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Ilie Victoria 

 
 
Bună seara, gazde dragi              
Noi suntem colindători 
Și-n ajun de sărbători 
Am venit mai voinicei  
Cu glasuri de clopoței  
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Bună seara, gazda aleasa!           
Noi după obișnuință                  
Am găsit de cuviință,                                  
La această sărbătoare                                
Să rostim câte-o urare                               
De bine la fiecare.                                      
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Aho, aho, copii şi fraţi                     
Staţi puţin şi nu mânaţi 
Lângă boi v-alăturaţi 
Şi cuvântul mi-ascultaţi: 
Mâine anul se-nnoieşte 
Pluguşorul se porneşte 
Şi începe a ura 
Pe la case-a colinda. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Iarna-i grea, omătul mare           
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug 
De sub brazda de sub plug. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Anul vechi s-a înserat                 
Anul nou s-a luminat 
Şi ne-am gătit de urat. 
Mâine anul se-nnoieşte 
Vă urăm împărăteşte 
Cum e din bătrâni lăsat 
Să v-aducă rod bogat 
De pe câmpul semănat.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi 
În seara lui Vasile Sfântu           
Mi-a furat căciula vântu 
Şi mi-o duse sub fereastră 
Chiar la casa dumneavoastră 
Şi venind după căciulă 
Să vă spun şi-o urătură: 
Cum a dat Dumnezeu an 
Holde mândre lui Traian, 
Astfel să dea şi la voi 
Ca s-avem parte şi noi. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să aveţi belşug în toate                      
Grâu, secară şi bucate 
Şi prin pod şi prin cămară 
Şi prin tindă şi pe-afară, 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Orașul să ne înflorească                     
 Pruncii zdraveni să va crească! 
Și la anul care vine 
Să aveți hambare pline 
Pâine mare, cât o roată 
Să ocupe masa toată, 
Să vă meargă din plin toate 
Mult noroc si sănătate! 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să vă fie casa-casă,                            
Să vă fie masa-masă, 
S-aveţi pruncii sănătoşi,                   
Să crească mari şi frumoşi, 
Dar să fie şi cuminţi 
Să asculte de părinţi. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să ningă, să plouă,                            
Să picure rouă   
Şi grâu să-ncolţească   
Bogat să rodească,  
S-aducă belşug  
Din brazda de plug. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Grâu când plouă                          
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Şi găini cu ouă 
Asemeni şi nouă. 
Să se înzecească, 
Să se însutească 
Auru-n câmpie, 
Strugurii în vie 
Fructele-n livezi 
Vitele-n cirezi. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Câte paie pe casă                         
Atâţia galbeni pe masă 
Câte pietre la fântână 
Atâtea oale cu smântână 
Câte trestii groase 
Atâtea vaci lăptoase, 
Anul nou cu sănătate 
Care pline de bucate, 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să trăiţi, să înfloriţi                                    
Să nu mai îmbătrâniţi   
Ca merii, ca perii 
În mijlocul verii,  
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să fiţi tari ca piatra                      
Şi iuţi ca săgeata, 
Harnici ca albina 
Ageri ca lumina. 
Viaţă lungă, bani în pungă 
Tot anul să vă ajungă, 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
De urat am mai ura,                     
Dar ni-i că vom însera 
Pe la curtea dumneavoastră 
Departe de casa noastră. 

Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Și acum înc-o urare:                    
Vă dorim la fiecare. 
Viață lungă și senină 
De succese tot mai plină! 
Și la anul viitor 
Să munciți cu mai mult spor! 
Ia mai mânaţi, măi, flăcă 
Şi sunaţi din zurgălăi! 
Să fii gazdă sănătoasă                          
C-ai primit urarea noastră 
Iar la anul cand venim  
Mai frumos sa te gasim 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi 
Domnul să va dea de toate                   
Mult noroc şi sănătate 
Şi la anul când venim 
Sănătoşi să vă găsim. 
Anii toţi ca să vă fie 
În belşug şi veselie. 
Ia mai mânaţi, măi, flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi 
Rămâi gazdă sănătoasă                       
Şi la anul tot voioasă. 
La ureche clopoţei 
Opriţi plugul măi flăcăi! 
 
 
 
 
      Şi sunaţi din zurgălăi 
                           Sa se auda peste vai                                

                Sănătate gospodari 
                La anul şi la mulţi ani! 

                                                   Hăi, hăi! 
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FORME DE COLABORARE ÎNTRE GRĂDINIŢĂ ȘI FAMILIE 

Prof. Gojei Andreea-Loretta/ Prof. Afalter Simona-Florina 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Palatul Fermecat” Reşiţa 

 
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 gradiniţă şi familie, organizat corect, duce la o educaţie solidă, fără 
pericolul de eşec scolar 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 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. 

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. Comform articolului 46 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, comitetul de părinţi al clasei se 
compun din trei persoane: un preşedinte şi doi membrii. Educatorul clasei convoacă adunarea 
generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, 
educatorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei 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 
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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 alegera 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 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 
aceastea 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 reprezentateive de 
exemplu. 

e) 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 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, (1980)  
                     Dumitrana, M., Copilul, familia şi grădiniţa. Iaşi: Editura Compania, (2000)  
 
 
 

 

6



SERBAREA DE CRĂCIUN CLASA A V-A D 

„ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN” 

PROFESOR: FICA DANIELA-NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP IACOV ANTONOVICI” BÂRLAD, 

JUDEȚUL VASLUI 

ADRESA ȘCOLII: STRADA NICOLAE TONITZA NR. 20, BÂRLAD, JUD. 

VASLUI 

 

                                     

 

 

Elevii clasei a V-a D au pregătit pentru 

serbarea din acest an câteva colinde și poezii 

în așteptarea lui Moș Crăciun. 

ORLANDO: Bună seara, gospodari! 

           V-au venit colindători, 

           Deschideți-ne porțile 

           Că de-aseară stăm pe-afară, 

           Picioarele ne-nghețară, 

                      Streșinile-au picurat 

                      Și ne-a nins și ne-a plouat! 

 

ELVIS: Lasă-ne găzduță-n casă, 

   Că-i neaua pân' la fereastră, 

    Iar noi suntem mititei 

               Și ne latră câinii răi 

    Și suntem atât de mici 

    Că de-abia plesnim din bici. 

 

MARIA T.: Bici cu vârf de mătasă 

         Bine v-am găsit acasă, 

         Bici cu vârf de busuioc 

         Sănătate și noroc! 

 

ANDREEA: Găzduță de nu ne crezi, 

           Ieși afară de ne vezi, 

           Nu ieșii cu mâna goală, 

           Ci cu covrigei în poală. 

Elevii cântă colinde: „Domn, domn să-

nălțăm”, „Deschide ușa creștine”, „Steaua sus 

răsare”, „Moș Crăciun cu plete dalbe”. 

 NICOLA: Se aud colinde în zare 

                   Cântă  întreaga suflare 

                   Sărbătorile-au sosit, 

                   Bradul este-mpodobit. 

 

 ȘTEFANIA: Cete de colindători 

            Își urează până-n zori: 

                       Florile-s dalbe de măr 

                       Noi pe Iisus lăudăm. 

 

 ALEXIA: Ascultați colinda noastră 

       Ș-apoi ne cinstiți la masă 

                  C-am ajuns cu toți 

Crăciunul, 

                  Cum vru Dumnezeu 

preabunul, 
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        Fiului Său să-i cântăm, 

                   Și în inimi să-l purtăm. 

 

 ROBERT: Dacă ești un creștin bun 

                   Îl ajuți pe Moș Crăciun. 

                   Dacă ai suflet milos 

                   Îl primești azi pe Hristos. 

 

 SERGIU: Mai e vreme de colinde, 

       Se mai poate, se mai poate, 

       Dacă sufletul rămâne 

       Cel mai mare dintre toate. 

 

 EUSEBIU: Dar colinda din colinde, 

          N-are roluri, n-are mască, 

          Și pe ea tot omul lumii 

          E chemat să o rostească. 

 BIANCA: Steaua, Sorcova și Capra, 

        Plugușorul și Ajunul, 

        Le vor învăța copiii, 

        Nu le va uita niciunul. 

 

 În încheierea programului, copiii vor 

cânta Sorcova, Plugușorul și vor imita Capra. 
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ÎMPREUNĂ EDUCĂM, ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM 
 
 

Prof.înv.presc. Marin Mirela 
 
 
          ,,Un copil este ca o sământă de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, de-
pinde 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 
 
 
                  Copiii, care răsar asemenea florilor, cresc ocrotiți de dragostea părintească. Se înalță 
vegheați de căldura familiei unde învață primele taine ale lumii înconjurătoare. Află ce este bine și 
ce este rău, cum să se poarte frumos. Apoi în primul colectiv,grădinița, cunosc regulile jocului cu 
alții, bucuria victoriei sau tristețea fără început  și fără sfârșit. 
               După cum bine se ştie, 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. 
                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. 
              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. 
              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. Astfel, 
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. 

9



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. 

Ocaziile de 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 uşurinţă. În general ele sunt 
prilejuite de acele momente în care copilul este introdus ori este extras din programul grădiniţei.     

Altfel spus, 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 sfârşit de ciclu preşcolar; vizite la domiciliu, lectorate 
cu părinţii, consultaţii pedagogice. 
 
            Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi 
familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - 
familie. 

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, 
îndeplinirea sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice a copilului. Cealaltă 
dimensiune se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele 
didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, 
reuniunile de informare a părinţilor cu privire la diferite conţinuturi şi metode şcolare.  

Cu cât cunoaştem mai bine familiile copiilor, cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. 
Cu cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional, cu atât va fi mai coerentă influenţa 
ambilor factori educaţionali şi a ambelor medii educaţionale. Cu cât colaborarea dintre educator şi 
părinţi este mai strânsă cu atât mai bine ambii actori vor cunoaşte mai bine copilul.  

Dialogul educatoare-părinte se poate organiza, fie individual prin consultaţii, cu fiecare 
familie, fie în adunările organizate cu părinţii; se informează reciproc, ceea ce contribuie atât la 
buna desfăşurare a procesului educaţional din grădiniţă, cat şi la o buna educaţie în familie. Dar, 
dialogul deschis bazat pe încrederea reciprocă cere timp pentru a fi clădit.  

Participarea părinţilor la activităţi ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaştere a 
părinţilor, dar şi un mod prin care aceştia sunt 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. Relaţia părinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor relaţii pozitive între familie-
grădiniţă, la o coerenţă a practicilor educaţionale şi a cerinţelor referitoare la copil.  

Părinţii pot împărtăşi: idei legate de anumite preocupări, neînţelegeri, sau obiective specifice 
referitoare la copilul lor. 

Parteneriatul grădiniță-familie, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi 
factorii implicaţi: educatoare, părinţi, copii. Acesta se poate realiza şi prin întâlnirile formale cu toţi 
părinţii desfăşurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţia 
părinţilor. În cadrul acestor întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii menite să 
asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic corespunzător pentru menţinerea sănătoasă a 
copilului. 

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 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 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 
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colectivitate.  
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 copiii 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 copiii lor, au 
prilejul de a sta foarte aproape de ei, de a-i înţelege mai bine, de a-i observa şi de a fi ferm 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. 

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 ,,împreună educăm, 
împreună învățăm’’pentru a avea ,,copii fericiţi – părinţi fericiţi’’. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 

 GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 

Rădulescu Delia Ileana 

 
         În  procesul de educare a ”puiului de om”, părinții, educatorii, școala și societatea, în general, 
sunt mijloace importante de educație și instrucție. 
         Printre problemele importante ale invățământului în această etapă de schimbare și 
modernizare rapidă se găsește si cea vizând parteneriatul cu alți factori educaționali, între care 
familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școala a vieții este cea care oferă copiilor primele 
cunoștinte, primele deprinderi dar si primele modele comportamentale, echivalentul psiho-afectiv-
stimulativ necesar debutului socio-familial. 
         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 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 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 

12



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. 

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 f i  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.  

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. 

             Biliografie: 

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 
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Importanța parteneriatului cu părinții/ sebarile scolare 

 

Prof.Petrica Lidia/ Susa Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 31 Oradea 

 

        Colaborarea Grădiniță-Familie, poate fi mereu una specială. Ca educatoare, în fiecare an am 

făcut câte un pas mic în parteneriatul dintre Familie-Grădiniță. 

        Părinții au ajuns să înțeleagă rolul lor activ, de parteneri în munca instructiv-educativă a 

copiilor. Alături de noi, cu mult tact pedagogic, toleranță și răbdare, i-am făcut să înțeleagă că într-o 

societate în continuă transformare, educația copilului necesită mai mulți ,,actori” care să colaboreze 

eficient, să schimbe idei, să cultive în copil bucuria de a învăța, de a descoperi lumea, de a crea. 

        Întâlnirile informale, proiectele comune în care Grădinița și Familia sunt parteneri activi, 

chestionarele, discuțiile libere, toate pun baza unei comunicări reale, sincere cu familiile copiilor 

noștri. 

        În zilele noastre a devenit ,,parcă firesc„ ca părinții să fie mereu preocupați de grija zilei de 

mâine, grăbiți, excesiv de protectori sau dimpotrivă și atunci, pot săvârși o serie de greșeli cu 

consecințe mari în comportamentul copilului. 

       Prin lectorate cu părinții, ședințe tematice, discuții ocazionale, activități de consiliere, 

educatoarele au prilejul de a încuraja desfășurarea cât mai multor activități comune părinte-copil, 

Familie-Grădiniță, sub forma unor activități extracurriculare. Un părinte conștient, înțelege că 

astăzi, educația trebuie centrată pe nevoile reale ale fiecărui copil, pe necesitatea dezvoltării 

aptitudinilor și a activităților proprii și mai ales înțelegerea faptului că este corect ca fiecare copil să 

fie raportat la el însuși.  

       Ședințele cu părinții, la grupa noastră, am reușit să le desfășurăm într-o atmosferă caldă, cu 

teste simple, jocuri de socializare, unele chiar amuzante, pentru relaxarea părrinților și a noastră. De 

exemplu: Jocul de socializare ,,Pânza prieteniei” în cadrul căruia, prin aruncarea unui ghem de lână, 

se țese o pânză de paianjen, iar partcipanții se prezintă sau se complimentează reciproc; atelierele de 

creație cu aceeași temă a prieteniei, intitulate sugestiv ,,Copacul prieteniei”. Părinții împărțiți în 

două echipe trebuiau să realizeze o lucrare originală, doar că o echipă avea mai puține materiale 

(intenționat). Liderul echipei trebuia să fie vigilent, perspicace, să îndrăznească, să ceară pentru 

echipa sa materialele necesare. A fost îndrumat să ceară de la echipa 2, pentru că prietenii 

împrumută, se ajută, colaborează. Am subliniat cu diferite ocazii, importanța colaborării dintre 

părinți, dintre copii, dintre educatoare. I-am sensibilizat pe părinți să vadă singuri unicitatea 
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copilului, să accepte diversitatea, să fie toleranți și buni și activi parteneri ai noștri în procesul de 

educație. 

       Când există o bună comunicare între familie și grădiniță atunci toate activitățile extracurriculare 

sunt mai ușor de organizat și de desfășurat. Atunci ele produc bucurie, satisfacție, un sentiment de 

mulțumire și mândrie, atât pentru copii cât și pentru educatoare și părinți. Jocurile de rol, situațiile 

critice puse în scenă și rezolvate cu părinții în cadrul atelierelor de lucru sau chiar în ședințele cu 

părinții, îi ajută să înțeleagă (dacă au uitat de când erau ei copii și aveau un rol în serbările școlare) 

că la serbare, copiii au trac, au emoții mari, fug la părinți, refuză să-și spună poezia și multe alte 

situații inedite, dar care sunt firești la vârsta preșcolară. Părinții copiilor noștri au înțeles că trebuie 

să-i încurajeze, să-i răsplătească cu aplauze, să colinde cu noi, cu toți. 

       Serbările pot fi uneori costisitoare, dacă părinții nu colaborează și nu cad de comun acord 

asupra unei costumații de serbare care poate fi pe placul copiilor și dacă este confecționată de către 

ei sau împrumutată de la prieteni. Părinții noștri au înțeles că într-o serbare toate rolurile sunt 

importante, frumoase, iar copiii toți, sunt minunați. Pentru reușita unei serbări, unde avem sprijinul 

părinților, trebuie poate, în primul rând, să existe o reală comunicare între educatoare. Noi ne 

gândim mereu, câta bucurie am reușit să transmitem prin mesajul fiecărei serbări, cât a contat și a 

contribuit serbarea/excursia, la dezvoltarea personală a copilului, ce concluzii am tras eu ca dascăl 

pentru viitoarele activități. 

       Serbarea/spectacolul, este bucuria din ochii copiilor care își caută din priviri mama și o salută 

cu toată dragostea. ,,Spectacol” este să-i vezi pe părinți, luminați de fericire când își privesc 

copilașii.Am trăit și trăim aceste emoții alături de copiii noștri din grupă și de părinții acestora și 

repet: colaborarea Grădiniță-Familie, poate fi mereu una specială. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Marin Ioana, prof.înv.preșc.  

Grădinița Step by Step cu PP și PN Licurici, Ploiești 

Ștefan Daniela Gabriela, prof. înv.primar, Școala Gimnazială Gornet, Prahova 

 

Este bine știut că, pentru  o dezvoltare continuă a societății umane educația are un rol major 

începând chiar cu vârsta preșcolară. Familia este invitată să ofere o contribuție importantă prin 

colaborarea cu profesorii și directorii. 

Educația oferită în cadrul grădinițelor, școlilor este împletită cu educația facuta de alti factori 

sociali si educationali (familia, autoritatile locale, politia,unitati sanitare, biserica, agentii 

economici, organizatiile nonguvernamentale) subliniind potentialul educational specific al  fiecarei 

componente si avand o influenta semnificativa asupra prescolarilor. 

Din ce în ce mai multe instituții educaționale încheie parteneriate cu familia, precum şi cu 

diferiți factori ai societății. Fiecare pas în cadrul parteneriatelor constituie o experiență  nouă, 

pozitivă. Parteneriatele sunt bazate pe încredere, responsabilitatea partenerilor, implicarea reciprocă 

astfel devenind o modalitate mai eficientă de a obține rezultate cât mai bune. 

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. 

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. 

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 

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. 

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. 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. Din activitatea practică aceasta experiență ne 
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face să mergem mai departe cu credință că pasul următor ne va oferi și o mai mare satisfactie, că 

putem prin eforturile noastre și ale parteneriatelor cu părinții să contribuim la modernizarea 

învățământului românesc, că putem forma generații viitoare într-un climat armonios. 
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PARTENERIATUL CU FAMILIA – MODALITATE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 
ACTIVITĂŢII COPILULUI 

 
Mîțu Lenuța – Grădinița nr. 178, Sector 5, București 

Ungureanu Monica - Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu”, Sector 5, 

București 

 
“  Pentru fiecare familie, bijuteria cea mai de preţ ar trebui să fie copilul...Calitatea de om se naşte din iubire, a 

cărei unică măsură este conştiinţa morală“  
Al. Vlahuţă 

 Despre educaţie se vorbeşte în zilele noastre mult şi numeroşi factori sunt implicaţi în 
realizarea ei. Între aceştia, familia ocupă (sau mai bine spus ar trebui să ocupe) locul de bază, fiind 
considerată factorul primordial în educaţia copiilor; în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe 
din familie, motiv ce l-a determinat pe LOISEL să afirme că „ în familie şi pe genunchi mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter“. Problematica relaţiilor dintre 
mediul familial şi rezultatele şcolare ale copilului a preocupat de-a lungul timpului mulţi specialişti, 
Pourtois surprinzând în 1979, în cercetările sale, efectul global al mediului familial asupra adaptării 
şcolare a copilului. Rezultatele cercetărilor au arătat că dezvoltarea copilului este influenţată în 
proporţie de 70,63% de familie, iar adaptarea şcolară este influenţată de familie în proporţie de 
74,47%. Mai mult, diada mamă – copil constituie un sistem autoreglator eficient în dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare ale copilului. Ce înseamnă de fapt, în versiunea specialiştilor, a fi un bun 
părinte din perspectiva relaţiior de comunicare cu copilul lor:  
 părintele se consultă cu copilul în organizarea şi desfăşurarea programului de învăţare şi a 

celor mai bune formule de lucru; 
 sprijină copilul în alegerea celor mai potrivite activităţi, oferindu-i o varietate de alternative 

şi timp pentru relaxare; 
 oferă copilului prilejul de a desfăşura activităţi prin care să fie aprobat, lăudat, încurajat 

(funcţie de propriile înclinaţii); 
 cere sprijin consilierului şcolar pentru a învăţa cum să atenueze comportamentele greşite ale 

copiilor sau chiar ale lor, ca părinţi. 

Iată în continuare câteva comportamente adecvate ce ar trebui să fie promovate de către părinţi 
pentru a avea o relaţie firească cu copiii lor, ajutându-i să treacă cu succes probele            “ 
examenelor vieţii“: 

 să manifeste încredere şi respect pentru copiii lor, lăudându-i de fiecare dată atunci când 
aceştia fac o faptă bună, realizează progres în activitatea şcolară sau în relaţiile 
interumane; 

 să îi ajute pe copii să-şi cunoască şi mai ales să-şi conştientizeze atât calităţile, cât şi 
defectele, însuşirile de bază umane de care se vor folosi întreaga viaţă; 

 să evite a spune” NU “ copiilor, fără a le oferi argumente, explicaţii, rezultatul fiind exact 
contrar aşteptărilor; 

 să încerce să vadă lucrurile şi din punctual de vedere al copilului; 
 să evite pedeapsa dură a copilului, iar dacă pedeapsa este inevitabilă, să se explice 

copilului de ce se poartă în acest mod cu el; 
 să încurajeze comportamentele pozitive ale copilului; 
 să manifeste încredere în capacităţile, priceperile copiilor, în posibilităţile acestora, în 

concordanţă cu trăsăturile reale de care dispun; 
 să ofere copiilor dragoste şi acceptare, cât mai mult timp din timpul lor şi să fie sensibili 

la nevoile acestora; 
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Mediul familial acţionează asupra copilului ajutându-l să se încadreze şi dezvolte în mediul 
celor ce-l înconjoară; într-un mediu familial dizarmonic, este dificil să se dezvolte şi să crească o 
personalitate care să-şi structureze unitatea sa interioară. De aceea, unităţilor de învăţământ le 
revine un rol deosebit în a echilibra, armoniza şi compensa efectele nefavorabile exercitate de 
anumite medii familiale asupra dezvoltării copilului; sarcina educării acestuia nu este “ preluată “ de 
grădiniţă sau şcoală ci se împarte între familie  şi acestea. Incontestabil, părinţii formează temelia 
personalităţii copiilor iar de temelie depinde construcţia, trăinicia ei.     

Criza gravă a familiilor moderne s-a extins deosebit de negativ asupra păturii celei mai puţin 
apărate – copiii. Cauzele acestei crize sunt atât de ordin material cât şi de ordin psihopedagogic; 
părinţii îşi petrec din ce în ce mai puţin timp împreună cu copiii lor; divorţurile frecvente precum şi 
apariţia copiilor în afara căsniciilor ca fenomen de masă, sunt însoţite de creşterea rapidă a 
numărului de copii abandonaţi, copii care cresc fără căldura şi dragostea părinţilor. Divorţul a 
devenit una dintre cele mai complicate probleme ce influenţează negativ asupra stării psihice a 
copiilor; de regulă divorţul reduce la minim sau chiar elimină total contactele dintre copii şi unul 
dintre cei doi vinovaţi de destrămarea familiei. Ca rezultat, copiii sunt cuprinşi de depresii 
sufleteşti, furie, negativism, sentimente de neâncredere faţă de oameni şi de valorile sociale, 
instabilitate psihică.   

Lipsa cunoştinţelor psiho-pedagogice necesare se repercutează negativ asupra educării copiilor 
(mai puţin de jumătate din numărul copiilor îşi ascultă părinţii, restul ascultând numai de unul dintre 
ei, ori de nici unul). Există părinţi care se remarcă printr-o atitudine de teamă, căzând uşor în panică 
şi transmiţând atitudinea lor temătoare şi copliilor. De asemenea exagerează în ceea ce priveşte 
acordarea de ajutor în rezolvarea de către copil a unor sarcini. În consecinţă copiii îşi pierd 
încrederea în forţele proprii, trăind cu spaima la orice răspuns sau orice sarcină  pe care o au de 
îndeplinit. Mereu nesiguri de rezultatele muncii lor, sunt înclinaţi să caute permanent sprijin şi 
ajutor. Şi lipsa de interes faţă de problemele copilului – indiferent de motivele ce o generează – are 
o serie de rezultate negative, făcând ca acesta să devină în colectiv un singuratic, eforturile sale 
nefiind însoţite de încurajare şi bunăvoinţă, dar nici chiar de cel mai elementar interes al 
persoanelor apropiate.  Foarte frecvent părinţii mai cad şi într-un alt “ păcat“: agresează copilul care 
este astfel pedepsit cu bătaie sau ponegrit pentru o atitudine mai puţin cuviincioasă sau pentru 
lucruri mărunte. Grădiniţa şi şcoala ca instituţii de instruire au un rol important în formarea de 
caractere; educatorii de profesie este mai firesc să fie mai bine pregătiţi în domeniul activităţii 
educative, fiind calificaţi pentru o asemenea activitate. Ca atare, firesc este ca educatorii să aibă 
rolul de indrumare şi coordonare; acest lucru trebuie făcut cu mult tact pentru ca părinţii să nu se 
simtă subestimaţi ci chiar implicaţi direct şi responsabilizaţi alături de cadrele didactice.Îndrumarea 
părinţilor prin multitudinea de formule pe care le avem la îndemână( atât de către cadrul didactic cât 
şi de către profesorul consilier al unităţii), trebuie să se realizeze în mod diferenţiat, funcţie de 
cultura, pregătirea părinţilor cât şi de particularităţile de personalitate          ( necesită o fină şi atentă 
observaţie şi cunoştinţe în domeniu).Sintagma românească a “ celor 7 ani de acasă“vizează educaţia 
morală, adică expresia exterioară a acesteia: comportamentul. Comportamentul elevat (cetăţenesc, 
civilizat, moral) nu apare de la sine, ci numai în măsura în care părinţii se preocupă de formarea lui, 
iar acesta nu se face în familie, prin cursuri şi conferinţe ci prin modelul pe care îl oferă copiilor ce 
se vor strădui să-i imite. Părinţii trebuie făcuţi să înţeleagă că acest comportament face parte din 
structura autorităţii pe care trebuie să o aibă în faţa propriului copil. Colaborarea direct şi mai ales 
corectă a familiei cu instituţia de învăţământ, poate oferi şanse mari îndrumării eficiente a timpului 
liber al copilului, formării intereselor şi aspiraţiilor, pregătirii lui pentru viaţă. 
“ Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copi  Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem 
aminte,mai ales când ne găsim în faţa lor “ 
                                       Al. Vlahuţă 
 Bibliografie: 
Şoitu, L., Vrăşmaş, E. Adina, Păun.E. – Consiliere familială, Institutul European, Iaşi, 2001; 
Vrăşmaş,E.Adina – Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002; 
Răducu, A, Ghidul” Şcoala părinţilor “, Ed. AS”S, Iaşi, 2004 
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Familia și școala- parteneri în obţinerea succesului şcolar 

 

Abrihan Angela Maria 

 
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 

instruirea caracterului psiho-social. Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu mediul în care 
trăieşte aşa încât primele noţiuni educative le primeşte în familie, apoi în colectivitatea preşcolară 
pentru ca şcoala să consolideze şi să modeleze ceea ce a acumulat copilul înainte şi să adauge 
printr-un sistem educaţional  cele mai importante valori la făurirea unei educaţii complete. 
 Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt cele din familie. Familia constituie 
una din verigile sociale cele mai vechi şi  mai stabile în care  se formează caracterele puternice.  În 
familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de a  participa la viaţa 
socială. În familie se dezvoltă primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită  
individuală şi colectivă, componente majore ale moralei elementare, constituind bagajul educativ al 
celor 7 ani. 
 Rolul de părinte e greu şi necesită bunăvoinţa de a învăţa continuu de la viaţă, de a gândi şi 
mai ales de a înfrunta   situaţii imprevizibile  pe care trebuie să le rezolve cu înţelepciune. 
Problemele pe care copiii le ridică în faţa părinţilor sunt adesea rezultatul unor frământări 
îndelungate la care aşteaptă răspuns, în aceste situaţii părintele trebuie cu răbdare, ascultându-l pe 
copil  să folosească cea mai simplă şi eficientă cale de rezolvare. 
 Odată copilul ajuns la vârsta şcolară familia împarte în bună parte sarcina educării lui cu 
dascălii cărora le e încredinţat. Dascălii au misiunea de şlefui ceea ce a realizat familia, să 
completeze golurile create până la această vârstă și să continue alături de părinţi formarea viitorului 
adult.  

 Implicarea familiei în viaţa şcolii cere energie şi efort şi trebuie considerat un element 
legitim al educaţiei care influenţează dezvoltarea instructiv-educativă a elevilor În urma a 
numeroase studii s-a constatat că 20-25%din elevi spun că părinţii lor n-au venit niciodată la şcoală 
să vorbească cu profesorii lor. Tot cercetările  demonstrează că aceşti părinţi nu sunt interesaţi de 
educaţia şi instrucţia copiilor lor şi nici de alte aspecte ale vieţii acestora. Unii dezarmează în 
momentul în care copilul lor a dat de greu şi nu luptă alături de el, alţii consideră că e doar sarcina 
şcolii de a face ca elevul să aibă un parcurs încununat de succes. 
 În asemenea situaţii dirigintele are datoria de a contacta părinţii şi a încerca aducerea lor în 
şcoală  implicându-i  în viaţa şcolară a fiilor lor. Implicarea părinţilor poate preveni diferite 
dificultăţi, deşi cei mai mulţi asociază venirea la şcoală cu o problemă legată de copil. Nu este 
suficient pentru un părinte să participe numai la întâlnirile semestriale organizate în şcoală pentru a 
se considera implicat în educaţia copiilor.  Pentru a sprijini real procesul  de învăţare al copilului 
este nevoie ca părintele să-i ofere oportunităţi de învăţare atât acasă, sprijinindu-l la teme, 
asigurându-i un spaţiu optim, ajutându-l să ia singur decizii, să aplice în practică lucrurile învăţate şi 
să-şi asume responsabilităţi. 
 Dacă părintele din variate motive, în special în ciclul gimnazial, evită întâlnirea cu diriginte, 
cel din urmă trebuie să găsească modalităţi de abordare şi să-l ia partener în soluţionarea situaţiilor 
problemă ivite. 
 Familia şi profesorul au roluri diferite în educaţia copiilor. Copiii au cele mai mari beneficii, 
atunci când relaţia profesori –părinţi este bazată pe respect şi încredere. Părinţii sunt aşteptaţi de 
către şcoală să iniţieze discuţii  să descopere profesorilor punctele vulnerabile în comportamentul 
copiilor pentru a clarifica diverse aspecte şi comportamente, devenind astfel parteneri egali cu 
şcoala în educaţia copiilor lor. 
 Cercetările confirmă că implicarea familiei în experienţele şcolare ale copiilor are efecte 
pozitive asupra, atitudinii copiilor faţă de şcoală, indiferent de situaţia financiară a părinţilor  sau de 
nivelul educaţional al acestora.  
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 Sunt părinţi care nu au  timp pentru implicarea în activităţile şcolii, dar ei prin diverse 
acţiuni, atitudini demonstrează copilului importanţa studiului şi dovedesc interes faţă de progresul 
şcolar al acestuia.  
 Pentru buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative pedagogii recomandă politica uşilor 
deschise  în care părinţii sunt învitaţi la activităţi variate nu doar la şedinţe cu părinţii, pentru a 
înţelege mai bine obiectivele şi practicile educaţionale folosite . 
 În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a şcolii cu familia: lecţii 
deschise, lectorate, excursii tematice, proiecte pe diferite teme sau serbările care permit părinţiilor o 
observare mai bună  a manifestării copiilor.  Psihologii în momentul de faţă vorbesc datorită 
relaţiilor precoce  ,,părinţi-copii” despre necesitatea constituirii de către diriginţi sau de către 
consilierii şcolari a unor cluburi de discuţii. Aici părinţii şi profesorii pot să expună fără reţineri 
problemele întâmpinate acasă şi la şcoală, dacă au găsit soluţii pentru rezolvarea lor sau dacă pot fi 
rezolvate prin unirea eforturilor. Încurcăturile apar cel mai des în perioada adolescenţei, din funcţia 
de profesor poţi să demisionezi , dar din cea de părinte nu, de aceea e necesar ca cei doi poli în 
educaţia unui copil să găsească soluţiile în rezolvarea problemelor.  
 În timpul întâlnirilor,  dirigintele va încerca să creeze un cilmat confortabil, astfel încât 
părinţii să se simtă liberi să-şi   exprime opiniile, să adreseze întrebări, să facă recomandări şi să 
împărtăşească informaţii. Niciodată  dirigintele  nu va prezenta problema ivită ca un dezastru, luând 
decizii extreme, aşa îl dezarmezi total pe părinte, îl îndepărtezi  de şcoală, comunicarea rupându-se.  
 În bunul mers al relaţiei familie-şcoală,  dirigintele trebuie să se asigure că părinţii ştiu cum 
să-ţi ajute copilul acasă, că reuşesc să-l înţeleagă în tot ceea ce face. Părinţii trebuie asiguraţi de 
păstrarea unor informaţii confidenţiale, copiii au atâtea probleme pe care noi adulţii nu le înţelegem 
şi pe care de multe ori le amplificăm în loc să le soluţionăm. Şi noi am fost copii, problemele şi 
frustrările au trecut şi peste noi, fireşte  azi spunem că elevii trebuie să învețe să le depășească, dar 
fiecare dintre noi trebuie să ne gândim cum le-am trecut, cine ne-a fost sprijin în acele momente. 
Cei fericiţi spun cu mândrie - părinţii, alţii îşi amintesc cu plăcere de profesorii care chiar şi atunci 
când nu erau elevi de zece la materia lor îi îmbărbătau şi le spuneau că locul lor în lume sigur va fi 
unul bine definit dacă va fi clădit prin muncă. Diriginte în acelaşi timp trebuie să asigure fiecare 
părinte că alături de el doreşte ce este mai bine şi mai bun pentru copilul  lor.    
Prof.Abrihan Angela  
Şcoala Gimnazială,,Vasile Lucaciu “ Şişeşti, jud. Maramureș 
Bibliografie:Pedagogie, Constantin Cocoş,Ed. Polirom, Iaşi,1997 
                    Educaţia religioasă–repere teoretice şi metodice,ConstantinCocoş,     
                    Ed. Polirom, Iaşi,1999 
                    Metodologia instruirii, Ioan Cerghit, EDP, Bucureşti, 1988 
                    Efectele televiziunii asupra minţii umane, Virgiliu Gheorghe, Ed.  
                    Evanghelismos – Fundaţia  Tradiţia Românească, Bucureşti,2005 
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Parteneriatul şcoală- familie,rol decisiv în formarea si dezvoltarea copilului 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SPIRU HARET” 

PROF.INV.PRIMAR,Adam Aurelia Crina 

      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. 

   Scoala si familia detin rolul de bază in desăvârsirea educatiei copilului.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 
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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 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. 
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SERBARE DE CRĂCIUN, ÎN GRAI BĂNĂȚEAN 

 

prof Adela Pal, Școala Gimnazială Nr 30, Timișoara 

 

Ajunsesem deja la lecția cu versurile eminesciene : Colinde, colinde/ E vremea colindelor!  
Era clar că sosise momentul pregătirilor dacă voiam serbare de Crăciun cu Jaguarii mei din clasa a 
treia J. 
 
Dar în ce va consta ineditul? Am mai avut scenetă religioasă cu Nașterea Sfântă iar o variațiune pe 
aceeași temă nu mi se părea ceva original. Trebuia căutat ceva nou! Ceva care să-i motiveze și pe 
copii și pe părinți. 
Noul din ceva vechi mi se ivi când am regăsit în fișierele mele o serbare comisă cu altă generație: 
Crăciunul în grai bănățean, închipuind o familie la care vin cete de pițărăi, evocarea momentului de 
tăiere a porcului, îmbătrânirea sătenilor, pregătirile de Ajun, așteptarea goșcilor, meritarea darurilor 
de Crăciun, aduse de Moșul, dar mai ales, desigur, Nașterea Lui Isus Christos. 
Ideea presupunea să primesc binecuvântarea părinților de la clasă, fiindcă ei erau sponsorii 
principali ai evenimentului.  
Așadar, i-am rugat- întrebat, pe grupul de facebook, pe care corespondăm zilnic dascăli-părinți, 
dacă sunt dispuși să susțină organizarea și punerea în scenă a unei serbări de Crăciun, în grai 
bănățean, așadar costumându-i pe copii în straie populare. Mai era o lună până la sfârșitul 
semestrului și, da, în aceeași seară, au curs pe FB răspunsurile gen De acord cu serbarea în port 
popular! 
În săptămâna ce a urmat, am împărțit copiilor rolurile. Pe când citeam în clasă replicile fiecăruia, 
traduceam în fața tuturor ce înseamnă cutare sau cutare expresie/ cuvânt. Și ce voioșie stârneau 
printre copii arhaismele, regionalismele ( Vorețâle le măturați!) , împrumuturile din maghiară ( 
Deschide, nană, oblocu’!) și germană (Am cârnaț și șonc în șpaiț)! 
Cu cât drag și zel își rosteau copiii cupletele! Chiar câțiva părinți mi-au cerut consiliere : cum adică 
Șieru-și lapădă cojocul?  
Mă gândeam ce bună era propunerea unui coleg din țară – de a se organiza opționalul de folclor 
pentru elevii noștri, să nu-și uite matricea spirituală. 
Ce frumoasă e întoarcerea acasă, în limba neaoșă, în interculturalitate, în multiculturalitate, în 
spațiul binelui reiterat, la vreme de Crăciun, în fiecare micro- și macrocomunitate! 
După două săptămâni de repetiții, fiecare copil își stăpânea rolul, mișcările, intrările și toți cei 25 de 
Jaguari ar fi vrut cu mare entuziasm să participe la Festivalul Mândru mi-s că-s bănățan!, organizat 
de școala noastră.  
Cu cât ne apropiam de data serbării, stabilită deja de la revenirea din vacanță, în noiembrie, pentru 
18 decembrie, ora 18, mă muncea teama că, deși copiii vorbesc atât de drăguț în grai, valoarea 
rolurilor se va pierde fiindcă acustica de pe holurile școlii e foarte slabă. Clădirea e înaltă, holurile, 
așijderea, microfonul- un incompetent în acoperirea volumului necesar. În plus, ca un făcut, poate și 
fiindcă nu mi-ar fi plăcut să jucăm în școală, până a ajuns la mine foaia cu planificarea serbărilor, 
toate holurile și sălițele s-au ocupat pentru 18 decembrie, ora 18. Na! 
Era un semn! Semn că trebuia să mă întorc spre părinți, să-i rog să facă rost de o sală cu scenă, unde 
să desfășurăm serbarea. Mai întâi, am încercat eu la două teatre- cel de păpuși, unde mergeam des 
cu pruncii- nu mai închiriază sala de la o vreme încoace, fiindcă s-au trezit actorii că nu au unde să-
și desfășoare repetițiile, din cauza ocupațiilor cu serbări școlare. A doua sală de spectacole, la Casa 
Tineretului, era frumoasă, micuță, cochetă, dar foarte rece- nu se încălzește, așa că- unde să țin 
copiii în ie și borangic? 
Acum intervine magia: un tătic s-a oferit să sponsorizeze chiria sălii. Pe altul l-am rugat să se 
intereseze dacă Biserica Neoprotestantă ALTHEIA, din zona școlii, ne poate permite să-i ocupăm, 
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temporar, sala pentru tineret. Și, da! Minune: am primit pentru serbarea noastră o sală imensă, 
compartimentată pe centre de interes, cum șade bine unui loc de petrecere a timpului liber de către 
adolescenți. O sală  cu un sfert – scenă și scaune pentru auditoriu, un sfert- o masă încărcată cu 
coșurile aduse de părinți, bunici, încărcate cu cârnați, mere, nuci, pere, gutui, cocuți, meșpaisuri și 
pogace. Un sfert – mobilat cu măsuțe, scaune, fotolii, canapele- pentru stat la sfat- după serbare, pe 
prietenii, pe grupuri mici de discuții amicale între părinți. Al patrulea sfert doar era tabu, fiindcă nu 
știam să folosim instrumentele muzicale ale tinerilor bisericii gazdă.  
La 18 decembrie, ora 18, am fost pe/ lângă scenă, ne-am bucurat cu toții de pruncii faini, chiciți cu 
țoale noi/ Cum se poartă pe la noi, prin diverse regiuni românești, fiindcă nu toți părinții sunt 
bănățeni; ne-am bucurat de colindele populare, de coșurile împletite, împovărate cu merindele 
românilor. Ne-am luminat de strălucirea copiilor, de eleganța straielor lor, de mândria lor de a vorbi 
românește ca la sace/ pân zăpezile bogace, de pofta cu care au înghițit toate bunătățile de pe masă. 
Copii, părinți și dascăli ne-am folosit de caracterul muzic al artei populare, vorba Prietenului Blaga, 
regăsindu-l în cel muzeal, actualizându-l prin fotografii și filmări cu telefoane inteligente, astfel 
încât magia acestei serbări să mai adaste și să revină ori de câte ori o vom rechema din amintiri. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 

GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 

Prof.inv.presc.,Aldea Nicoleta 

Gradinita nr. 2 Gagesti 

Com. Bolotesti,Jud. Vrancea 

 
         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. 
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. 
         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 şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor 
depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. 
         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 
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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. 
         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. 
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Comunicarea cu familia în alternativa Step by Step 

 

Prof. înv. Alexandra Ciuciu 

Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu 

 

Copiii intră în şcoala primară cu enorm de multe cunoştiinţe şi deprinderi. Ei şi-au format 

deja vorbirea şi pot comunica cu uşurinţă. Au multe deprinderi cu care se ajută singuri cum ar fi 

mâncatul, îmbrăcarea, igiena personală şi folosirea uneltelor simple. Ei sunt conştienţi de maniere, 

obiceiuri sociale şi unele strategii privind relaţiile interpersonale. Tot la această vârstă ei devin 

conştienţi de sine şi de lume. Oare cum au învăţat în atât de scurt timp atâtea? Cauza acestei 

dezvoltări remarcabile este relaţia puternică şi unică dintre părinte şi copil. Părintele este primul 

profesor din viaţa copilului. 

Programul Step by Step pentru învăţământul primar recunoaşte, respectă şi sprijină rolul 

părintelui ca prim profesor şi expert asupra copilului său. Alternativa Step by Step consideră părinţii 

ca parteneri în educaţia copiilor. Programul Step by Step pentru învăţământul primar are încredere 

în responsabilitatea şi cooperarea părintelui şi a şcolii pentru a asigura succesul fiecărui copil în 

toate domeniile de dezvoltare. Profesorul trebuie să comunice dorinţa şcolii de a coopera cu părinţii. 

Cercetările au arătat că efectele unei asemenea cooperări sunt pozitive asupra dezvoltării personale 

şi intelectuale. Dacă aceşti copii simt implicarea părinţilor în viața şcolii importanţa încrederii în 

sine creşte. Toţi copiii beneficiază de pe urma unei relaţii pozitive şi prieteneşti între casă şi şcoală. 

Conexiunile le devin mai clare. Copiii înţeleg mai bine mesajul că adulţii care sunt importanţi 

pentru ei, au grijă de ei. Dacă programele tratează părintele ca partener activ al profesorului, atunci 

motivaţia lor creşte. Copiii ar trebui să aibă un sentiment al implicării părinţilor şi şcolii în favoarea 

bunăstării lor. 

O relaţie eficientă școală-părinte poate fi realizată în principal pe două căi: 

1. O comunicare bilaterală clară şi consistentă 

2. Variate mijloace de implicare 

Comunicarea 

Relaţia părinte-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficienţă asigură încrederea 

reciprocă. La începutul parteneriatului real cu părinţii, profesorii trebuie să se gândească ce pot 

învăţa de la părinţi despre copiii lor. Programul Step by Step pentru învăţământul primar vede 

părinţii ca cei mai importanţi consultanţi privitori la copii. Pentru ca această comunicare bilaterală 

să fie eficientă profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare.  
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Ascultând atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A ştii să 

asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării. 

Procesul ascultării părinţilor are 4 părţi: audiţia, interpretarea, evaluarea şi răspunsul. La 

întâlnirea cu părintele nu trebuie uitat că ascultarea implică toţi aceşti 4 paşi. Ascultarea activă şi 

reflectarea sunt elemente ale informării reciproce. Ascultarea activă înseamnă a fi cu adevărat activ 

în timpul procesului. Următoarea diagramă ilustrează fluxul comunicării atunci când ascultarea 

activă este o unealtă a acesteia. Prin ascultare activă şi mai ales prin parafrazare mesajele emise şi 

recepţionate într-o comunicare autentică bilaterală, sunt mai exacte, mai bine înţelese şi mai plăcute.  

În relaţia de comunicare cu un părinte, profesorul ar trebui să fie: 

Prietenos - cel care comunică prieteneşte este încurajător, admite contribuţiile altora, exprimă 

deschis admiraţia şi respectul şi are tact. 

Relaxat - cel care comunică relaxat este calm şi atent, liniştit şi fără ticuri nervoase. 

Atent - cel care comunica atent ştie să asculte, este interesat de ceea ce i se spune şi reacţionează 

astfel încât celălalt are convingerea că e auzit. 

Expresiv - cel care comunică expresiv realizează un contact vizual frecvent şi susţinut cu expresii 

faciale şi gesturi dese. 

Impresionat - cel ce arată că este impresionat tinde să fie rememorat datorită stimulilor pe care îi 

proiectează (după variabilele comunicării ale lui Norton). 

Pedagogie și elemente de psihologie, Orțan Florica (coordonator), editura Risoprint, Cluj-Napoca, 
2018 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMȂNI 

 

PROF. ALEXANDRESCU-TACHE MIRELA 

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ “Henri Coandă” 

 

                 Ȋn istoria romȃnilor, poate mai mult ca ȋn istoria oricărui alt popor, venirea iernii este 
sărbătorită cu un alai de tradiții și obieciuri a căror semnficație este profund ȋnsușită de toți cei care 
parrticipă la desfașurarea lor și este transmisă cu sfințenie din generație ȋn generație pentru a 
menține viu spiritul acestor sărbători ȋn conștiința tuturor. Venirea iernii este un motiv serios de 
bucurie, atȃt pentru cei mici, cȃt și pentru cei mari, mai ales că acest anotimp ȋnseamna pe lȃngă 
zăpadă și venirea sărbătorilor. 
           Aceste obiceiuri de Crăciun sunt străvechi şi în unele zone se practică încă şi in zilele 
noastre. 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 
preferate de ajunuri, atat Crăciunul cat şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului 
Nou, principalele sărbători ale ciclului de iarnă – Craciunul, Anul Nou, Boboteaza – au funcţionat 
de-a lungul vremii ca momente independente de înnoire a timpului şi de început de an. Romanii 
folosesc, pe langă calendarul oficial, recunoscut de stat şi Biserică , un calendar neoficial – 
calendarul popular – creat de popor şi transmis folcloric. Spre derosebire de calendarul bisericesc 
oficial şi de calendarul civil, care constituie un simplu tabel al zilelor grupate pe săptămani şi luni, 
calendarul popular indica timpul optim pentru arat şi semănat, pentru peţit şi logodit, pentru 
moştenirea strămoşilor sau aflarea ursitei etc. Sărbătorile şi obiceiurile populare, care au loc în 
decurs de o zi sau de mai multe zile, diurne sau nocturne, cu data fixă sau mobile, dedicate 
divinitaţilor calendaristice, oamenilor, animalelor, păsărilor, plantelor,  fenomenelor terestre şi 
cosmice sunt cunoscute şi respectate, în unele zone etnografice, pană astăzi. Unele au preluat 
numele sfintţilor creştini, altele nu au nici o legatură cu creştinismul ( “Caloianul”, “Paparuda”, 
“Drăgaica” etc.). Divinitaţi mostenite de la substratul autohton, trac şi greco-dac, cele împrumutate 
şi ssimilate de la greco-romani şi popoarele orientale, cat şi creaţiile mitice strămoşeşti şi romaneşti 
alcătuiesc un original panteon. 
          Poate cel mai important moment în derularea sărbătorii Crăciunului este seara de ajun, atunci 
cand se pregateşte o masă specială numită “masa de ajun” şi încep colindele. Pregătirea mesei 
începea în primele ore ale dimineţii, cand gospodinele coceau colacii. Colacii Crăciunului se făceau 
în forma de 8 şi se păstrau pană primăvara cand se afumau şi se tămaiau boii şi plugul înainte de 
pornitul la arat, apoi colacii erau mancaţi de plugari în ţarină 
           Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspandite şi mai spectaculoase, cu originea in 
credinţe şi mituri stăvechi, sunt ciclurile legate de sărbătoarea naşterii lui Iisus şi schimbarea 
anului.. Urările sunt menite a prevedea, a provoca îndeplinirea dorinţelor omului şi ale comunităţii, 
dar si protejarea faţă de forţele răului. 
 
            Colindele transmit urări de sănătate, rod bogat, împlinrea dorinţelor în noul an. Cand 
persoanele colindate nu primesc colindătorii, inchid uşile sau nu oferă bani, efectele magice sunt 
opuse, ei încălcand regulile acestui obicei.  
            Colindatul,  moment culminant al Crăciunului, s-a păstrat cu multă acurateţe în majoritatea 
comunităţilor bucovinene. Datina este deschisă de către copii, care, în jurul pranzului, în grupuri 
mici, încep colindul, trecand, pe rand, pe la toate casele. În trecut, micii colindători, înainte de a 
pleca să vestească Naşterea lui Iisus, se strangeau în cete pentru a-şi cere iertare unii de la alţii.      
            Odată cu lăsarea întunericului, satele sunt animate de colindele cetelor de flăcai care străbat 
uliţele, de la un capăt la altul al satului, pe întreg parcursul nopţii. Tinerii se îmbracă şi astăzi în 
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costume de iarnă tradiţionale, cu sumane sau cojoace, şi au căciulile împodobite cu mirt şi muşcate. 
Şeful cetei are căciula împodobită cu panglici multicolore, ca semn distinctiv. 
             După Crăciun, ȋntȃmpinat cu multă pioșenie și colinde, venea noaptea Anului Nou, noaptea 
petrecerii și a bucuriei. Atunci, potrivit vechilor datini, sunt ȋndeplinite acte ritualice de bun augur 
pentru anul care vine, căci exista, și există și acum, credința că el va fi așa cum ȋncepe. 
               Dintre colindele și tradțtiile specifice Anului Nou fac parte Sorcova și Plugușorul. Cu 
Sorcova mergeau mult copiii. Sorcova era confecționată din flori de hȃrtie colorată cu care 
sorcoveau ȋntȃi pe cei din casă: părinți, bunici, unchi și mătuși., iar apoi se duceau și pe la vecini și 
cunoscuții din mahala. Ca răsplată primeau covrigi, prăjituri, cozonac, mere și portocale. 
                Dimitrie Papassoglu ȋn ”Istoria fondarii orașului București” povestește că de Anul Nou se 
primeau copiii ȋn casă “cu buchete de flori” (sorcova) și atingea pe cei din casă cu buchetul, urȃndu-
le “toate fericirile”: “Ȋn această zi a Anului Nou se ȋmpărțeau recompensele la toți slujbașii precum 
și la servitorii caselor noastre”    Ȋn mahalale, odată cu venirea Anului Nou, copiii mergeau cu 
plugușorul, considrat a fi unul dintre cele mai vechi, frumoase obiceiuri. Se povestește că, 
odinioară, pe la barierele Capitalei veneau cei din satele din jur cu cȃte un plug ȋmpodobit cu 
crenguțe de brad și cu “stegulețe din ștergare”.Plugul era tras de boi cu coarnele aurite și legate cu 
panglici de diferite culori și merea alene prin oraș, oprind din loc ȋn loc spre a ura targoveților an 
ȋmbelșugat și cu fericire. Ȋn același timp, doi-trei flăcăi pocneau năprasnic din bice, iar un altul 
manevra un buhai. Colinda Plugușorului era un fel de baladă ȋn care proslăveau așezarea 
strămoșilor noștri romani pe aceste meleaguri, precum și diversele munci ale pămȃntului, ȋmpreună 
cu urarea de recoltă ȋmbelșugată. Bucureștenii de pe drum ori din casele ȋn care intrau cei cu 
Plugușorul se bucurau de trecerea alaiului. 
             Tradiţiile şi obiceiurile, portul şi folclorul definesc un popor, făcandu-l unic, statornic şi 
nemuritor, în ciuda scurgerii timpului. Datoria noastră este de a păstra, de a valorifica şi de a 
transmite mai departe tradiţiile noastre moştenite din strămoşi pantru a sădi în inimile copiilor 
dragostea pentru frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm. 
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Parteneriatul dintre școală și părinți și reușita școlară a elevului 

 

Profesor Alexandru Laura-Mihaela 

Școala Gimnazială Cărpiniș, comuna Crasna, județul Gorj 

 

 Parteneriatul pe care îl stabilește școala cu fiecare părinte presupune o relație de colaborare 

în scopul integrării sociale a fiecărui elev prin intermediul activităților școlare. Așteptările fiecărei 

părți trebuie susținute prin implicare directă. Astfel, pentru o reușită școlară nevoile elevului trebuie 

aduse în fața profesorului pentru ca acesta să poată adapta activitățile de învățare pe nevoile 

fiecăruia. Se poate observa faptul că în acest mod un rol important îl are încrederea reciprocă.  

 Părinții trebuie să stabilească clar rolul profesorului și să-l facă să înțeleagă că acesta îi 

dorește binele, iar, în schimb, profesorul să cunoască nevoile fiecărui elev. Pentru a putea fi 

susținută permanent această relație se dorește ca părinții să ia legătura cu școala nu doar atunci când 

sunt chemați la ședințele cu părinții sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăți, ci 

trebuie să participe activ și la momentele importante ale școlii precum concursurile școlare, 

spectacolele, festivitățile școlare sau/și serbări.  

Totodată o relație de educare și în cadrul familiei asigură o reușită școlară permanentă. Se 

pot realiza o serie de activități în acest sens, precum: elaborarea unui program zilnic pentru teme, 

cititul împreună, folosirea televizorului cu moderație, aprecierea efortului și lauda copilului în 

reușită. Astfel, educația, bunele maniere, regulile morale sunt de cele mai multe ori cheia către 

adaptarea elevului în societate.  

 În situația descrisă mai sus s-a observat faptul că un elev ai cărui părinți sunt implicați se 

descurcă mult mai bine în relațiile cu cei din jur, rezultatele școlare sunt mult mai bune, iar 

adaptarea în societatea se face mai ușor întrucât crește stima de sine. 
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SERBAREA DE CRĂCIUN 2019-2020 

GRUPA MIJLOCIE „BOBOCEILOR” 

„Îl așteptăm pe Moș Crăciun” 

 

ALIMAN SABINA 

 
CÂNTEC: IATĂ VIN COLINDĂTORI! 

Iată vin colindători, 

Florile dalbe, 

Noaptea pe la cântători, 

Florile dalbe, 

 

Și ei vin mereu, mereu, 

Florile dalbe, 

Și-l aduc pe Dumnezeu, 

Florile dalbe. 

 

Dumnezeu adevărat, 

Florile dalbe, 

Soare-n raze luminat. 

Florile dalbe, Florile dalbe. 

 

 

 

Prezentator 1. 

Fiindcă azi e sărbătoare 

Noi cu toții am venit 

Să vă facem o urare 

Și să vă spunem „Bun venit” 

Să vă bucurați din plin 

De sărbătorile ce vin. 

Și fiindcă de sărbători 

Veți primi colindători 

Ne-am gândit să începem 

Azi, aici, să prezentăm 

Poezii și cântecele 

Să vă bucurați de ele. 

Prezentator 2. 

A trecut un an! 

V-amintiți cum mai plângeam? 

La serbarea ce-a trecut 

Jale multă am avut. 

A fost tevatură mare 

Se chema c-a fost serbare 

Iată acum o să vedeți 

Am crescut, suntem isteți! 

Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

Am plecat sa colindam 
Domn, Domn sa-naltam! 
Cand boierii nu-s acasa. 
Domn, Domn sa-naltam! 
Cand boierii nu-s acasa. 
Domn, Domn sa-naltam! 

Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

C-au plecat la vanatoare 
Domn, Domn sa-naltam! 

Sa vaneze caprioare. 
Domn, Domn sa-naltam! 

Sa vaneze caprioare. 
Domn, Domn sa-naltam! 

Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

Caprioare n-au vanat 
Domn, Domn sa-naltam! 

Si-au vanat un iepuras 
Domn, Domn sa-naltam! 

Si-au vanat un iepuras 
Domn, Domn sa-naltam! 
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Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

Sa faca din pielea lui 
Domn, Domn sa-naltam! 

Vesmant frumos Domnului. 
Domn, Domn sa-naltam! 

Vesmant frumos Domnului. 
Domn, Domn sa-naltam! 

Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

Domn, Domn sa-naltam! 
Domn, Domn sa-naltam! 

 

 

 

POȘTAȘUL: 

Eu sunt Tic-Pitic poștașul 

Ce cutreier tot orașul, 

Vin cu toba în spinare 

Să aduc o veste mare. 

Vesel sunt, isteț și bun 

Și am pornit la drum, 

Însă prin pădurea mare, 

Mi-au ieșit spiridușii în cale 

Și ei au să vă spună 

Veste mare, veste bună. 

 

SPIRIDUȘ 1: 

Eu sunt un mic spiriduș 

Și v-aduc o veste mare: 

Moș Crăciun este pe drum 

Și-o să vină la serbare 

Împreună să-l așteptăm 

Bun venit să îi urăm. 

Moșului care străbate, 

Drumul lung cu traista-n spate, 

Să aducă jucării, 

Bucurii pentru copii. 

 

SPIRIDUȘ 2: 

Într-un ținut îndepărtat 

Trăiește Moșul drag și bun, 

De toți copiii așteptat, 

E prea iubitul Moș Crăciun. 

El locuiește împreună 

Cu reni și spiriduși, 

Cu Iarna și cu zâne 

Și cu piticii cei ghiduși. 

 

 

SPIRIDUȘ 3: 

Și la sfârșit de calendar 

Desagii îi încarcă 

Să nu aștepte în zadar 

Copiii din lumea-ntreagă. 

Iar ca s-ajungă într-o doară 

Cu daruri la copii, 

Cu a lui săniuță zboară 

Trasă de renii zglobii. 

 

 

Ren Vixen: 

Suntem renii Mosului 
Iuți ca para focul 

Puternici, voinici, vestiți 
Dar de noi să nu fugiți! 
Suntem frumoși, aratoși 

Dar și un pic blanoși. 
N-avem frică de nimic 

Poate doar de ger, un pic. 
Trei suntem dacă numeri 
Toti cu magie pe umeri. 

 
Ren (COMET): 

Draga Vixen, eu tot număr 
Dar doi reni, îmi ies la număr 
Văd doar doi și un măr copt. 

 
Ren (RUDOLPH) 

Asta-i bună!  Unde-s doi? 
Eu nu văd nici un măr copt! 
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Ren (COMET) 

Uite! Uite! nasul tau 
Roșu, luciu, rotunjel 

Maricel cât un purcel! 
Nu prea semeni cu un ren 
Parca-ai fi dintr-un desen 

Unul mic si caraghios 
De râs m-ai făcut să cad  pe jos. 

 
Ren (RUDOLPH) 

Nu vezi Comet că sunt ren? 
Și încă unul modern. 
Cu ale mele cornițe 

Te scap eu de glumițe. 
 
 

IARNA A SOSIT ÎN ZORI 

Iarna a sosit în zori 

La fereastră ne-a pus flori 

A sosit cu gerul ei 

Cu zăpadă și polei 

 

Refren: 

Cât de veseli suntem noi 

Că ne-aduce bulgări moi. 

Cu zăpadă ne jucăm 

Și cu bulgări aruncăm. 

 

Săniuța va pleca 

Și pe pârtii va zbura. 

Clopoțeii vor suna 

Și pe noi ne-or bucura. 

 

Refren: 

Cât de veseli suntem noi 

Că ne-aduce bulgări moi. 

Cu zăpadă ne jucăm 

Și cu bulgări aruncăm. 

 

 

ZÂNA CEA BUNĂ: 

-Eu sunt Zâna cea bună 

Și am o baghetă-n mână. 

O baghetă fermecată 

Și o să vedeți îndată 

Că ea dorințe-ndeplinește. 

Cine vrea să se gândească 

O dorință să rostească. 

 

CLOPOȚICA 1: 

-Vreau să vină blânda iarnă 

Cu-ale ei zâne, 

Fulgi ușori să cearnă. 

Să aștearnă alb covor 

Peste grâul din ogor 

Totul în alb să-mbrace 

Să ne facă derdeluș. 

 

CLOPOȚICA 2: 

-Vreau și eu să vină iarna 

Cu steluțe-n frunte 

Și cu fulgii albi, zglobii 

Să ne aducă bucurii 

Și pe Moș Crăciun îl vrem 

Să vină cu tot cu reni. 

 

ZÂNA IARNĂ 

-Dorința vi s-a împlinit 

Eu și zânele am venit, 

Să vă dăruim copii, 

Multe, multe bucurii, 

Covoraș de albă nea. 

Să vă dați cu sania ! 

 

ZÂNA DE ZĂPADĂ: 

Eu sunt Zâna de Zăpadă 

Vreau ca lumea să mă vadă. 
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Pe copii îi veselesc 

Casele eu le albesc. 

Pun covor alb peste țară 

S-aveți grâu bogat la vară. 

La cei mici și la cei mari 

Harnici și buni gospodari 

Aduc daruri de Crăciun 

Și pe Moș bătrân și bun. 

 

ZÂNA DE ZĂPADĂ 2: 

Eu sunt Zâna cea mai mică 

Mică,mică frumușică 

Rochița mea-i din fulgi de nea 

Coronița asemenea 

Moș Crăciun mă iubește 

Și daruri îmi dăruiește. 

 

ZÂNA DE ZÂPADĂ 3: 

Eu vă dăruiesc copii 

Multe, multe bucurii. 

Covoraș de albă nea 

Să vă dați cu sania 

La fereastră vă pun flori 

Și bujori în obrăjori. 

Fulgi de nea și oameni 

I-a veniți aici. 

Bucurații pe cei mici! 

 

Fulgii de nea mii și mii 

Fulgi de nea... mii si mii 
Strada si pomii au haine-argintii 

Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul si-obrajii sunt rosii de ger. 
 

Mii de stele de zapada 
Vin din nori pufosi si gri 

Neaua s-a depus pe strada; 

Hai cu sania, copii! 
 

Fulgi de nea... mii si mii 
Strada si pomii au haine-argintii 

Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul si-obrajii sunt rosii de ger. 
 

Voie buna, veselie, 
Ras cu pofta, nebunii 
larna este-o bucurie 

Cand vin fulgii argintii 
 

Fulgi de nea... mii si mii 
Strada si pomii au haine-argintii 

Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul si-obrajii sunt rosii de ger. 

 

FULG 1: 

Bine v-am găsit copii! 

Noi v-aducem bucurii 

Facem drum de sănioară 

Să ieșiți cu toți pe-afară. 

Alb covor punem pe stradă 

Pentru oamenii de zăpadă. 

 

 

FULG 2: 

Luni în șir noi așteptăm 

Momentul ca să plecăm. 

Zâna Iarnă dă semnalul 

Ce îl așteptăm tot anul 

Și atunci încetișor 

Cernem, cernem dintr-un nor 

Pe pământ ne așezăm 

Însă doar trei luni noi stăm. 

 

STELUȚA DE ZĂPADĂ1: 

Eu sunt steluța argintie, 
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Mică sunt și sunt de gheață, 

Mă topesc de bucurie 

Când îți stau ție pe față. 

Dintr-un nor pufos și greu 

Am pornit în drum spre tine. 

STELUȚA DE ZĂPADĂ 2: 

Nu mă stii? 

Eu sunt fulguța, 

De mă-nvârt o dată  bine, 

Alb covor aștern, copile. 

Zâna Iarnă m-a trezit 

Pe un nor am călătorit 

Și tinând-ne de mână 

Am zburat ușor împreună 

ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS! 

Astăzi s-a nascut Hristos, 
Mesia chip luminos 
Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 
 

Mititel, înfășetel , 
În scutec de bumbăcel, 

Laudăți și cântați, 
Și vă bucurați! 

 
Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge, 

Lăudați și cântați, 
Și vă bucurați! 

 
Și de acum până-n vecie, 

Mila Domnului să fie, 
Laudați și cântați, 

Și vă bucurați! 

 

OM DE ZĂPADĂ1 : 

Sunt un mic om de zăpadă 

Vor cu toții să mă vadă, 

Am o gură de cărbune 

Multe știu, dar nu pot spune 

Sunt un omuleț tăcut 

Vă salut și nu stau mult. 

 

OM DE ZĂPADĂ 2: 

Eu sunt omul de zăpadă, 

și stau în colț de stradă, 

mi-a plăcut cum ați cântat, 

Și, dar cum v-ați îmbrăcat! 

Moșul este așteptat 

Sper că îmi va da și mie 

Un toiag și-o pălărie, 

Fiindcă astea sunt cam vechi, 

Suflă vântul la urechi. 

 

 
 

SPIRIDUȘ 4. 
Moșule, să știi te-aștept 
Ți-am luat faringosept 

Mi-a spus mama că tușești 
DA, așa e când răcești 
Și-am luat și un fular 

Să-ți pui la năsuc măcar 
Moșule hai la serbare 

Pe un scaun sezi 
Pune-și sacul la picioare 

Pe noi ca să ne vezi 
Jucării și dulciuri multe 

Tu ne dăruiești. 
 

ÎNGERAȘ: 

În seara sfântă de Ajun, 

Ne întâlnim cu Moș Crăciun, 

Ce împarte bucurii, 

La părinți și la copii. 

O pornim apoi prin sat, 

Să vestim că e Ajun 

Și se naște Domnul Bun! 

Moș Crăciun, moșule bun, 

Te rog, dă-mi voie să spun: 

Copii harnici și cuminți 

Le urează la părinți 

Să le fie viața plină 
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De belșug și de lumină. 

 

 

 

NORIȘOR: 

Moșule, vreau sănătate 

Că-i mai bună decât toate. 

Pentru buni și bunicul, 

Pentru mama și tăticul. 

Cărți pentru al meu frătior 

Pentru mine și un camion 

Un pistol și un avion 

 

DANSUL FULGILOR DE NEA 

 

MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi 
 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 

Din bătrani se povesteşte 
Că-n toţi anii negreşit 

Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit 

 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 

 
Moş Crăciun cu plete dalbe 

Incotro vrei s-o apuci 
Ţi-aş canta Florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

 

 

TOȚI: 

Noi acum la încheiere 

Vă spunem la revedere! 

Din inimă vă mulțumim 

Și sănătate vă dorim ! 

Anul care iată, vine, 

Să v-aduca numai bine, 

Să vă fie casa, casă, 

Cu pâine și colaci pe masă. 

Să trăiți în fericire 

Bucurie și iubire. 

La mulți ani cu sănătate! 

La mulți ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriți, 

Zile senine și fericire, 
La mulți ani să trăiți! 

 
Să fie viața numai lumină, 
Și din lumină să dăinuiți 

Pentru credință și libertate 
La mulți ani să trăiți! 

 
La mulți ani cu sănătate, 

Să vă dea Domnul tot ce doriți, 
Zile senine și fericire, 
La mulți ani,să trăiți! 

 
La mulți ani, să trăiți! 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA  FACTORI DETERMINANŢI 

ÎN FORMAREA COPILULUI PENTRU VIAŢĂ 

 

PROF.ANDRONACHE ALINA MIHAELA, 

SC.GIM.,,DR.COSTICĂ BĂLAN,, POIANA-CRISTEI 

 
 

                  ,,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 
 

          Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 
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.La alegerea şcolii de către părinţi conteză tipul de 
şcoală, tradiţia şcolii, dotarea materială a şcolii, conţinutul învăţământului, dar nu în  ultimul rând 
calitatea cadrelor didactice.Copilul reprezintă elementul cenrtal în educaţi.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-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. 
          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. 

          Tipuri de părinţi: 
 Cei care adaptează stilul lor de educaţie cu cel al şcolii; 
 Cei care nu conştientizează efectele negative ale metodelor aplicate în educaţie; 
 Cei care nu recunosc faptul că  relaţiile cu copii sunt deficitare; 
 Cei care nu acceptă rezultate slabe la învăţătură  indiferent de motive; 
 Cei care nu cunosc faptul că factorii care influenţeză rezltatele şcolare sunt:nivelul de 

inteligenţă, mediul, starea de sănătate. 
         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 

39



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 de casă 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”. 
          Pentru o mai bună colaborare cu părinţii, dirigintele convoacă sedinţele sau lectoratele cu 
temă pe care le anunţă din timp, îşi pregăteşte procesul-verbal cu ordinea de zi, tabelul de prezenţă, 
referatul cu temă atunci cănd este cazul.Prezentarea în faţa părinţilor doar cu catalogul pentru 
anunţarea notelor sau improvizarea unor subiecte de discuţie pot duce la plictisirea acestora şi 
refuzul de a mai participa la următoarea şedinţă.O întâlnire nu trebuie să depăşească mai mult de o 
oră.Situaţia şcolară a elevului trebuie comunicată fiecărui părinte de preferat prin chemarea în faţa 
catalogului sau notificarea notelor înaintea şedinţei şi înmânarea părintelui.Aceştia se jenează atunci 
când sunt citite notele de diriginte în plenul şedinţei.Vizitele la domiciliu se anunţă în prealabil prin 
precizarea scopului acesteia.Corespondenţa se face de regulă atunci cănd se comunică rezultatele la 
învăţătură şi disciplină, chemarea părinţilor la şcoală, adresarea de felicitări pentru rezultatele 
copilului.Este bine dacă dirigintele reuşeşte să mobilizeze părinţii în realizarea de activităţi 
extraşcolare:serbări, excursii, expoziţii, meciuri sportive, amenajarea spaţiului şcolar.Aceste 
activităţi sunt benefice atât pentru elevi cât şi penrtu şcoală.                   
           Rolul şcolii şi familiei în orientarea şcolară şi profesională a copilului 
           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 meseri, învăţământul superior.Rezultatul sau evaluarea 
acţiunilor de orientare consau 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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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

ÎN REALIZAREA ACȚIUNILOR EDUCAȚIONALE 

 

Prof. Almăjan Lavinia Gabriela 

Grădinița cu program prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 

 
Termenul de „parteneriat grădiniță -familie” este folosit pentru a sublinia faptul cã 

grădinițele  şi  familiile împart responsabilitãţile care vizeazã copiii, prin suprapunerea sferelor de 
influenţã.  

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.  

Deschiderile oferite de transformările produse în societatea românească de după 1989 în 
procesul instructiv  au permis inițierea unor  activităţi educaţionale ce depăşesc cu mult graniţele 
orelor de curs având convingerea că numai printr-o deschidere largă spre cunoaştere ne putem 
păstra şi conserva valorile, ne putem înţelege mai bine, ne putem numi „oameni ai planetei” şi mai 
ales ne putem cunoaşte şi ne putem îndeplini visurile şi aspiraţiile. 

Toate aceste convingeri le putem transmite copiilor, oamenilor ajutându-i să înainteze 
folosindu-ne de experienţa profesională, actul pedagogic, de creativitate şi chiar de îndrăzneală 
uneori temerară. Alături de şcoală, care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi 
comunitatea au o deosebită valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe lume cu 
o anumită zestre nativă, apoi graţie climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur 
printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi poate să iubească, comunică, se ghidează după 
anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează propriile valori, propriile principii despre 
lume despre viaţă. Activitățile  cu accentuat caracter practic, care obligă la observaţie, la intervenţie 
personală, dar şi la cooperare plac şi descătuşează energiile mintale şi sufleteşti. Limbile se 
dezleagă cu uşurinţă şi bucuriile reuşitelor vor fi evidente. Întrebaţi la  activitatea educativă sau cu 
orice altă împrejurare: „Ce vreţi să deveniţi?” primim răspunsuri ca: învăţător, primar, popă, doctor 
ca și tati, poliţist dar şi domnişoară, mamă etc. 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar, ca dascăl, modelator 
de suflete trebuie să doreşti să creezi acea comuniune familie - şcoală  în primul rând fiind sincer cu 
tine însuţi şi cu ceilalţi în tot ce faci şi ce grăieşti, fiind dispus să înveţi mereu, alergând alături într-
o cursă pentru cunoaştere către un ţel. Familia este elementul de bază al societăţii; de sănătatea şi 
durabilitatea ei depinde trăinicia peste veacuri a speciei omeneşti. Atunci când familia este cinstită 
după cuviinţă, societatea progresează, iar atunci când este subminată de diferiţi factori societatea 
însăşi se clatină.  

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 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. Educaţia moral-civică urmăreşte formarea acelui set de competenţe civice 
necesare şi suficiente, pentru a face din copil un locuitor al cetăţii, un bun cetăţean. Această sarcină 
nu trebuie să se realizeze doar de către şcoală ci, de acest lucru trebuie să se preocupe şi familia, 
pentru că aici se formează copilul în primul stadiu, şi, mai târziu trebuie implicată şi comunitatea. 
Formarea unor viitori cetăţeni activi, responsabili începe, în elementele esenţiale, cu motivarea 
elevilor pentru calitatea muncii, pentru deprinderi temeinice de muncă ce conduc la performanţă, cu 
aplicarea cunoştinţelor filtrate de o gândire critică. 
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Implicarea părinţilor a condus la conştientizarea rolului lor în educaţia intra şi 
extracurriculară la nivel şcolar şi le-a suscitat dorinţa de a se implica mai mult material şi logistic, în 
realizarea tuturor activităţilor propuse de educatoare . 

A forma um bun cetăţean, a-l învăţa pe copil să-şi construiască civilitatea înseamnă a-l 
instrui şi a-l educa civic. Necunoaşterea, ignoranţa poate fi şi este de multe ori cauza 
comportamentelor reprobabile.  

Pentru ca activitățile derulate în grădiniță  să aibă efectul scontat trebuie respectate unele 
cerinţe: predarea, învăţarea   trebuie să se facă interdisciplinar, să se folosească toate resursele şi 
posibilităţile: lecţiile să fie axate pe achiziţionarea de trăiri, atitudini, sentimente. În realizarea 
sarcinilor educaţiei   trebuie implicaţi mai mulţi factori nu numai şcoala, ci, trebuie să implicăm pe 
cât se poate familia. 

Este drept şi corect ca educatoarel sã vadã în pãrinţii copiilor nu nişte spectatori muţi  şi nici 
veşnic nemulţumiţi, ci adevãraţi colaboratori în formarea moralã a copiilor. Vizitele cât mai dese ale 
pãrinţilor la grădiniță şi ale educatoarelor acasã la copii, participarea consecventã la şedinţele cu 
pãrinţii, dezbaterile la lectoratele cu pãrinţii rãmân cãi verificate de eliminare a psihologiei greşite 
pe care o mai au unii pãrinţi cu privre la dascăl.  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAIL ANDREI”BUHUȘI/ BACĂU 

IMPORTANȚA   ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof.înv.primar:Ana Apetrei 

                                                                              
          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”. 
        Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 
grădiniţa cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, 
important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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 preşcolarii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al 
învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   În legătură cu dezvoltarea creativităţii 
copiilor, pot fi date educatorilor următoarele îndrumări: gândirea creativă şi învăţarea din proprie 
iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor 
de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Școlarii 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. 
           Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, 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.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 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  
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rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea 
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.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 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 ştie ca incepand 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, colonii.In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii 
se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri 
istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, prescolarii își pot 
forma  respectul  și dragostea față de natură, față de om și tot ceea ce a realizat el, prin munca și 
creativitatea sa. Organizând plimbări în aer liber, excursii tematice în natură, s-a observat ușurința 
cu care copiii pot reda,cu mai multa creativitate si 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 școlară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legatură 
cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .Ca învățători, trebuie să oferim în mod gradat , 
în acord cu particularităţile de vârstă , cunoştinţe ştiinţifice , să organizăm activităţi educative 
privind protejarea mediului înconjurator: activități care să stimuleze dragostea pentru frumos, 
pentru sănătate, activități benefice fiecărui om, locuitor al acestei Planete, numită Pământ. 
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CHRISTMAS TIME - TIME TO GIVE! 

 

Prof. Ana-Monica Cojocărescu, 

Școala Gimnazială  “Mihai Eminescu”, Buhuși 

 
 

“Today the Virgin gives birth to Him Who is above all being, 
and the earth offers a cave to Him whom no one can approach. 

Angels with shepherds give glory, 
and magi journey with a star, 
for to us there has been born 

a little Child, God before the ages.”1 
(St. Romanos the Melodist, Kontakion on the Nativity of Christ) 

 
The feast of the Nativity of Jesus Christ is par excellence the event from the history of 

salvation that brings the greatest joy in the hearts and homes of believers. At Easter our joy comes 
after a week of sadness because of the sufferings lived by our Lord Jesus Christ, but Christmas is 
not overshadowed by any trace of sadness and is fully lived as the celebration of joy. Children and 
parents live this joy and feel it alike. 

The spring of our joy is God Himself, Who, in His great love for His creation, has promised 
even from the beginnings that a savior would be sent to alleviate our sins. His love for people made 
Him sent His own Son when “the fullness of the time was to come” (Galatians 4:4)2: “For God so 
loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not 
perish, but have everlasting life.” (John 3:16) The descent of God on earth through His Son is the 
seen manifestation of the plan of God’s merciful love. And not only that, the entire line from the 
Scripture calms down our souls regarding our salvation. We all know that, after eating from the tree 
that God commanded not to eat, Adam and Eve were cast out from Heaven “to till the ground from 
whence they were taken” (Genesis 3:23). After years and years of sorrow and wars and after 
generations of people who sought or not the word of God, He had, at last, mercy of His beloved 
people and sent His Son on Earth to fulfill His promise of salvation.  

The joy of Christmas has primarily a soteriological sense, because the Savior of the world, 
Who will deliver mankind from sin, is coming. Secondly, the joy of Christmas is experienced as a 
manifestation of love between people, model given to us by God Himself, and this love is expressed 
especially through the gesture of giving gifts to the loved ones. Everyone plays the role of Santa 
Claus and is bound to play this role because doing so imitates God the Father, who made the first 
and biggest gift to mankind: the Baby Savior. Thus Christ becomes the eternal gift made to us by 
God and this gift comes into the world, bringing many other gifts: forgiveness of sins, overcoming 
death, healing the sick, raising the dead and countless other blessings, about which we learn from 
the Holy Scripture. The coming of our Savior means fulfilling God’s love. That is why the true 
meaning of Christmas is love and this love is taught to us by and in everything if we only have the 
patience to look around us and see with the eyes of our souls. Nature is the first one to show us the 
great love God has for us and the only fact that we open our eyes every morning to see the glory of 
His creation is enough proof that we are loved. Every single gesture we make towards our fellows 
with open hearts, either they are our friends or not, is proof of love which should not be found only 
during Christmas. Goodness should be our way of living. And the best way to show it is to turn our 
hearts to those less lucky: the poor. Aid for the poor always comes from God, but most of the time, 
He works through other people.  

                                                 
1 Official translation taken from here: http://dce.oca.org/assets/files/resources/romanos_nativity.pdf.  
2 For the verses from the Holy Scripture was used King James Bible.  
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God has left in the world also the poor to put to the test our generosity and sent His Son 
became man to show us that the deliverance of people from trouble and pain is done through 
people. This explains why during Christmas the humanitarian actions multiply and happy are those 
who maintain this habit as a constant in their lives, proclaiming the joy of Christmas as often as 
possible, and that manage to bring joy into people’s homes as often as they can. Therefore, on 
Christmas, before waiting for gifts, we should be the first to offer from our good. The gift, as a 
manifestation of fraternal love makes our state of happiness not to remain just for ourselves, but 
spreads itself to others. The complete joy comes not when we alone are happy and the others are in 
sorrow, but when we are happy and we make others feel the same joy. “By giving you shall 
receive”, says father Nicolae Steinhardt in his book by the very same name: By Giving Thou Shalt 
Receive. Words of Faith; and the elders say something very wise: “Charity covers a multitude of 
sins.” (Dar din dar se face Raiul.) So, let us all make Heaven of what we have, let us give what we 
have and, most of all, let us give ourselves to others, because it is not richness that God seeks, but 
humble hearts and open to love. We are so used to fighting and protecting ourselves from 
everything and everyone that we have forgot to offer something and, above all, to receive a gift 
without asking ourselves whether it is a gift of love or it is a gift given from interest or worse, some 
kind of bribe. We need to be happy, and all the mundane richness won’t help us. Happiness lies 
much deeper; it is within us, within the deepest corners of our hearts. 
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SERBĂRILE  ŞCOLARE ȘI ROLUL LOR 

 

Prof. Înv. Primar Roșan Ancuța 

Caraba Maria 

Şcoala Gimnazială nr. 2 

Almașu Mare, jud. Bihor 

                  
 

„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) 
 
                  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. 

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. 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.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 . 

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. 
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Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric – sala de festivităţi ,un colţ de natură ( 
parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
     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 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 . 
     Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 
     Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  
     Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
     Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
    Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
    Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 
    Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
   Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 
mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  
    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 . 
   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 parteneriatului cu părinții 

Studiu de specialitate 

 

Prof. Ancuțeru Silvia 

Școala Gimnazială „Ion Vîlceanu”, Drăgotești 

 

          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;  
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- 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;  

          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)  

          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.  

 

 

Bibliografie:  

• Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006  

• Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007  

• Joiţa, E., Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003 

 
 
 
 
 

50



Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 

 

Prof. Andraş Victoria 

Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa 

 
 O legătură puternică între profesori şi părinţi este benefică pentru copii. O relaţie de 
colaborare părinte – profesor determină performanţa şcolară bună a copilului. Comunicarea între 
profesor şi părinte determină motivarea copiilor în învăţare, creşterea interesului acestora pentru 
studiu, pentru activităţile şcolare şi extraşcolare. Profesorii şi părinţii, împreună, ar trebui să îi 
sprijine pe copii în a-şi planifica activităţile, în a-şi dezvolta interesul pentru diferite domenii. Ei pot 
oferi permanent oportunităţi de învăţare, lucrând în parteneriat. 
 Comunicarea dintre părinte şi profesor trebuie să fie constantă, să implice toate mijloacele 
disponibile şi să vizeze atât aspectele negative, dar, mai ales, aspectele pozitive. Este foarte 
important să existe la ambii parteneri (părinte şi profesor) capacitatea de a da copiilor recompense 
spontane (laudă, întărire pozitivă), relaţionarea dintre aceştia având valenţe formative în acest sens. 
 Întrebările părintelui pot viza atât aspecte ce ţin de activitatea şcolară, cât şi de cea extraşcolară, de 
grupul de prieteni sau de relaţiile cu ceilalţi elevi. 
 Evoluţia copiilor trebuie urmărită constant, şi nu doar atunci când sunt probleme foarte mari. 
Rezolvarea unei asemenea situaţii nu poate veni decât prin comunicare, prin deschidere şi 
flexibilitate în relaţia stabilită între cei doi parteneri. 
 O relaţie corectă şi eficientă între profesor şi familie este o relaţie în care există asertivitate, 
acceptarea unui punct de vedere diferit, ascultare activă. Părinţii pot fi cu uşurinţă implicaţi în 
activităţile şcolare şi extraşcolare, profesorii îi pot informa despre cum ar putea face acest lucru, 
cum pot deveni parteneri reali. 
 Evoluţia copiilor este puternic influenţată atât în prezent, cât şi în viitor, de modul în care se 
dezvoltă această relaţie părinte – elev – profesor. Colaborarea și comunicarea între familie și școală 
duce la dezvoltarea armonioasă a viitorilor adulți. 
 Putem dezvolta/ întări relația dintre familie și școala prin activități ce se pot desfășura în 
colaborare, ca: activitățile extracurriculare. 
 Aceste tipuri de activități presupun implicarea atât a părinților cât și a elevilor în diverse 
acțiuni cu caracter educativ, realizate prin colaborare. Câteva exemple de astfel de activități pot fi: - 
serbările școlare sub diverse teme; - clubul de lego; - concursuri sportive; - realizarea unor 
portofolii cu ajutorul părinților sau bunicilor și prezentarea acestora de către copii în diverse 
momente; - realizarea unor lecții deschise în care să fie invitați părinții; - sărbătorirea zilelor de 
naștere a copiilor; - excursii tematice. 
 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. Putem 
afirma că numai printr-o colaborare strînsă, susţinută, familia şi şcoala pot pune în aplicare procesul 
de educare a copilului, că numai aşa se pot forma copii calmi, într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi, 
într-o societate în permanentă schimbare.  
 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. Prin urmare, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, 
trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 
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Implicarea părinților în viața școlară 
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În activitatea noastră didactică am conștientizat faptul că pentru o relaţie optimă de 
colaborare a școlii cu  părinţii pot fi utilizate o multitudine de forme şi metode de colaborare. 
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. 
Edificarea şi menţinerea unui parteneriat intre şcoală şi familie depinde de asumarea 
responsabilităţilor de către toţi actorii educaţionali. 

În momentul actual, copilul este asaltat de influenţele exercitate de o multitudine de factori 
educativi formali, informali și nonformali. Pe lângă instituțiile consfințite (familia, şcoala, clubul 
copiilor, biblioteca, biserica, muzeul, casa de cultură, internetul, radioul, televiziunea, presa scrisă), 
sunt diverse organizaţii (ale copiilor, tinerilor, părinţilor, etc.) fundaţii, grupuri de similitudine. 
 Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării 
personalităţii copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, 
relațiile reciproce pe care le dezvoltă, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală - familie. 

Mult timp, concepţia potrivit căreia şcolii îi revine sarcina instrucţiei, iar familiei, cea a 
educaţiei, a persistat, separând astfel rolurile celor doi agenţi educativi. Şcoala şi familia trebuie să 
colaboreze real, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei 
relaţii deschise. 

Părinţilor le revine totuși rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora 
condițiile materiale, cât şi un climat afectiv şi moral.  
  Școala, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, are rolul de a crea premise favorabile 
pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Şcoala trebuie să facă tot 
ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin  stimularea elevilor în ce 
privește aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de personalitate. 
            Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației  
şcoală - familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala stabilește colaborarea cu 
familia sub diverse forme. 

O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi.  

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. 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. 

Parteneriatul şcoală - familie este o formulă pedagogică, noţiune relativ nouă înserată în 
domeniul educaţiei. Pedagogul Sorin Cristea (2000) consideră că acest parteneriat este de fapt un 
segment care  „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între instituţiile implicate 
direct şi/sau indirect în proiectarea şi realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoala, 
familia, comunitatea locală, agenţii sociali (economici, culturali, politici, religioşi etc.), factori de 
asistenţă socială etc.”. 

Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a 
copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială, iar părinţilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate 
copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu şcoala.  

Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei 
doi factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Mircea 
Agabrian (2005) consideră că din acest parteneriat cei câștigați sunt elevii. Acestea acţionează în 
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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. 

Analizând activitatea noastră în acești ani cu familia (mai ales în calitate de diriginte), am 
concluzionat că pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a îmbina variate forme şi metode 
de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. 

Dezavantajul cel mai evident constă în faptul că acţiunile parteneriatului educaţional nu se 
planifică în baza unor analize profunde, nu se consideră obligatorii şi nu se monitorizează continuu 
pentru a lichida la timp lacunele şi greşelile comise. 
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                  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 . 
                 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 
                 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul 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 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 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 . 
                Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 
                  Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de 
Crăciun ,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  
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                  Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –
muzical ,, Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
                 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul 
afectiv –pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care 
se realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a 
fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
                  Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi 
plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 
pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 
                  Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
                  Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 
mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  
                  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 . 
                   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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Şcoala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

 

Fără colaborarea permanentă și fără sprijinul părinților, școala nu poate realiza obiectivele 
educaționale stabilite, oricât de mult ar încerca. 
Părinții trebuie să conștientizeze influența pe care o are prezența lor în viața copilului, fiind 
necesară pregătirea acestuia pentru societatea în care trăiește. Totodată, un părinte reprezintă un 
echilibru  între implicarea emoțională și control, între asigurarea independenței  și prezervarea 
securității fizice și psihice pentru copil. Relația dintre școală și familie  trebuie să fie mai strânsă 
pentru a ajunge la un echilibru bun pentru educația copilului.                                                      
Parteneriatele dintre şcoală şi familii 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;  
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru motive 
pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: părinţii sunt juridic 
responsabili de educaţia copiilor lor; învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o 
bună parte a educaţiei se petrece în afara şcolii; cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii 
parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi 
faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate datorită dialogului cu şcoala; grupurile 
sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să influenţeze 
gestiunea şcolară. 
 În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 
activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în 
evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei 
copiilor. 
Conform Departamentului de Educație al Statelor Unite, următoarele roluri sunt foarte importante 
pentru un părinte:   
- Exprimarea iubirii: Iubirea părinților pentru copiii lor trebuie să fie permanentă și exprimată în tot 
ceea ce fac aceștia. Copiii trebuie să știe că părinții lor îi iubesc, să fie siguri de acest lucru. 
- Oferirea de suport. Copiii trebuie să facă față unui set de probleme și obstacole care ar putea să li 
se pară părinților minore. Totuși lucrurile pot fi diferite în viziunea copiilor și aceștia se așteaptă să 
primească sprijin, laude și încurajări din partea părinților lor.  
-Stabilirea limitelor. Copiii au nevoie de părinți care, alături de ceilalți adulți din viața lor (bunici, 
profesori) să le ofere o supraveghere adaptată vârstei lor. Limitele sunt responsabile de siguranța 
fizică și emoțională a copiilor. 
-Trebuie să fie un model de rol. Copiii fac ceea ce văd la adulții care-i înconjoară (și în special la 
părinții lor).  
-Trebuie să le predea lecția responsabilității. Acest lucru începe prin sarcini punctuale, cum ar fi 
cele de a face curățenie în propria cameră și de a da ajutor la treburile familiale, și ajunge la o 
întreagă filosofie a responsabilității, în care copilul își acceptă și reflectă la consecințele pozitive 
sau negative ale comportamentului său. 
-Oferirea unei game largi de experiențe de viață. Părintele este cel care poate (și trebuie) să 
deschidă o ușă spre noi centre de interes, noi persoane și o lume nouă pentru copilul său. El trebuie 
să fie un ghid și un sprijin în descoperirea de către copil a propriilor talente și preocupări. 
• Trebuie să-i arate respect copilului. Să-i ofere încredere, să încerce să-i înțeleagă alegerile și 
interesele, să fie empatic cu copilul. 
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Studiile constată că unele familii manifestă o mare încredere în rolul pe care-l are școala asupra 
dezvoltării copilului, remarcându-se și dezinteresul în cazul altor familii.       
Recunoaştere unanimă a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al elevilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. De 
altfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. 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. 
BIBLIOGRAFIE:  
 Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L.,  „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli 
normale, E.D.P., R.A., 1997; 
Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992.  
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1 Decembrie ziua tuturor românilor- Proiect educațional 

 

Prof. Andrei Mihaela- Iuliana, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”, 

 comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău 

 
MOTO:  „Ţara nu se serveşte cu declaraţii de dragoste, ci cu muncă cinstită şi, la nevoie, cu jertfă.” 
                                                                          Mihail 
Sadoveanu 
 

Motivația alegerii temei: 
Educaţia patriotică a tinerei generaţii este o latură importantă a educaţiei, mai ales în zilele 

noastre, când valorile morale nu mai au mare importanţă în societate. 
În aceste vremuri tulburi, în care influenţele exterioare ne marchează sistemul de valori 

spirituale, am considerat că este necesar şi binevenit să organizăm o activitate cu încărcătură 
patriotică în care să promovăm tot ceea ce este autentic românesc şi valoros. 

Dorim ca elevii noştri să simtă din plin bucuria de a fi român, mai ales cu prilejul Zilei 
Naţionale a României, 1 Decembrie, să arate disponibilitate în desfăşurarea unor activităţi care să-i 
facă mai sensibili, mai cooperanţi, mai creativi şi mai entuziaşti. 

Obiectivul proiectului 
     Cultivarea dragostei şi respectului faţă de ţara şi poporul român, precum şi valorificarea 
textelor literare tematice. 
 Obiective de referință 
- să-şi însuşească cunoştinţele despre împrejurările care au favorizat  crearea României Mari;  
- să conştientizeze importanţa jertfei umane şi materiale a românilor pentru înfăptuirea visului de 
veacuri: UNIREA; 
- sensibilizarea elevilor faţă de frumuseţile patriei; 
- formarea atitudinii de respect faţă de simbolurile României: tricolorul, stema, Imnul, limba 
română; 
- stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
- dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de activităţile întreprinse; 
- îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii legate de ţara noastră; 
- dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter; 
- cultivarea patriotismului; 
- să-şi exerseze deprinderile artistice; 
- să participe la munca în echipă; 
- să-şi petreacă timpul liber în mod plăcut. 
 Activitățile propuse 
- Evocarea momentului 1 Decembrie 1918 prin colaborare cu profesorul de istorie;  
- Organizarea unui spectacol literar-muzical cu prilejul Zilei Naţionale a României care să cuprindă: 
poezii, scenete cu tematică istorică, cântece patriotice; 
- Organizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor (desene, colaje). Cele mai bune lucrări vor fi 
premiate; 
- Confecţionarea de steguleţe tricolore pentru serbarea de  1 Decembrie; 
- Confecţionarea machetei « România Mare »; 
- Lecturarea / audierea unor povestiri istorice legate de principalele momente istorice ale Unirii 
tuturor românilor:1600, 1859, 1918; 
- Prezentarea unui material Power Point despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie; 
 Rezultate așteptate 
- Cooperarea elevilor în situaţii concrete de învăţare, de organizare a unui eveniment, de creaţie; 
- Învăţarea unor cântece şi poezii despre ţara în care trăiesc; 
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- Formarea conştiinţei patriotice şi manifestarea respectului faţă de România şi poporul român; 
- Completarea cunoştinţelor despre trecutul patriei noastre; 
- Realizarea unor creaţii proprii pe tema propusă. 
 Evaluarea proiectului 
- expoziţie cu lucrările copiilor; 
- programul artistic; 
- portofolii; 
- articole  în revista şcolii, fotografii. 
 Resurse 

 Umane: 
- elevii  Şcolii Gimnaziale nr. 1 Valea Seacă, structură a Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”; 
- cadrele didactice din şcoală; 
- parintii elevilor; 
- comunitate locală; 

 Materiale: 
-calculator , coli albe şi colorate, acuarele, creioane colorate, markere, steaguri tricolore, costume 
pentru 
dramatizări, hărţi geografice şi istorice, albume istorice. 
 Durata activității 
- 24 – 29 noiembrie 2019 

Data și locul desfășurării spectacolului 
- 29 noiembrie 2019, ora 12.00, CDI ”Vasile Alecsandri”, Şcoala Gimnazială nr. 1 Valea Seacă 

Grupul țintă 
- 100  de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 Valea Seacă 

Inițiatorul proiectului 
Prof. Andrei Mihaela- Iuliana 
Parteneri la proiect 

- Coordonatorul de structură 
- Coordonator de proiecte şi programe educative 
- Cadrele didactice 
- Părinţii elevilor 
          
              *  PROGRAM ORIENTATIV * 
- Se va alcătui programul artistic şi se vor distribui rolurile; 
- Se va audia muzică populară românească şi muzică patriotică; 
- Se va face repetiţie pentru programul artistic; 
- Se va audia comunicarea profesorului de istorie despre evenimentele istorice ale anului 1918. 
- Se confecţionează macheta României Mari; 
 - Se va realiza o expoziţie cu lucrările elevilor; 
 - Se prezintă programul artistic.  
 Notă 
- Se cere acceptul conducerii şcolii pentru derularea proiectului. 
- Se informează cosiliul parinţilor despre  eventualele cheltuieli din fondul şcolii pentru materiale 
necesare derulării proiectului. 
- Elevii participanți la proiect vor primi diplome şi cadrele didactice vor primi adeverinţe. 
 
Director,                                                  Coordonator 
structură,                         
Prof. Antip- Crina- Ramona                   Prof. Sava Rodica                     

Coordonator de proiecte şi programe educative,                                                         
     Prof. Mihăilă Monica- Maria 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. înv. primar, Andreica Liliana 

Școala Profesională Vișeu de Sus 

 

         ,, 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 
         Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul 
educator al copilului și cu cel mai mare potențial modelator. În România, ca și în întreaga lume 
angrenarea familiei și responsabilizarea ei în educarea copilului este fundamentală pentru reușita 
oricărui program educativ. Activitatea derulată de un program de educație, oricât ar fi de bine 
gândită și sprijinită de mijloace bogate,  nu este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinți. Pe 
de altă parte, ceea ce învață copilul la școală pierde din importanță și eficiență dacă părinții nu 
întăresc și nu valoirifică programul educativ desfășurat în școală. 
         S-a constatat în ultimii ani că, de cele mai multe ori, gradul de interes și implicare a părinților 
în activitatea instituției de învățământ este direct proporțională cu rezultatele obținute de către elevi 
în procesul didactic.  
                  Parteneriatul constituie o formă de colaborare și cooperare între instituții și persoane 
care urmăresc realizarea aceluiași scop, o încercare de sincronizare și armonizare a cerințelor mai 
multor factori educativi în vederea realizării unor interese comune. Instituției școlare îi revine rolul 
coordonator în cadrul relației de parteneriat cu familia. Acest rol derivă din faptul că școala este o 
instituție specializată, cu cadre didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educației școlare. 
                   Participarea directă a părinților, alături de elevi la activități derulate la nivelul clasei este 
un prilej de satisfacție atăt pentru elevi, cât și pentru părinți și cadru didactic. Aceste activități au 
darul de a dezvolta la părinți sentimentul apartenenței la program, de a- i familiariza cu modul de 
desfășurare a unor activități zilnice, de a- i ajuta în derularea unor demersuri de extindere și 
exersare a procesului de învățare și acasă. Prezența părinților  la activitățile curente desfășurate de 
către elev este la început un fapt festiv, dar pe parcurs devine un fapt firesc și deloc perturbator. 
         Activitățile extracurriculare sunt deosebit de importante în educarea elevilor. Antrenând 
părinții în pregătirea și desfășurarea unor astfel de activități munca învățătoarei va fi substanțial 
diminuată, iar părinții se vor simți valorificați, talentele și cunoștințele lor fiind fructificate. 
Urmărindu-și propriu copil în timpul unor situații variate de interacțiune zilnică, părinții au 
posibilitatea de a cunoaște unele dificultăți de integrare a copilului în colectivul clasei sau în 
programul școlii. 
         Relația de parteneriat școală - familie se bazează în primul rând pe asigurarea unei condiții de 
bază: cunoașterea de către învățătoare a familiei elevilor, a caracteristicilor ei, a potențelor 
educative de care dispune. În vederea cunoașterii mai multor aspecte ale vieții de familie se 
urmărește cunoașterea familiei copilului sub diverse aspecte: încadrarea în muncă, tipul de relații 
dintre părinți, natura relațiilor dintre copii și părinți, modul de exercitare al autorității în cadrul 
familiei. Cunoașterea familiilor poate îmbrăca forme variate: chestionare, ședințe, antrenarea 
părinților în activități organizate în școală. 
         Toți elevii beneficiază de pe urma unei relații parteneriale pozitive dintre familie și școală. 
Colaborările cu părinții, indiferent de forma pe care o îmbracă, au darul de a asigura succesul 
fiecărui elev, de a ajuta elevii să se integreze mai ușor într-o comunitate de orice fel. 
Din implicarea părinților în activitățile derulate în școală au de câștigat, în egală măsură, părinții, 
elevii și învățătoarea. 
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         Cultivarea unor relații parteneriale între școală și familie, în sprijinul educării școlarului 
constituie cheia succesului viitor  și este un salt important către o educație modernă, deschisă și 
flexibilă. 
         Conceperea și realizarea proiectelor de parteneriat educațional cu familia este o nouă 
provocare la care noi, învățătoarele trebuie să răspundem demonstrând competențe specifice 
managementului de proiect. 
Bibliografie: 
- ,, Creativitatea în învățământ: ,,Școală- familie- comunitate”(2004)” , Editura Terra, Focșani; 
- ,,Educați așa”, NETHERLAND INSTITUTE FOR CARE & WELFARE, FUNDAȚIA COPIII 
NOȘTRI; 
 - ,,Pshopedagogia școlară pentru învățământ primar”, (2002), Elvira Crețu, Editura Aramis, 
București.  
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ROLUL   SERBĂRILOR   ŞCOLARE  ÎN  ACTIVITATEA   

 ŞCOLARULUI   MIC 

 

Prof.înv.primar.ANDRESI VICTORIA 

ŞC.GIMNAZIALĂ “ARTEMIU PUBLIU ALEXI”SÂNGEORZ-BĂI 

 
                  Cu  bune  cu rele, anii de şcoală  rămân  o  experienţă  de nepreţuit. Cum  au  început  
deja  să se  usuce  frunzele  şi  să  se  ascundă  soarele ,e  clar :  începe  şcoala.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 ale 
copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi organizează 
raţional şi plăcut timpul 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.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 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 convingerile 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 factorii obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare.Momentul prezentării unei serbări 
şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia să se 
încadreze în limitele coordonatei temporale.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. Impotanţa 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,prezenţa spectatorilor (părinţi,bunici,cadre didactice), trezind în copil energia de a 
învinge timiditatea,stimulându-i independenţa de acţiune.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. 
”Creaţiile folclorice sunt pietre scumpe în sânul poporului şi prin urmare este o sfântă datorie de a le 
cânta şi a le feri de noialul timpului şi uitărei…”(Vasile Alecsandri). 
Apropierea naşterii Mântuitorului trezeşte,din străvechi timpuri un adevărat tumult sufletesc de la 
copii şi până la cei cu plete albe,fie ei de la sat sau de la oraş. Toţi se pregătesc să primească 
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binecuvântarea lui Dumnezeu ,să întâmpine după datina străbună,adânc întipărită în suflet adevărata 
seară a colindelor.Ele trezesc rezonanţe afective de înaltă sensibilitate şi de puternică intensitate, 
creând o atmosferă de bucurie şi un farmec cu totul specifice în trăirea religioasă.La aceasta 
contribuie în cea mai mare măsură tradiţia veche şi scumpă a colindelor, care înfăţişează 
evenimentul venirii în lume a fiului lui Dumnezeu întrupat într-un nimb de o deosebită frumuseţe şi 
duioşie.Copiii se familiarizează şi învaţă aceste colinde.Colindul nu se face la întâmplare,nu se intră 
în prima ogradă întâlnită, ci se începe de la casa preotului sau a învăţătorului.Ajunşi la casa 
gospodarului, colindătorii îl întreabă, prin formule pline de respect şi de bunăcuviinţă, dacă primeşte 
colindătorii.În această Sfântă Seară de Crăciun, gospodarii aşteaptă colindătorii cu ogrăzile 
măturate,cu mesele întinse pe care se află cozonac cald,mere,covrigi şi nuci poleite cu care vor fi 
cinstiţi.În colinde “Junii îl aduc pe Dumnezeu,pe Isus.Acum, când cerul se deschide ,Dumnezeu 
coboară.Domnul Sfânt nu este doar oaspete,ci şi colindător însoţit de alţi colindători.Copiii sunt 
altceva decât “purtătorii de Dumnezeu”.Colindătorii îl regăsesc pe gospodar bogat,fericit,cu dalbă 
Jupâneasă şi cu toată familia împrejur. Gospodarul este de regulă numit “boier” sau “domnul bun”. 
Colindele noastre româneşti sunt deosebit de valoroase pentru bogatele idei morale şi sociale pe care 
le exprimă.Pe lângă mesajul ceresc al mântuirii, colindele au format şi o şcoală de îmbărbătare, de 
nădejde şi de virtuţi morale în viaţa credincioşilor, exprimând dragostea de oameni,facerea de bine, 
smerenia,ascultarea şi bunătatea,cinstea,dragostea de ţară,eroismul, bucuria sărbătorilor,dorinţa de 
prosperitate, belşug şi pace,ca idealuri nepieritoare şi caracteristici având ca pildă de bunătate pe 
Mântuitorul Isus Hristos, care în colinde apare ca un Domn”prea  bun”. 
      “Sus în curtea lui Crăciun 
        S-a născut un domn prea bun”. 
     Bunătatea aceasta a românului, cunoscută pretutindeni sub numele de ospitalitate,este răsplătită 
de urările de la sfârşitul colindelor: 
    “Busuioc verde pe masă, 
      Rămâi gazdă sănătoasă. 
      La mulţi ani cu sănătate  
      Domnul să vă dea de toate!” 

Alături de bunătăţile care izvorăsc din iubirea de Dumnezeu şi de aproape, colindele reflectă o 

calitate şi o virtute, şi anume cinstea.Pentru poporul român cinstea este tot aşa de valoroasă şi de 

scumpă ca şi dreptatea şi libertatea , iar colindele au fost un îndemn   permanent la păstrarea ei. 

Puţine popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrăţişare aşa de 

caldă şi de duioasă, bogate în forme artistice.În colinde,simplitatea,uşurinţa şi cursivitatea versului 

popular exprimă o mare bogăţie de idei, într-o formă plină de frumuseţi artistice în care figurile de 

stil abundă, comparaţiile se întrec una pe alta, iar epitetele şi mai ales diminutivele nu lipsesc 

aproape din niciun vers. Este, de altfel,tot ceea ce dă gingăşie, frumuseţe,farmec şi duioşie 

colindelor.O cunoaştere mai profundă şi o receptare mai atentă a colindelor de către “micuţii 

căutători de frumos vor asigura legătura cu pământul pe care trăiesc, cu portul şi tradiţiile locale, 

adâncesc sentimentele de preţuire pentru datinile strămoşeşti.
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

 

Prof. Aneculoaie Cristina 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Zemeș 

 
 

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, 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.  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 
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nostru şi şcolarul nostru.  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.  

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 . 

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv 
asupra copilului şi de a stopa comportamentele  negative.  

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. Influenţele pe care familia le exercită asupra copilului sunt directe sau 
indirecte, determinând în mare măsură dezvoltarea personalităţii acestuia 

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.    

Şcoala  este  factorul  decisiv  pentru  formarea  unui  om  apt  să  contribuie  la  dezvolta-
rea  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. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR IN PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

Prof. Daniela Anghel 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 

,,Nu există nici un lucru mai bun decât cunoașterea 
şi nici un lucru mai rău decât ignoranța.” 
SOCRATE 
 

  Reușita elevului în plan școlar și în dezvoltarea viitoare depinde de parteneriatul școală-

familie într-o măsură foarte mare, pe lângă alți factori. Acest parteneriat trebuie să se bazeze în 

primul rând pe respect reciproc, comunicare și implicare, toate în interesul copilului. Iată de ce noi 

considerăm că este absolut necesar ca părinții să se implice în activitățile extrașcolare, nu doar la 

clasele mici, ci și la cele de liceu. 

Școala trebuie să sprijine părinții în vederea conștientizării si asumării rolului educațional si 

în implicarea lor în formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui in viața 

socială. Acest lucru este posibil prin solicitarea către părinți de a lua în serios solicitările școlii în 

ceea ce privește comunicarea. Părintele, la rândul său, trebuie să răspundă la aceste solicitări 

prezentându-se la școală și implicându-se în toate proiectele copilului. Abia când cei doi factori 

colaborează putem vorbi de cunoașterea şi educarea copiilor prin influența pozitivă atât a școlii, cât 

şi a familiei. Afirmația conform căreia doar familia este responsabilă de educarea copilului este la 

fel de nocivă ca aceea în care acest rol este atribuit exclusiv școlii. Practica a demonstrat de-a lungul 

anilor că un copil învață mult mai bine atunci când părintele îl sprijină.  

Ce poate face școala?  

 Să asigure o comunicare eficientă cu părintele informându-l în legătură cu evenimentele ce 

urmează a fi derulate; 

 Să promoveze și să sprijine formarea abilităților de părinte bun prin asigurarea resurselor 

necesare pentru a se informa și, de ce nu, chiar a unor schimburi de bună-practică cu alți părinți 

din școală sau din alte școli; 

 Să încurajeze părinții să își asume un rol activ în  educarea copiilor prin stabilirea unor 

obiective comune, a unor activități comune, a proiectelor în care aceștia se pot implica; 

 Să încurajeze părinții să fie voluntari pentru școală; 

 Să considere părinții parteneri egali în privința deciziilor care le privesc direct copiii 

 Să sprijine părinții în promovarea unei educații de calitate pentru copiii lor.  

Ce poate face familia? Fiecare părinte își cunoaște copilul, sau teoretic ar trebui, de aceea el 

este cel mai în măsură să stabilească niște principii de bază ce trebuie respectate în formarea 
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personalității acestuia, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 

Școala ar trebui să vină în completarea educației primite acasă și să ajute elevul să își șlefuiască 

personalitatea, dezvoltându-se socio-emoțional și profesional. Fiind direct implicat, părintele poate 

chiar să facă recomandări practice acolo unde este cazul sau să își asume poziția de lider în 

realizarea unor activități / evenimente.  

Implicarea în activitățile extrașcolare au o importanță deosebit de mare în rândul părinților 

care au astfel oportunitatea de a încerca relații noi cu copiii lor, fapt ce îi determină de cele mai 

multe ori să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea față de școală. Activitățile derulate în 

parteneriat (școală – părinte) îmbunătățesc considerabil legătura dintre școală și familie deoarece 

părinții se simt utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru școală. Activitățile 

extracurriculare sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes, facilitează 

acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Într-un astfel de context pozitiv, 

elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, abilitatea de a mânui lucruri / obiecte sau de a 

construi, dând oportunitatea fiecăruia să se afirme conform propriei personalități. Elevii se 

autodisciplinează, prin faptul că se supun de bună voie regulilor, asumându-și astfel  

responsabilități. Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest tip de activitate,  să-şi cunoască elevii, 

să le influențeze dezvoltarea, să-i dirijeze în realizarea obiectivului principal – pregătirea copilului 

pentru viață.  

 

Sitografie: 

https://edict.ro/implicarea-parintilor-in-activitatile-extracurriculare/ 

http://ipp.md/wp-content/uploads/2019/06/Studiu-Cara-Angela.pdf 

https://iteach.ro/pg/blog/gina.marian1/read/79087/proiect-de-parteneriat-cu-parintii 

https://www.researchgate.net/publication/268076226_Parintii_si_scoala_Parteneriat_pentru_un_obie

ctiv_comun_-_binele_copilului 

https://www.noi-orizonturi.ro/scoli/scoli-comunitare/standarde/implicarea-parintilor/ 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

Prof. Înv. preșcolar: Anghel Ionela 

Grădinița cu Program Prelungit „Țara Copilăriei” Călărași 

 
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. 

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 
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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 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. 

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 
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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. 

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. 

 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”. 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  
mare  ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

 

Anghel Socarici Amelia,profesor înv. preșc. 

Scoala Gimnazială nr.4, Structura, Grădinița nr.1 ,Vulcan 

 
        Educaţia copiilor , este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi 
devenirii copiilor ca viitori adulţi , 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. 
       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. ,,Copiii descoperă 
totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.” Giacomo Leopardi 
           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. ”Fluturaşii” au 
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”, ”Prietenul la 
nevoie se cunoaşte”. Aceste activităţi au adus bucurie în rândul copiilor şi adulţilor pentru 
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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. 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!”. 
           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. . 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 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  
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

 

PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR ANTOCHI LACRAMIOARA 

SCOALA GIMNAZIALA”GENERAL NICOLAE “ PODURI 

JUDETUL BACAU 

 
 
            În cadrul activităților comune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite 
mai ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii, în diferite domenii de activitate. 
Aptitudinile și înclinațiile deosebite descoperite la copii în domeniile muzical, literar, coregrafic și 
artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a teatrului de 
păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță.       

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.  
                 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 
                 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul 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 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 imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai 
frumoasă, mai plină de sens.  
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                 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.  
                Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă.  
                  Odată cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toţii,  să ne bucurăm de Bradul de 
Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  
                  Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –
muzical, , Într-o noapte, la Betleem, , şi sceneta, , Bradul credincios,,. 
                 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul 
afectiv –pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care 
se realizează trăiri emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a  părut a 
fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
                  Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi 
plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber.  
                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 
pregătirea pentru fiecare lecţie în parte.  
                  Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  
                  Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în 
mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  
                  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.  
                   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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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 

PROF. ANTON IONICA, ȘC. GIMN. ,,TRAIAN SĂVULESCU” 

IZVOARELE, PRAHOVA 

 
,,Prezența părinților poate transforma cultura școlii”(S.L.Lightfoot) 
 Pentru a-și îndeplini misiunea, școala românească este nevoită să colaboreze și să dezvolte  
parteneriate  cu diferite instituții și asociații. 
 La baza creării de parteneriate școlare de diferite tipuri stă dorința de a ajuta elevii să aibă 
succes la școală și mai târziu, în viață. S-a constatat ca atunci când părinții, elevii și ceilalți membrii 
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 
esențiala în organizarea școlii și a clasei de elevi, fiind forma de comunicare, cooperare și 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educațional. 
 Parteneriatul școală- familie este cea mai profitabilă relație pentru toți cei care participă la 
acest demers. Acesta se dovedește eficient dacă ambele părți vor reține același subiect este copilul 
nostru și școlarul nostru. 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. 

Educația este cea care desăvârșește ființa umană, ea începând în familie și continuând în 
școală și comunitate. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 
fizic, intelectual, moral și estetic. Școala, alături de familie, influențează prin condițiile concrete în 
care se desfășoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Parteneriatul școala- familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către școală, cum ar 
fi: centre de consolidare, centre after-school, de practicare a diferitelor sporturi și arte și de care să 
beneficieze familiile elevilor. Prin această ofertă de servicii, școala devine transparentă și mai 
apropiată de nevoile comunității, iar părinții capătă încredere în instituția de învățământ care îi pune 
la dispoziție serviciile. Pe lângă acestea, școala desfășoară numeroase activități extrașcolare: serbări 
școlare, excursii, vizite la muzee, vizionare de film și teatru , spectacole de muzică, etc. Dintre 
acestea, cele mai îndrăgite de elevi sunt serbările școlare. 

Serbările școlare sunt evenimente importante în viața elevilor dar și în cea a familiilor 
acestora atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv. Acest  tip de activitate extracurriculară 
reprezintă un bun prilej de manifestare inedită a talentului nativ al copilului. Este o ocazie în care 
copilul își poate pune în valoare inteligența dominant descoperită și valorificată de cadrul didactic. 
De multe ori, părinții sunt surprinși de potențialul propriului copil descoperind aptitudinile speciale 
ale acestuia, nivelul dezvoltării sale putând să le evalueze performanțele. Totodată, ei pot să se 
implice în organizarea acestor activități. 

Recitarea de poezii, cântecul, dansul sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă forme 
de manifestare prin care copilul își satisface nevoia de afirmare de joc căpătând încredere în 
propriul potențial artistic și cognitiv. Astfel o serbare școlară reprezintă  un mijloc de educare, de 
sudare a colectivului, de încurajare a talentului și a celor  mai timizi.    

 Colaborarea dintre familie şi şcoală este un factor esenţial în educația elevilor deoarece  
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. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNÃ! 

Importanţa parteneriatului cu pãrinţii 

 

Prof. Anton Mãdãlina 

Colegiul Economic Cãlãraşi 

 

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. 

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. 

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 decisiv  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. 

.  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.  

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  ; 
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 atragerea unor fonduri pentru şcoală  ; 
 susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi. 
O comunicare optimă profesor - 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 favorizeazã,  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. 
Pãrinţii trebuie sã se implice ȋn activitatea şcolarã a copiilor dumnealor deoarece implicarea lor 

poate aduce urmãtoarele beneficii:  
 Creşte stima de sine a copiilor;  
 Îmbunătăţeşte relaţia părinte – copil.  
 Părinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă la şcoală.  
 Elevii au note mai mari. 
 Elevii învaţă mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie 

al părinţilor.  
 Au mai puţine absenţe.  
 Îşi fac mai conştiincios temele acasă.  
 Copiii şi părinţii dezvoltă atitudini pozitive faţă de şcoală.  
 Profesorii au aşteptări mai mari de la elevii ai căror părinţi colaborează.  
 Elevii vor fi capabili să-şi stabilească planuri realiste privind viitorul lor.  

Transformarea familiei într-un partener al şcolii presupune: 
 extinderea iniţiativei şcolii in sensibilizarea şi atragerea familiei;  
 elaborarea si realizarea unor proiecte orientate către parteneriatul cu familia;  
 activizarea consiliilor de părinţi;  
 îmbunătăţirea modalităţilor de informare adresate părinţilor;  
 organizarea unor activităţi ȋn regim de parteneriat.  
 parteneriatul dintre şcoala şi familie poate fi incurajat printr-un management performant al 

calităţii şi prin asigurarea unor servicii educaţionale destinate părinţilor.  
Un parteneriat între cadrele didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei 

implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti 
cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi 
participare comunitară, influenţează pozitiv rolul scolarilor în educaţia incluzivă. 

              Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi 
comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial , activează elevul , obiect şi subiect al educaţiei. 
Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a elevului, a şcolarului în activitatea educativã şi pe plan general în viaţa socială.  

 
                                                                                   Prof. Mãdãlina Anton 
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DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE ŞI EFECTELE 

LUI ASUPRA ELEVULUI 

 

Prof. înv. primar, Anton-Badea Mădălina 

Şcoala Gimnazială Smeeni, Jud. Buzău 

 
           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 
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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. 

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, prin această cercetare se va demonstra contribuţia pe care o aduce implicarea familiei în 
dezvoltarea si educarea copilului şi importanţa parteneriatului şcoală-familie. 
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PETIT CONTE DE NOËL 

 

Anțilă Simona 

Colegiul Tehnic Reșița 

 

  Il était une fois, dans un petit village, un atelier de charpentier. 

             Un jour que le MaÎtre était absent, les outils se réunirent en      grand conseil sur l’établi. 

             Les conciliabules furent longs et animés : 

 Il s’agissait d’exclure de la communauté des outils  un certain nombre de ses membres. 

L’un prit la parole : 

« Il nous faut exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des dents, elle a le caractère le 

plus grincheux du monde ! » 

Un autre dit : 

« Nous ne pouvons pas conserver avec notre frère le rabot au côté si tranchant ! » 

« Quand à notre frère marteau, dit un autre, je le trouve assommant, il est tapageur et est toujours 

prêt à cogner … Excluons- le ! » 

« Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens au caractère aussi pointu ? Qu’ils s’en aillent !  et que la 

lime et la râpe s’en aillent aussi ! Vivre avec elles nous amène des frottements perpétuels… » 

« Et qu’on chasse aussi le papier de verre, toujours  prêt à se froisser. Il est usant ! » 

 Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier… 

 Tout le monde parlait à la fois. 

L’histoire ne dit pas qui voulait chasser qui, mais à la fin de la séance, tout le monde se trouva 

exclu. 

 La réunion prit fin brutalement avec l’entrée du charpentier. 

 On se tut quand il s’approcha de l’établi. 

Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince, la rabota avec le rabot au ton tranchant ; le 

ciseau qui blesse, la râpe au langage rude, le papier de verre qui se froisse, entrèrent tour à tour en 

action. 

 Le charpentier prit alors les clous au caractère pointu et le marteau qui fait du tapage. 

 Il se servit de tous ces outils au méchant caractère pour fabriquer un joli berceau. 

 Un berceau pour accueillir l’enfant à naître,  

 POUR ACCUEILLIR LA VIE. 

             

       PROF. SIMONA ANŢILĂ 

       COLEGIUL TEHNIC REŞIŢA 
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Importanța parteneriatului cu părinții – forme de colaborare 

 

Prof. Anuța Mirela 

Liceul Teoretic „Carmen Sylva” 

Eforie Sud, județul Constanța 

 
„Pentru ca o colaborare să fie de succes, trebuie ca fiecare din cei implicați să dea ce e mai bun 

din el. Aceasta înseamnă a renunța la ego și a deveni un pedestraș dacă e nevoie.” 
                                                                                                                         Mikhail Baryshnikov 
 
              Parteneriatul Școală – Familie presupune existența unui obiectiv comun și anume 
dezvoltarea copilului pe multiple planuri (biologic, psihologic, social, etc.), pentru a asigura 
evoluția acestuia și integrarea lui în societate. Colaborarea cadrelor didactice cu familiile elevilor, 
pentru a sprijini dezvoltarea și buna educație a acestora, aduc beneficii pe termen lung dezvoltării 
personalității elevilor, de aceea această colaborare presupune un bogat schim de informații și 
experiențe comune care au drept finalitate asigurarea celor mai bune condiții de creștere și 
dezvoltare a elevilor.  
               În cadrul acestui parteneriat, cadrele didactice trebuie să cunoască stadiul de dezvoltare al 
elevilor, disponibilitățile lor intelectuale, alături de particularitățile temperamentale și de caracter, 
care vor fi apoi transmise părinților. De asemenea, părinții trebuie să înțeleagă că școală are o dublă 
funcție: socială și formativ-educativă, bazată pe un proces instructiv-educativ bine fundamentat și 
organizat. Colaborarea Școală – Familie se poate realiza sub următoarele forme: 

1. Ședințe cu părinții – la care participă toți părinții clasei de elevi. 
2. Lectorate, conferințe și referate – acestea sunt întâlniri cu părinții în care sunt dezbătute 

tematici educative și probleme pedagogice de interes comun. 
3. Ateliere de lucru cu părinții – sunt forme de colaborare care 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 joc de rol, activități pe centre, etc., la care pot lua parte și copii. Este 
important ca grupurile constituite să nu depășească 20 de persoane și ca participarea să fie la libera 
alegere a adulților, deoarece aceste activități solicită în primul rând disponibilitate. 

4. Lecții deschise sau activități demonstrative – oferă posibilitatea părinților să observe modul  
în care se implică în activitate propriul copil, relația dintre el și cadrul didactic, relațiile dintre 
colegii de clasă, reușitele sau dificultățile pe care le întâmpină. 

5. Convorbirile cu familia – desfășurate ori de câte ori se ivește prilejul, sau cu ocazia 
diferitelor  evenimente organizate la nivelul clasei au scopul de a crea un climat de încredere 
reciprocă și oferă cadrului didactic posibilitatea  de a cunoaște mai bine mediul familial al elevilor 
cu care își desfășoară activitatea. 

6. Consultațiile cu părinții – sunt întâlniri organizate la inițiativa cadrului didactic sau a  
părinților, în care se poartă discuții individuale despre situațiile speciale ale elevilor: probleme 
comportamentale, probleme de sănătate, situații conflictuale cu colegii, situația școlară, dar și 
despre cauzele care le generează, stabilindu-se de comun acord modalitățile de intervenție și 
măsurile concrete ce urmează a fi luate în interesul elevului. Această formă de colaborare este 
importantă și impune cadrului didactic o serie de cerințe (atenție, tact, un vocabular ales cu grijă, 
etc.). 

7. Serbările școlare – sunt un prilej de cunoaștere și trăire comună a satisfacției pentru 
realizările elevilor. Sunt activități cu o încărcătură emoțională deosebită, manifestată la același nivel 
de cele trei părți implicate (profesori, elevi, părinți) și oferă satistacție tuturor, elevilor pentru 
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evidențierea în fața colegilor, părinților și profesorilor, părinților și profesorilor pentru posibilitatea 
reliefării progresului elevilor sau a unor calități sau aptitudini deosebite ale acestora.  
       Astfel, pentru o bună dezvoltare a elevului și a personalității acestuia, colaborarea cadrelor 
didactice cu părinții elevilor este absolut necesară, acest parteneriat educațional fiind unul 
responsabil, cu implicații profunde de ambele părți, în scopul asigurării unei educații de bună 
calitate. 
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Importanţa parteneriatului cu părinţii 

 

Prof. Înv. Primar, Apetrei Simona 

Liceul Tehnologic Economic ,, Nicolae Iorga” Paşcani, jud. Iaşi 

 
   Şcoala 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 necesarã unitatea de acţiune, concordaţa 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. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 
părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre 
valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia 
elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor 
de colaborare a şcolii cu familia.  
   La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele: - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care 
decurge activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile 
sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi 
nu sunt întărite prin alte activităţi necesare; - se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi 
formă rutinieră, cu un conţinut precar şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional.Asemenea 
carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi 
îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri 
ai grupului.  
   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. 
   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. 
   Una dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor este serbarea şcolară. 
   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 
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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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

PROFESOR APÎNTEI MARIA-CRISTINA 

COLEGIUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA NEAMȚ 

 
 Familia constituie primul factor educativ din viața copilului, părinții fiind primii profesori ai 
săi. Împreună cu părinții, școala are sarcina de a îndruma și consilia familia elevului în vederea 
formării sale armonioase și eficiente.  De aceea, parteneriatul dintre școală și familie este extrem de 
important. Este necesar faptul ca instituția școlară să își deschidă porțile ca familia elevului să 
cunoască și să participe la activitățile școlare si extrașcolare ale copilului lor. Profesorii au rolul de 
a le oferi părinților oportunitatea de a participa la aceste activități alături de copiii lor, iar ei, în felul 
acesta, bucurându-se de realizările si succesele lor. Acest parteneriat depinde de mai mulți factori, 
atât pozitivi cât și negativi. Factorii pozitivi care duc la o bună colaborare dintre familie și școală 
sunt: 

 Nevoia de colaborare a părinților cu profesorii 

 Disponibilitatea și competența profesorilor ce se angajează în acest tip de parteneriat 

 Activitățile propuse în cadrul parteneriatului 

Pe de altă parte, există și factori negativi ce stau în calea parteneriatului familie-școală: 
 Comunicarea slabă dintre școală și familie 

 Diferite mentalități 

 Prejudecăți atât din partea părinților cât și din partea profesorilor 

 Motivația scăzută a părinților față de implicarea în activitățile școlare ale copilului 

 Timpul limitat pe care îl au unii părinți din cauza serviciului lor 

 Interesul limitat al unor părinți față de colaborarea cu școala 

 Situația materială precară a unor părinți. 

Implicarea familiei în educația elevului aduce multe beneficii părinților, elevilor, școlii și 
societății. Părinții au un dublu rol: acela de a modela comportamentul copilului acasă prin inducerea 
respectului, al unui climat de încredere și sprijin în procesul de învățare al copilului. Al doilea rol al 
familiei este acela de a-l învăța pe copil să aibă o atitudine pozitivă pentru școală și pentru învățare 
dar și încredere în forțele sale. În cadrul parteneriatului, părinții trebuie să fie văzuți ca fiind 
participanți activi și parteneri egali în procesul educativ.  
 Activitățile care pot contribui la formarea părinților sunt: 

 Lecția – la care părinții pot asista, în acest fel, ei simțindu-se ca parte a școlii. Totodată, vor 
avea posibilitatea să vadă comportamentul și atitudinea copiilor săi față de activitatea de 
predare-învățare, față de profesor și colegi. 

 Serbările școlare – sunt de o importanță deosebită în activitatea elevilor pentru că prin ele, 
ei pot să își prezinte tot ce au învățat de-a lungul unui semestru sau an școlar, într-un mod 
personal și original. Serbările școlare constituie o ocazie prin care copilul poate da dovadă 
de talent valorificat de profesor, oportunitate prin care elevul capătă încredere în potențialul 
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său. Acestea pot fi: interpretarea unor piese de teatru, recitarea unor poezii, cântarea unor 
cântece, dansul. Serbarea școlară reprezintă o metodă eficientă de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor, toate acestea ducând la o mai strânsă colaborare cu 
părinții, ei fiind implicați în aceste activități. 

 Ședințele cu părinții – prin care profesorii organizează întâlniri tematice, în cadrul cărora se 
dezbat diverse probleme de interes general, prin care părinții pot veni cu soluții. Aceste 
ședințe îi fac pe părinți să colaboreze mai strâns între ei prin împărtășirea propriilor 
experiențe și prin învățarea psihologiei copilului. 

 Lectoratele cu părinții – prin care părinții pot veni cu soluții la diferite probleme. Profesorii 
îi pot consilia făcându-i pe părinți să înțeleagă mult mai bine fiecare situație. 

 Excursia- are loc o zi sau în mai multe zile, fiind un mijloc de relaxare pentru copii și pentru 
părinți. Ea constituie o oportunitate pentru părinte de a-și cunoaște mai bine copilul, de a-i 
cunoaște grupul din care face parte, de a relaționa mai strâns cu ceilalți părinți și profesori.  

 Vizita – reprezintă o deplasare scurtă de o zi prin care părintele își poate observa copilul într-
un alt mediu decât cel familial: cum se comportă cu ceilalți elevi, cu adulții, în societate.  

 Întâlniri tematice cu specialiști – prin care profesorii organizează întâlniri cu specialiști din 
diverse domenii: psihologi, polițiști, pompieri și la care părinții participă. Aceste întîlniri le 
dă prilejul părinților de a afla informații care să-i ajute pe copiii lor. 

Așadar, parteneriatul școală-familie este bazată pe o relație activă, de implicare atât dintr-o parte 
cât și din cealaltă, singurul beneficiar important fiind elevul. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 

 

Apostu Valentina 

Colegiul National C. D. Loga, 

Caransebeş 

 
 Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. Aici se trezesc şi încep să se 
dezvolte puterile latente ale sufletului personal. Aici începe copilul să iubească pe cine şi cum,  să 
creadă în ceva anume, să se sacrifice. Aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său. Aici se 
descoperă în sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare. 
 Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se 
formează ca om. Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului. 
 Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul 
se va raporta la societate. Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă 
(doar în cazul unui sistem nervos foarte puternic asistăm la formarea unui spirit anarhic  în familie 
şi societate); părinţii care-l vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde 
mereu (unii ajung delicvenţi); părinţii care denotă inconsecvenţă educativă, care oscilează între 
răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile 
sociale. 
 Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a 
sentimentelor noastre. Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, 
de integritate şi educaţie, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma, avându-i ca 
model. Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În 
mare parte cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, 
din rândul tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 
 Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma 
idealul său. Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, când relaţiile dintre părinţi 
au fost armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.  
Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit la  
maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se 
autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare 
ale omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege 
extrovertirea unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în 
societate şi altele asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, 
să-i asculte problemele, să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 
 Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea 
părinţilor de a o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta 
înseamnă că orice copil care nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi 
spiritual? Se pare că aceasta depinde de puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu 
care intră în contact. Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în 
copilărie, tind să-i judece, dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi altruism. 
 Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau 
societate: „într-o grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot 
timpul se comportă violent, agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele 
următoare s-a constatat că aceştia se comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în 
comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la spectacolul respectiv. După opt luni, 40% din lotul 
experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în spectacol.‟ Rezultă rolul important 
jucat de exemplul celor din jur. Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai 
puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi. Dar dacă vede atitudini nepotrivite 
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la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai 
mare asupra lui. 
  Relația părinți-copii are o deosebită importanță atât în fixarea celor mai adecvate deprinderi 
comportamentale, cât și în asigurarea unor condiții psihologice normale. Temelia bunei desfășurări 
a acestei relații constă în norme precise care corespund următoarelor obiective: 
- dragostea părintească concretizată în asigurarea protecției, securității și orientării copilului, în 
formarea unor aptitudini și atitudini pozitive presupune încredere și siguranță din partea copilului, 
afecțiune și înțelegere din partea părinților; 
- asigurarea unor raporturi relaționale, juste și echilibrate care se concretizează datorită modelelor 
de conduită adecvată oferită copiilor de către părinți deoarece calitățile și atitudinile lor au o 
influență formativă decisivă; 
- complementaritatea rolurilor parentale presupune ca părinții să formeze în raport cu copilul o 
unitate inseparabilă care-și împarte rolurile și sarcinile, care trebuie să se completeze reciproc astfel 
încât tatăl să reprezinte autoritatea supremă iar mama, afectivitatea căminului. 
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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE ÎN CONSOLIDAREA 

RELAȚIEI ȘCOALĂ-FAMILIE 

 

PROF. ARCHIP DIANA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HAULICĂ”, IPATELE, JUD. IAȘI 

 
 Parteneriatul dintre școală și familie este esențial pentru realizarea unei educații de calitate și 
pentru formarea copiilor ca viitori adulți responsabili. Atât școala, cât și familia urmăresc obiective 
comune și iși doresc tot ce este mai bun pentru copii. Colaborarea dintre cele două este necesară 
deoarece educația începe acasă, dar se continuă la școală. Tot ceea ce copiii învață de la părinți, 
bunici sau alți membri ai familiei în primii ani de viață este foarte important pentru dezvoltarea lor 
viitoare. Școala nu poate decât să consolideze bunele obiceiuri, deprinderi, abilități pe care le-au 
învățat copiii în familie și să încerce să repare, atât cât este cu putință, eventualele limite sau 
nereguli în educație. 
 În ceea ce îi privește pe părinți, aceștia trebuie îndemnați să se apropie de școală, să participe 
la ședințele cu părinții, la serbări școlare și la diverse alte activități desfășurate an de an pe parcursul 
școlarizării copiilor. Se constată faptul că odată cu creșterea vârstei copiilor, părinții au tendința să 
se implice tot mai puțin în viața lor școlară, lucru deloc benefic în relația părinte-copil, școală-
familie. Cu cât părinții sunt mai implicați, cu atât copiii se vor simți sprijiniți, îndrumați, protejați și, 
nu în ultimul rând, mult mai responsabili, conștiincioși în cadrul activităților pe care le desfășoară la 
școală. 
 Activitățile organizate de educatori, învățători și profesori se realizează pentru și cu sprijinul 
principalilor beneficiari ai educației – preșcolari, elevi și părinții acestora, care reprezintă 
comunitatea locală. Dintre activitățile desfășurate în unitățile de învîțământ, serbările școlare sunt 
poate cele mai frumoase și deosebite. De obicei, acestea marchează apropierea unor evenimente 
religioase (Crăciunul, Paștele), laice (Marea Unire de la 1 decembrie 1918 – Ziua Națională a 
României, Mica Unire/ Unirea lui Alexandru Ioan Cuza – 24 ianuarie 1859, 8 Martie – Ziua 
Mamei) sau sfârșitul anului școlar. 
 Organizarea serbărilor școlare sau simpla participare la acestea prezintă numeroase avantaje 
pentru copii, părinți și cadre didactice și contribuie la creșterea prestigiului și consolidarea unei 
imagini pozitive pe care o poate avea școala în comunitatea locală.  
 Pentru copii avantajele pot fi: participarea la activități curriculare și extracurriculare, 
creșterea stimei de sine, ocazia de a demonstra o abilitate/ un talent, oportunitatea de a lucra în 
echipă cu alți colegi la un proiect comun, etc. 
 Pentru părinți avantajele pot fi: apropierea față de instituția de învățământ în care copiii 
învață zi de zi și își petrec o mare parte din timp, cunoașterea cadrelor didactice, observarea 
comportamentului copiilor într-un alt mediu decât cel familial, etc. 
 Pentru cadrele didactice avantajele pot fi: prezentarea rezultatelor muncii proprii cu 
preșcolarii/ elevii, consolidarea relației cu familia, oferirea unui exemplu de profesionalism 
beneficiarilor educației, etc. 
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ȘCOALA – NUCLEUL  PARTENERIATULUI  CU  PĂRINȚII 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 

Școala  Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani 

 
            „Un copil educat numai la școală este un copil needucat.” 

                                                                          George Santayana 
 

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  ar trebui să înţeleagă că acesta aşteaptă de la 
ei să-şi amintească  şi să înţeleagă că au fost cândva de vârsta lui. 

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 și totodată influenţarea pe plan 
local asupra rezolvării problemelor şi luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula 
iniţiativele și inovaţiile. 

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. Unul dintre acestea ar putea fi și 
activitățile derulate cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, care tocmai se apropie, când școala organizează 
serbări de binefacere sau acțiuni de voluntariat menite să vină în sprijinul persoanelor mai puțin 
norocoase. 

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 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,  creând o atmosferă  mai 
caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte. 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. 

Activitatea educativă desfăşurată de şcoală solicită organizarea unor relaţii de cooperare cu 
părinţii elevilor. Ca instituţie socială, şcoala a izvorât din necesitatea resimţită de grupul social de a 
participa la formarea fiinţei umane. Ea este o instituţie creată de societate pentru a contribui la 
îmbunătăţirea vieţii sociale.  
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Şcoala are, deci, o responsabilitate socială, revenindu-i rolul de a pregăti generaţia tânără 
pentru activitatea pe care o va desfăşura în cadrul contextului social.  

 
 
Legătura şcolii cu viaţa rămâne pentru activitatea şcolară un mijloc de sporire a eficienţei 

acesteia. Procesul de socializare a copilului are ca premisă fundamentală transmiterea elementelor 
de bază ale culturii şi a ansamblului de valori care reglementează conduita umană. Acest proces se 
desfăşoară prin intermediul şcolii.  

Şcoala are de îndeplinit un rol activ în făurirea progresului uman. Ea reprezintă, alături de 
alţi factori sociali, cultura epocii. Din această cauză, şcoala antrenează într-un mod specific pe copil 
pentru viaţa socială.  
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Profesor învățământ primar: Ardelean Marica 

Școala Gimnazială Zărand, Județul Arad 

 
  Școala şi familia sunt factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii.  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 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. 

   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  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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Parteneriatul școală-familie 
 

Prof. Ardelean Rodica 
Şcoala Gimnazială Dumbrava 

Prof Brezovan Angelica 
Liceul Teoretic Traian-Vuia, Făget 

 
 

   Şcoala şi familia sunt două instituţii care susțin educația copilului,care se completează 
reciproc, care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să găsească calea cea mai bună pentru 
o colaborare autentică bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil. Aceasta 
trebuie să fie o  relaţie deschisă, permeabilă, favorizantă schimbului şi comunicării de idei. Părinţii 
au rol esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, ci şi un 
climat familial, moral și afectiv. 
    Asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate constituie una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii 
educative desfăşurate cu elevii. Școala 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. 
   Educaţia  este un proces care îmbină responsabilitatea şcolii cu responsabilitatea părinţilor; 
este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. Școala,, ca 
instituţie de educaţie, formare si orientare, care contribuie la mobilitatea socială și economică, 
trebuie să găsească căi de adaptare a conţinutului, a structurii și funcţiilor sale, de creare a 
premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 
iniţiativa , rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. 
   Unele familii consideră că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare 
(hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, etc.), ignorând importanţa unei comunicări afective, nestimulând 
dezvoltarea sentimentului de apartenenţă. Acasă, părinții 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 crearea unui climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi 
în afara ei. Este necesar ca părinţii să îşi schimbe opinia pe care o au asupra întâlnirilor din mediul 
şcolar, aceastea devenind un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi 
cadru didactic. Cercetătorii Henderson şi Nancy 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”. Modul 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. 
     În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impune  oferirea de informații părinţilor 
privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. Colaborarea 
între familie și scoală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel 
de parteneriate este dorinţa de a-i susține pe elevi să aibă succes la şcoală și în viață. Atunci când 
părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității colaborează și se susțin unii pe alţii ca parteneri în 
educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 
Parteneriatele constituie 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 relaţiilor publice. 
Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta în mare măsură profesorii în munca lor;  
pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţesc programele de studiu și atmosfera din 
mediul şcolar;  îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale 
părinţilor; conectează familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii;  stimulează serviciul comunității 
în folosul şcolilor; oferă servicii şi suport familiilor şi contribuie la crearea un mediu mai sigur în 
şcoli. 
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   Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a atinge unul din scopurile de bază ale 
educației : valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Școlile de toate gradele sunt 
organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care își asumă 
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, rezultatele se răsfrâng asupra beneficiarilor care 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. 

   Comunicarea poate fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi. Abordarea 
copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili  în procesul educativ şi oferirea de suport cresc 
şansele ca aceştia să fie apreciativi şi responsivi. Şcoala a luat în considerare două principii de 
acţiune. Astfel, în lucrul cu părinţii, şcoala recomandă planificarea activităţilor în așa fel încât să îi 
motiveze să participe, prin faptul că se ţine cont de programul acestora de lucru, de timpul 
disponibil sau de alte condiţii speciale. Misiunea şcolii este de a facilita implicarea părinţilor prin 
înlăturarea barierelor ce ţin de: timp, sarcini profesionale, sarcini casnice, limbaj (un limbaj prea 
complicat poate fi descurajator sau neînţeles). Unii dintre părinţi au un sentiment de anxietate în 
comunicarea cu şcoala pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă 
subiecte care să le afecteze copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de vedere academic, chiar 
jenaţi din acest motiv sau din cauza schimbărilor din mediul educaţional . Şcoala este responsabilă 
de acordarea unui suport adecvat pentru ca părinţii să se implice în educație depăşind aceste 
contexte defavorizante. 

   Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie,  cadrul didactic poate  găsi diverse 
modalități de a comunica cu părinţii prin e-mail, în cazul în care aceştia dispun de un calculator 
conectat la internet, să efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri cu părinții după 
cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră convenabilă părinţilor. 
O altă piedică ce poate influența parteneriatul şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se 
simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic.  

    Una din cauze este educaţia insuficientă a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. 
În această situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate al părinților 
pentru implicarea lor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la 
realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

     În concluzie, pentru asigurarea educației copiilor în cele mai bune condiţii şi, pentru 
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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RELAŢIA ȘCOALĂ FAMILIE 

 

Prof. Ariciu Claudia Cornelia 

Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare 

 
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. 

Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă 
de cealaltă. 

 
În cei peste 21 ani de experienţă ca învăţător, am observat că există un set comun majorităţii 

părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre 
ele: 

o să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
o să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
o să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
o să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
o să întărească discipina copiilor; 
o să comunice des şi deschis cu părinţii; 
o să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să 
înveţe. 
 
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 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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O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii 
se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. 
Una din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. 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. 

 
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.  
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Importanţa  serbarii  şcolare 

 

Profesor  invatamantul primar 

Arinton  Aurica  Mitrita 

 
        Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit. 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. 
       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. 
       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. 
        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. 
           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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PROIECT EDUCAŢIONAL 

"MAGIA CRĂCIUNULUI" 

(serbare şcolară- clasele VI-VIII) 

 

PROF. ARON ADINA OTILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI, JUDEȚUL BACĂU 

 
 

COORDONATOR DE PROIECT: PROF. ARON ADINA OTILIA 
 

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 şcoala dedică în fiecare an, acestei sărbători, un program artistic. 
 

Durata proiectului:  19 decembrie 2019 
Grup  ţintă: elevii claselor VI-VIII,  părinți 
Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi. 
Scopul proiectului : 
  

 Săbătorirea Naşterii Domnului prin cântec, proză, poezie şi voie bună. 
 

Obiectivele proiectului: 
1. Să execute corect mişcările dansurilor de la Capră și de la Urs; 
2.  Să interpreteze corect replicile din sceneta "Al patrulea mag!"; 
              
3. Să recite versuri închinate lui Moş Crăciun şi în cinstea naşterii lui Hristos; 
 4. Să intoneze colinde dedicate sărbătorii Crăciunului; 
         Locul de desfăşurare: Sala de clasă 
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         Metode  de evaluare:        
           - poezii şi colinde de Crăciun ; 
           - muzică și mișcare prin cântec, dans și voie bună ; 
           - evaluarea interpretării rolurilor; 
           - activitate dedicată elevilor şi părinţilor. 
 
 

SCENARIUL    ACTIVITĂŢII   
NR. 

CRT. 
TEMA  ŞI  CONŢINUTUL  

ACTIVITĂŢII 
LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 
DATA RESPONSABIL

 
 
 
1 
   
      

   2 
 
 
 
3 
  
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 

 

Progam artistic incluzând: 
 
- „Al patrulea mag”- scenetă;
 
 
- Recitarea poeziilor "; 
 
 
 
- Program de colinde: 
Ciochină Diana (solo) și 
Claudia(chitară); 
-- Capra- jucată de elevii 
claselor; 
 
- Plugușorul clasei a VII-a 
(creația lor); 
 
- Colindăm-program de 
colinde interpretat de corul 
școlii; 
 
- Plugușorul clasei a VIII-a 
 
-Sosirea lui Moș Crăciun: 
împărțirea cadourilor și 
oferirea diplomelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sala  
de clasă 

 

 
 
 
 
 
 

19 dec. 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
Prof.  
Aron Adina 
Otilia 
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Parteneriatul dintre familie și școală 

Profesor Asavei Ionela 

 

           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. 
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.  
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 familie şi școală 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://blog.eintegral.ro/ 
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PARTENERIATUL EDUCATIV GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 

- UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 

Prof. pt. înv. preşcolar Avîrvarei Valentina Doina 

Şcoala gimnazială ,,Sfânta Maria”, G.P.P. ,,Micii Cercetaşi’’, Botoşani 

 
Îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă-familie-comunitate este un obiectiv prioritar la nivelul 
învăţământului românesc. În condiţiile în care şcoala reprezintă factorul principal al educaţiei 
tinerei generaţii, dar nu suficient, educaţia de tip familial devine necesară cu atât mai mult cu cât 
bazele formării personalităţii se pun în mediul familial. Familia se poate constitui într-un factor de 
risc sau în unul de protecţie în funcţie de abilităţile pe care le dezvoltă, climatul educaţional şi 
afectiv existent la nivel familial. Acordul familiei cu grădiniţa înseamnă găsirea în comun a unei 
soluţii care să corespundă atât intereselor copilului şi familiei cât şi şcolii şi societăţii. Modul în 
care sunt prezentate, comentate, argumentate informaţiile de către părinţi, influenţează opiniile şi 
atitudinile copiilor. 
În societatea modernă familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei din partea copiilor, precum şi cu poveri economice, care fortează tot mai mulţi 
părinţi să lucreze multe ore peste program şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu 
copiii lor. Familiile trimit copiii la grădiniţă/şcoală, acolo unde speră ca ei să-şi dobândească 
instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Grădiniţele/şcolile preiau copiii şi-i trimit înapoi în 
familiile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a 
creşte şi a învăţa. Termenul de „parteneriat grădiniţă/şcoală-familie” este folosit pentru a sublinia 
faptul că şcolile, familiile şi comunităţile împart responsabilităţile care vizează copiii, prin 
suprapunerea sferelor de influenţă. Unităţile şcolare trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le 
ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copilului. 
În acelaţi timp, părinţii trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multă 
importanţă educaţiei copiilor. 
Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum şi 
climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu 
o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, 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 copiilor, 
comportamentul lor socio-moral. Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă raportarea corectă 
a realităţii în existenţa activităţii comune familie – şcoală.  
Părinţii au aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele:  

 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 întărească discipina copiilor;  
 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;  
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 să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur;  
 să-i încurajeze pe copii să fie cât mai  buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă 

scopuri realiste;  
 să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa 

profesională a acestora). 
  

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  
Părinţii trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, 
concursuri, spectacole), 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, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest 
lucru, la o oră agreată de părinţi. 
 
Iată şi câteva acţiuni concrete pe care părinţii, şcoala şi comunităţile le pot întreprinde pentru a-i 
ajuta pe copii să înveţe:  
- să elaboreze un program zilnic pentru teme, într-un loc liniştit de studiu, fără TV, radio, telefon 
sau calculator;  
- să citească împreună cu copilul, să-l ducă pe acesta la bibliotecă şi să-l ajute să-şi aleagă cărţile 
potrivite;  
- să folosească televizorul cu înţelepciune, stabilind anumite ore pentru privit la TV şi să selecteze 
programele pe care să le urmărească, discutând apoi subiectele respective;  
- să păstreze legătura  cu grădiniţa/şcoala;   
- să-i  laude  pe  copii,  să  le aprecieze efortul, să-i  încurajeze  să  persevereze;   
- să-i  sprijine  în  activităţile extracurriculare;  
- să-i implice în activităţile familiei.  
 
Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii de la alţii doar printr-o simplă acţiune de comunicare. Aduţii 
ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând despre importanţa unora, precum: 
onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea, părinţii îşi ajută copiii să decidă singuri şi să 
adopte cele mai bune soluţii.  
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: 
Baran – Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Bucureşti, Ed. 
Aramis Print, 2004; 
Bălan, D.Petrovai, S.Tinca, E. Raduly, Ghid pentru părinţi, Cluj-Napoca, Editura CCD, 2000; 
Bunescu, Gheorghe, Educaţia Părinţilor. Strategii în programe, Bucureşti, E.D.P., 1997; 
Chiru, M., Cu părinţii la şcoală, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Profesor Învățământ Primar Avram Elena 

Liceul Teoretic „Decebal”, Constanța 

Structură: Școala Gimnazială Nr. 36 

„Dimitrie Știubei”, Constanța 

 
Principalii factori ce ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia 
educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă și a  sentimentelor. 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, implicit personalitatea copilului. 
 
Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea și 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. 
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. 
 

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 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 
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. 
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. 
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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; de a conecta 
familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; de a stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; 
oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE   
1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, E.D.P.,  
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Parteneriatul grădiniță-familie - premisă pentru educația copilului 

 

Prof. înv. preșcolar Monica Avram,  

G.P.P. Nr.1 Șomcuta Mare, Maramureș 

 
Eu sunt copilul. Tu ţii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voireuşi 
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) 
 
 
Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu deoarece la 
vârsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele etape ale 
vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, familie, 
școală, comunitate, media etc.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. De asemenea, îi sprijină în interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către 
fiecare copil a propriei identităţi şi îi formează o imagine de sine pozitivă. Preșcolarul 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 încât să 
fie cât mai plăcută și ușoară pentru acesta.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 
lui,și anume grădiniță-familie.  
În primele etape ale vieţii, educarea copilului  este o responasbilitate a familiei.În mod firesc, 
părinţii sunt primii educatori ai acestuia. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să se 
ocupe de educarea și formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei 
acestora.Trasăturile morale precum hărnicia, cinstea, sinceritatea și bunătatea sunt formate în 
familie, iar grădinița completează educația primită de copii în mediul familial, astfel formând un tot 
unitar, care lucrează împreună pentru un scop bine definit. Educaţia copiilor priviți ca cei mai tineri 
membri ai comunității, formarea şi devenirea lor ca viitori adulţi responsabili,depinde de 
implementarea unor parteneriate cu factorii educativi din comunitate: biserica, poliția, pompierii– 
dar, cel mai important parteneriat pe care orice educatoare trebuie să-l implementeze pentru buna 
desfășurare a activităților instructiv-educative, extracurriculare și nu numai îl reprezintă cel dintre 
grădiniță și familie. 
Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii se pot realiza prin diferite modalități, dintre care 
amintim: serbările, activitățile comune,implicarea părinților în diferite proiecte, voluntariatuletc. 
Acestea sunt propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia copilului, 
adaugându-se plăcerea de a fi alături de colegi și desfăşurându-se într-o atmosferă plăcută, având pe 
lângă valoarea social-educativă şi un efect reconfortant, de bună-dipoziție.Copilul  poate demonstra 
ce știe, se poate mândri cu realizările lui, iar părinții pot observa progresele acestuia. 
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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 vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia; 
 să participe la evenimentele din grădiniţă (Parada toamnei,Colindăm, colindăm iarna..., 

Ziua copiilor, Ziua porților deschiseetc.); 
 să se ofere voluntari prin implicarea în diverse activităţi cu caracter ecologic și civic; 
 să dorească să participe la luarea unor decizii cât mai bune pentru grădiniţă; 
 să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în grădiniţă, despre realizările 

acestuia; 
 să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 

 
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 preșcolarului și mai ales, nu poate face abstracție de acestea.Beneficiar în 
parteneriatul grădiniţă-familie este copilul, care treptat prin modul decomportare 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 bună 
dreptate, cel mai mare dascăl! 
 
CONCLUZII 
 
* Mulţi părinţi pretind că îşi cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze în situații de criză; 
* Alți părinţi pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, pe satisfacerea dorințelor, 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 PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

 

Profesor : AVRAM OLGUŢA 

Şcoala Gimnazială Şuţa-Seacă 

 
Şcoala şi familia reprezintă cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei care contribuie  prin mijloace 
specifice la formarea viitorului adult. 
 Familia este prima şcoală a copilului, ea exercită o influenţă atât de mare încât urmele ei rămân, 
uneori, întipărite pentru toată viaţa în profilul moral şi spiritual al acestuia.  
Rolul primordial în acţiunea comună a celor doi factori îl are familia. Dar odată cu înscrierea într-o 
unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl capătă şcoala, dar nici acţiunea 
educativă din familie nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai 
degrabă un raport de colaborare decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 
celuilalt. Este necesar ca familia să sprijine în permanenţă activitatea educativă a scolii iar 
profesorii şi familia trebuie să-şi sincronizeze contribuţiile, să le coreleze în vederea realizării unor 
obiective educaţionale comune şi să stabilească raporturi de colaborare. Este deci o necesitate 
atragerea şi participarea părinţilor la îndeplinirea obiectivelor educative ale şcolii.  
Colaborarea şcolii cu familia îmbracă o varietate de forme: vizite la domiciliul elevilor, adunări cu 
părinţii, convorbiri individuale, antrenare a părinţilor în activităţile şcolii, informări reciproce, 
adunări comune cu elevii şi părinţii, reuniuni, activităţi culturale. Profesorii trebuie să colaboreze cu 
familia, să facă din aceasta un aliat şi să se sprijine reciproc în munca de educaţie. Prin implicarea 
parinţilor in viaţa şcolii, creşte stima de sine a elevilor, se îmbunătăţeşte relaţia părinte-copil, 
parinţii înţeleg mai bine ce se întâmplă în şcoală, elevii au mai puţine absenţe, îşi fac mai 
conştiincios temele, au note mai mari.  
     O comunicare eficientă şcoală-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 dezvoltare a 
relaţiei şcoală-familie, de aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizează dar şi blochează 
comunicarea. Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afecteaza evoluţia elevului, rezultatele 
şcolare şi natura comportamentului.  
 Factorii care favorizează comunicarea : 
transmiterea informaţiilor de către şcoală în o formă accesibilă părinţilor 
alegerea unei teme de discuţie interesantă, care să incite curiozitatea părinţilor 
capacitatea şcolii de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele 
rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii 
evitarea subiectelor care privesc elevii problemă 
sprijinirea şi încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevilor 
 
Factorii care blochează comunicarea : 
 

1. utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor 
2. transmiterea unui volum prea mare de informaţii 
3. judecarea, ridicularizarea şi moralizarea părinţilor 
4. evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului 
 

În concluzie şcoala şi familia trebuie să sprijine copilul în luarea deciziilor importante privitoare la 
alegerea unei trepte superioare de învăţământ şi a unei viitoare cariere. Cei doi poli trebuie să 
coopereze neîntrerupt şi să faciliteze luarea de decizii în concordanţă cu cerinţele personale ale 
copilului şi realităţile sociale.  
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Serbarea - un prilej inedit 

 

Școala Gimnazială Nr.2 Dernișoara 

Prof.înv.preșcolar Bacter Georgeta 

Prof.înv.primar Bacter Marinel 

 
Sărbatorile de iarnă, un prilej inedit pentru a ne bucura alături de cei dragi. Din ipostaza de cadru 
didactic, noi percepem aceste sărbători ca și o șansă suplimentară de a ne apropia, sau de a intra în 
legătură directă, cu familia tinerelor "vlăstare".  
Ca și în orice alt domeniu, în care prestatorul intră în contact cu oamenii, cadrul didactic este pus în 
mari dificultăți în momentul în care acesta își alege textul/sceneta pentru a o expune prin 
intermediul copiilor, în fata unui public "dificil și atent la detalii", familia acestora. Aceste materiale 
sunt alese în funcție de: nivelul de percepere al colectivului, numarul acestora, vârstă, dar și mediul 
în care au posibilitatea de a se manifesta. În zonele rurale, în special, posibilitățile fiind în unele 
cazuri reduse sau chiar foarte reduse. Spațiul fiind una dintre problemele care predomină. Sala de 
studiu fiind mică/medie, este imposibil să adăposteasca zecile de priviri nerăbdatoare, ațintite fix la 
copilașii/nepoțeii lor. Noua tendință, cea de a imortaliza fiecare cadru (în calitate de părinte) și de a 
posta automat pe rețelele de socializare, se manifestă în unele cazuri cu o aglomerație și un zgomot 
care acoperă vocile suave ale tinerilor. 
O altă problemă care apare în momentul în care sala este relativ mică, iar părinții se inghesuie, este 
faptul că, copii, încep să se agite și ei. Unii dintre ei uitând textul...sau chiar începând să plângă. 
Emoțiile fiind și ele prezente, duc la sensibilizarea copilului. 
Trecând cu vederea peste aceste "detalii tehnice", cu care un cadru didactic trebuie să se confrunte, 
serbările tematice oferă o gamă vastă de oportunități pentru ambele tabere. Ideea centrală fiind, ca 
ei să acorde o atenție specială acestor activități și să nu le trateze cu ignoranță, nepăsare, să nu fie o 
activitate de fațadă, în care nu contează daca s-a învățat ceva sau nu. 
  Copii/părinții se implică în mod special: ținută adecvată (în cazul în care este o serbare cu o 
anumită temă, în care se dorește o anumită ținuta/costumație, majoritatea părinților își dau silința să 
îndeplinească criteriile vestimentare, apelând în unele cazuri și la sfatul cadrului didactic ), 
memorarea textului (în cele mai multe situații, textul este învățat în cadrul instituției de învățământ, 
dar adesea, părinții doresc ca micii învățăcei să exceleze, astfel că aprofundeaza textul acasă, fapt 
care se vede în cadrul evenimentului), comunicarea cu cadrul didactic, suplimentar, cu scopul de a 
favoriza buna desfășurare a evenimentului în sine cât si momentul artistic individual (adesea părinții 
iau legătura cu cadrele didactice pentu diverse neclarități, astfel luând naștere o conversație cadru 
didactic-părinte, pe diverse criterii).  
Cadrul didactic, cu acest prilej, poate observă legătura copil-părinte, modul în care aceștia reușesc 
să colaboreze pentru a excela. Din exterior acestea sunt detalii nesemnificative, însă pentru cadrul 
didactic acestea sunt informații foarte prețioase, care îl vor ajuta pe viitor să relaționeze mult mai 
bine cu copilul cât și cu familia acestuia. Fiind dat faptul că, un cadru didactic este precum o a doua 
familie, el trebuie să dețină informațiile necesare, pentru a fi capabil să relaționeze și să își spună 
punctul de vedere, fiind în permanență în cunoștință de cauză. 
Consider că, serbările joacă un rol foarte important, în procesul de formare și educare al unui copil, 
ele favorizând formarea de noi legături atât cu el cât și cu familia acestuia. 
În concluzie, fără organizarea serbărilor tematice, atât cadrele didactice cât și copilul (elevul) alături 
de familia sa, ar fi mult mai distanți, legăturile acestora fiind foarte reduse (datorita lipsei de 
activități în cadrul școlii sau extrașcolare, în care să petreacă timp împreună). 
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FORME ALE COLABORĂRII FAMILIE-GRĂDINIŢĂ 

 

EDUCATOARE: BADEA ANA  MARIA 

Grădiniţa P.P.Nr.8,Slatina,jud Olt 

 
Se ştie că educaţia ,ca acţiune socială organizată,se desfăşoară într-un  cadru constituit pe baza 

unor valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali:familia,grădiniţa instituţii 
culturale,mass-media,structuri asociative,etc.La nivelul acestor factori se formează medii 
educaţionale care exercită influenţe specifice asupra noilor generaţii. Familia şi grădiniţa reprezintă 
cei mai importanţi factori educaţionali ,fiind adevăraţi piloni ai educaţiei.Mediul familial îi oferă 
copilului modele de comportamente pe care,de regulă,acesta le imită cu fidelitate .Acum şi aici 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. Ca factor al 
educaţiei formale,grădiniţa 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. Numai printr-o colaborare strânsă 
,susţinută şi fluentă,familia şi grădiniţa pot pune în aplicare acest proces de educare a fiinţei umane 
în devenire.Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre un scop comun ,să-şi 
concentreze şi să-şi focalizeze influenţele spre acelaşi deziderat:formarea tipului de personalitate 
solicitat de imperativele lumii moderne. Formele de colaborare  dintre familie şi grădiniţă sunt 
îndeobşte cunoscute.Vom evidenţia unele dintre acestea. Vizitele reciproce familie-grădiniţă şi 
grădiniţă-familie se constituie,pe de o parte ,în oportunităţi ale educatorului în ce priveşte culegerea 
unor date preţioase referitoare la climatul educativ din familie ,la personalitatea copilului.Pe de altă 
parte,părinţii află date relevante asupra modului în care copiii răspund sarcinilor didactice şi măsura 
în care le duc la îndeplinire. Adunările/Şedinţele cu părinţii,desfăşurate lunar sau ori de câte ori este 
nevoie ,urmăresc abordarea unor aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură 
cu procesul formativ-instructiv,exprimarea unor dileme care,prin comunicare ,îşi pot afla raspunsul. 

Lectoratele cu părinţii ,organizate sistematic,au drept scop o vie propagandă pedagogică în 
rândul comunităţii cetăţeneşti .Părinţii de la un întreg nivel beneficiază,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 (poliţie, dispensar medical,instituţii 
culturale,ONG-uri). Comitetul de părinţi al clasei ,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.De aceea,consfătuirea periodică cu membrii comitetului de 
părinţi al clasei se înscrie la un loc de frunte pe agenda educatoarei. 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. Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii 
corespunzătoare de viaţă ,de activitate intelectuală,de hrană,etc.,pentru eliminarea exploatării 
copiilor,determinarea părinţilor de a-şi integra  copiii în activităţi recreative ,cluburi ale copiilor etc. 

Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa lor constituie momente de cunoaştere 
reciprocă şi de implicare în actul educativ. 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 .Este nevoie de un schimb permanent de informaţii ,de completare şi 
valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel.    
BIBLIOGRAFIE: 
Revista Învăţământului Preşcolar,nr 3-4/2006 
Maria Robu-„Empatia în educaţie-necesităţi pedagogice moderne” - Bucureşti 2008 
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FAMILIA -PRIMA ŞCOALĂ SAU ŞCOALA- PRIMA FAMILIE 
 

Prof.BADEA CAMELIA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA JINA 

 
 
" Încă de la începutul secolului trecut, Kant scria: "Părinţii care au primit ei înşişi o educaţie sunt 
deja 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". 
 
Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte 
statornică, în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o 
generaţie sau două, relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în 
consideraţia pentru copilul ce "are semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii 
persoanei copilului şi de încredere în potenţialul lui de dezvoltare" (Osterrieth).  
 Mediul familial 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 extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. 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. 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. 
Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă 
familia elevului. 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. Una 
dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu şcoala 
este orientarea şcolară şi profesională. 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.  
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. Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin 
acţiuni de informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor 
profesionale şi a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii 
de implicare a părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copii lor o vor urma, dacă profesia 
aleasă este cea dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 
În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă singur 
calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ 
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crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva ore în 
plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. În zilele 
noastre s-a trecut la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia în care accentul este pus pe 
angajamentul mutual clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un „contract parental” privind copilul 
individual; contractul între familie şi şcoală nu se mai consideră doar ca un „drept opţional”, ci ca 
un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii.  Până la cuprinderea într-o 
unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate 
de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a 
familiei nu este de neglijat. Căile perfectei colaborări constau, în primul rând, în cunoaşterea 
permanentă, de către şcoală şi familie, a problemelor ridicate de creşterea copilului, apoi de perfecta 
sincronizare a criteriilor educative, de intransigenţa activă, practică unitară a tuturor. 
 
Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 
 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 
 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 
 îl familiarizează pe copil cu microgrupul 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 existenţă; 
stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
 
 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl   are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 
 
Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 
a. ajuta profesorii în munca lor; 
b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  
c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  
f. conecta familiile cu membrii şcolii;  
 
În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele 
şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
 
Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru motive 
pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 
 
a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  
b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în 
afara şcolii;  
c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în 
special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi 
favorizate datorită dialogului cu şcoala;  
d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să 
influenţeze gestiunea şcolară. 
 
Există două teorii importante privind relaţia şcoală-familie:  
teoria profesionalismului care consideră ca un element esenţial serviciul făcut altora, fără a gândi la 
avantaje personale; criteriile acestei teorii sunt: competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică 
profesională; 
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 teoria schimbului care consideră acţiunea umană în funcţie de un câştig personal; se consideră 
privilegii tradiţionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un salariu asigurat, o competiţie 
restrânsă. Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câştigă profesorul într-o cooperare cu 
familia? Se apreciază ca acest câştig poate fi un statut revalorizator în ochii societăţii; cooperarea cu 
familia poate fi un test profesional şi poate fi considerată ca făcând parte din datoria profesională a 
profesorului deoarece: părinţii sunt clienţi ai şcolii; părinţii sunt responsabili legali de educaţia 
copiilor lor şi pot avea exigenţe de a evalua rezultatele activităţii şcolare. 
În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 
activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în 
evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei 
copiilor. Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 
determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. 
Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea 
socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului 
şcolar avâdn 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. 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. O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de 
acest subiect şi au demonstrat că părinţiii şi cadrele didactice consideră că o colaborare între ei ar 
putea ameliora randamentul şcolar şi conduita elevilor în clasă. Numeroşi părinţi afirmă că sunt 
doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele didactice trebuie totuşi să 
formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În ceea ce priveşte activităţile care pot fi 
propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, variate şi să corespundă nevoilor şi posibilităţilor 
lor.  Formarea ca cetăţean se află sub influenţa societăţii şi în special a familiei. 
Cu părere de rău trebuie să afirmăm că se constată în ultima vreme o depărtare a familiei de şcoală, 
o scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul 
copiilor dar, în acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un 
semnal de alarmă şi se impune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Şcoala trebuie să convingă 
familia ca ea sa devina un participant activ în procesul de instruire-educare. 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. 
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FORME  ȘI METODE DE COLABORARE A ȘCOLII CU FAMILIA 

 

Autor:  prof. Baic Camelia Nicoleta 

Liceul Tehnologic ,,Unirea” Ștei, Bihor 

 
 Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației  şcoală 
- familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la 
necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala stabilește colaborarea cu 
familia sub diverse forme și anume: 
-  şedinţele cu părinţii - oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o echipă, de a 
se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluţia lor ș.a; 
- lectoratele cu părinţii - cu teme diverse, prin care părinţii sunt informaţi privitor la importanţa 
cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor,  măsuri şi 
soluţii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot 
ajuta copilul la lecţii etc.; 
- consultaţiile individuale (convorbirile) - oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu 
care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot furniza informaţii mai intime 
pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante pentru educaţia şi instrucţia copilului; 
- convorbiri telefonice – care au luat amploare datorită telefoniei mobile, dar și timpului  limitat al 
părinților și cadrelor didactice; 
- chestionarul – permite obţinerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi, subiecte 
abordate pe viitor la ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.; 
- participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală - lecţii deschise pentru părinţi, astfel părinţii 
au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, prietenii acestuia, 
să se familiarizeze cu metodele şi procedeele folosite în predare, pot face analize comparative 
privitoare la copiii lor; 
- consiliere psihopedagogică - constă în rezolvarea unor situaţii – problemă cu copiii lor, prestează 
servicii de consiliere şi distribuie materiale informative; 
- vizitele ale cadrelor didactice la părinţii copiilor - specificul acesteia constă în aflarea directă a 
condiţiilor concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie; 
- vizite la locul de muncă al părinţilor - contribuie la cunoaşterea specificului unor profesii și 
competenţele necesare practicării acestora; părintele poate fi ghidul acestor acţiuni; 
- excursii, drumeții - părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni, asigură 
supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de comportare; 
- expoziţii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluţia 
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 
- sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă - copiii învaţă comportamentul civilizat, unele 
convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitaţii 
sărbătoritului pot fi părinţi și alte rude; 
- serbările şcolare - prin care părinţii  pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul 
dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanţele, să se implice în organizarea acestor activităţi; 
- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare; 
- ziua uşilor deschise - în cadrul cărora părinţii asistă la orele de curs şi la alte activităţi; 
- jurnalul clasei - cuprinzând fotografii, impresii ale copiilor, altor persoane implicate în activităţile 
clasei, descrieri de acţiuni, diplome obţinute, desene create de copii  etc; 
- scrisorile şi însemnările - necesare ca mijloc operativ, comod, în condiţiile când cadrele didactice 
nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor; 
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- lecţii deschise - părinții pot participa la lecții şi cunoaşte modalităţi, metode, mijloace didactice, pe 
care le pot folosi acasă pentru completarea educației copiilor; 
- avizierul şcolii - conţine informaţii de interes comun pentru elevi şi părinţi privind activităţi ce se 
desfăşoară în şcoală, rezultate de la concursuri, anunţuri importante, programe în derulare etc; 
 - ateliere de lucru cu părinţii - în cadrul cărora aceştia sunt familiarizaţi cu standardele de eficienţă 
a învăţării/finalităţile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, programul de activitate a şcolii; 
- mese rotunde - la care părinţii şi profesorii fac schimb de experienţă educaţională; 
 - conferinţe ştiinţifice - în cadrul cărora cadrele didactice, dar şi părinţii ţin comunicări cu privire la 
educaţia copiilor în şcoală şi în familie; 
- revista și sait-ul web al școlii - ce conţine informaţii despre activităţile instituţiei; prezentarea unor 
evenimente; anunţuri despre activităţile ce urmează a fi desfăşurate; articole diverse la care pot să-și 
aducă aportul și unii părinți; 
- acordul de colaborare şcoală-familie - sunt stipulate responsabilităţile şcolii şi ale părinţilor în 
procesul educaţional; 
- școala părinţilor - se organizează cursuri psihopedagogice pentru părinţi; 
- ”biblioteca vie” (vorbitor, invitat, vizitator) - aceasta este o tehnică prin intermediul căreia un 
părinte prezintă copiilor, profesorilor, altor părinţi informaţii importante privind profesia sa; 
- activităţi pentru copii organizate în comun de către învăţători şi părinţi. 
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HORA FULGILOR DE NEA 

Grupa Mijlocie,,B`` 

Prof.Înv .Preșcolar: Baicu Cătălina Andreea 

 
Astăzi este o zi mare 
Ne-am pregătit de serbare 
Moș Crăciun este pe drum, 
Cât de vesel sunt acum! 
 
Fiindcă azi este serbare 
Și cu toții ați venit 
Noi vă facem o urare 
Și vă spunem:Bun sosit! 
 
 Toţi fulgii: 
Suntem  albii fulgişori, 
Dragii iernii vestitori. 
Am venit la voi, copii, 
Să legăm prietenii. 
Noi, cum e politicos, 
Ne vom prezenta frumos: 
 
Fulg 1: 
Eu sunt  Primul Fulg de Nea 
Ce ajung în țara ta. 
Eu vă dau mereu de veste 
Că iarna albă sosește. 
Fulg 2: 
Eu sunt Fulgul cel Poznaş. 
Mă așez pe ochi, pe nas, 
Pe mânuţe, pe sprâncene 
Pe guriţă şi pe gene. 
 
Fulg 3: 
Eu sunt Fulgul Fericit, 
Niciodată necăjit. 
Chiar de știu că mă topesc 
Viața o înveselesc. 
 
Fulg 4: 
Eu sunt Fulgul  Iubitor 
Și îmi place mult să zbor, 
Pe copiii îi îndrăgesc, 
Bucurie dăruiesc. 
 
Fulg 5: 
Sunt Steluţa Generoasă. 
Eu aduc cu drag de-acasă 
Hăinuţe de catifea, 
Pentru oamenii de nea. 

Fulg 6: 
Eu sunt Fulgul Dansator 
Şi din cer cobor în zbor. 
Eu dansez cu bucurie 
Pe a iernii melodie. 
 
Fulg 7 
Eu sunt Fulgul cel Curat. 
Strălucesc imaculat. 
Alb covor  pun pe pământ, 
Simbolul candorii sunt. 
 
Fulg  8: 
Eu sunt Fulgul Jucăuş. 
Vă invit la derdeluş. 
Hai, zburdaţi cu toţi pe-afară, 
Că stăm pân' la primăvară! 
 
Fulg 9: 
Eu sunt Fulgul Argintiu. 
Multe cântece eu ştiu. 
Şi mai ştiu că m-aşteptaţi 
Să vă-învăţ să le cântaţi! 
 
Fulg 10: 
Eu sunt Fulg de Îngeraş 
Şi-i vestesc pe copilaşi 
 Că se va naşte Mesia, 
Luminând Împărăţia. 
Fulg 15: 
Sunt Steluţa cea Gingaşă. 
Vin cu Moș Crăciun de-acasă. 
Mă scutur din barba lui 
Din înaltul cerului. 
 
Fulg 11: 
Sunt Steluţa Credincioasă. 
Dacă mă primiţi în casă, 
Poveşti cu Iisus vă spun 
Chiar în seara de Crăciun. 
 
Fulg 12: 
Eu sunt Fulgul Vestitor, 
Pretutindeni călător. 
Vin în seara de Ajun 
Să-l vestesc pe Moş Crăciun. 
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Fulg 13: 
Sunt Steluţa Răbdătoare. 
Eu te-învăţ să ai răbdare. 
Vine-acuma Moşul bun, 
Tocmai a pornit la drum! 
 
Fulg 14: 
Sunt Steluţa cea Cuminte. 
Vă îndemn să luaţi aminte: 
De părinţi să ascultaţi 
Şi frumos să vă purtaţi! 
Fulg 16: 
Eu sunt Fulgul Educat, 
Cinstit şi manierat. 
Vă îndemn să fiţi ca mine, 
Să vă meargă-n viaţă bine! 
 
Fulg 17: 
Sunt Steluţa cea Isteaţă. 
Am sosit la voi acasă 
Ca să vă urez, copii, 
Un an nou cu bucurii! 
 
Fulg 18: 
Și eu sunt tot fulgușor 
Iute eu cobor în zbor, 
Deși iarna e geroasă, 
Îmi place că-i friguroasă! 
 
Fulg 19: 
Un fulg de nea și-a pus rochiță 
Și mi-a intrat în odăiță 
Mi-am pus și eu rochița mea 
Și-acuma sunt un fulg de nea. 
 
Fulg 20: 
Eu doar iarna vin să știți, 
Fulg frumos să mă numiți 
Că noi suntem flori de gheață 
Doar puțin mai roz la față! 
 
Fulg 21: 
Și eu sunt un fulgușor, 
Am steluță pe căpșor, 
Eu și frățiorii mei 
Zburdăm veseli, dragii mei. 
 
 
 

Toţi fulgii de zăpadă interpretează cântece 
de iarnă şi se prind într-un dans. 
Toţi fulgii: 
Suntem  albii fulgişori, 
Dragii iernii vestitori. 
Am venit la voi, copii, 
Să legăm prietenii. 
Noi, cum e politicos, 
Azi ne-am  prezentat frumos: 
V-am cântat, v-am recitat, 
Paşi de dans v-am învăţat, 
Sfaturi bune noi v-am dat. 
Acum spunem într-un glas: 
Dragi prieteni, bun rămas! 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. înv. primar Laura Baidoc 

Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 
Parteneriatul cu familia copiilor pe care îi formăm în timpul claselor primare este esențial. 

Copilul familiei se integrează în primii ani de școală într-o a doua familie, în clasa de elevi, 
îndrumați de învățătoarea care are numeroase roluri.  

Familia și școala au rolul de a forma personaliatea copilului, ajutându-l să se integreze mai ușor 
în societate.Funcția educativă a familiei constă în formarea priceperilor și deprinderilor sociale, 
rutinele, este responsabilă cu asigurarea condițiilor optime creșterii și dezvoltării armonioase, atât 
fizic, cât și moral și intelectual dar mai ales afectiv. Școala influențează și determină dezvoltarea 
elevului prin activitățile instructiv educative desfășurate în cadrul procesului de învățământ. 

Parteneriatul educațional  cu familia este o formă de comunicare, cooperare și colaborare, în 
vederea sprijinirii copilului în procesul de formare și educare. În acest sens este necesară o unitate 
de cerințe, opțiuni, alegeri și acțiuni, între cei doi parteneri: școala și familia. 

Părinții, comunitatea și copiii se influențează reciproc unii pe alții. Mediul în care trăiesc 
părinții, poate influența viețile lor și implicit ale copiilor lor. Părinții pot influența comunitatea și 
pot sprijini școala, în diverse feluri. 

Implicarea pozitivă a părinților în viața școlii aduce beneficii majore dezvoltării copiilor, 
datorită stimulării pozitive prin prezența, implicarea și sprijinul familiei. Există o serie de activități 
care presupun implicarea părinților și prezența lor în școală: activitățile de voluntariat, activitățile de 
ecologizare sau activitățile practice în mediu natural (observarea, plantarea, semănarea), activități 
educative extrașcolare: vizite, excursii, deplasarea la diferite obiective  ( teatru, muzee, filarmonica, 
Zoo...), pregătirea și desfășurarea serbărilor școlare, a activităților ce presupun ateliere de lucru sau 
pregătirea pentru anumite concursuri. Participarea părinților la aceste activități crește încrederea 
copiilor în activitatea de învățare, în reușită, crește stima de sine a copiilor dar și a părinților, 
întărește relația pozitivă cu școala.Acțiunile care implică părinții produc o schimbare în ambientul 
familiei, cresc aspirațiile copiilor și cele ale părinților pentru copiii lor. 

Prezența părinților în viața școlii presupune o bună comunicare între cele două instituții: familia 
și școala. Comunicarea poate îmbrăca forme diferite, de la întâlnirile organizate, semestriale- 
ședințele cu părinții, la întâlnirile care marchează orele de consiliere a părinților, comunicările 
spontane, atunci când sunt anunțuri sau informări, ori când anumite situații impun comunicarea. 

Familia are rolul de a pune bazele educației, de a forma deprinderile elementare de conduită 
precum politețea, respectul, sinceritatea. Familia are datoria să coopereze cu învățătoarea, să 
comunice, să adreseze întrebări, să ceară sfaturi, să primească îndrumare și să primească 
recomandările venite din partea cadrelor didactice și a specialiștilor în legătură cu evoluția și 
dezvoltarea copiilor. 

Parteneriatul familie-școală este eficient atunci când fiecare din cele două instituții urmăresc 
interesul copilului și înțeleg că au de urmărit binele și succesul copilului lor, respectiv al elevului 
lor.Școala este responsabilă cu înzestrarea copilului cu un bagaj de cunoștințe necesare pentru a se 
putea integra eficient în societate și în viață, și nu numai. Școala cunoaște copilul, îl descoperă, îi 
descoperă calitățile, pasiunile și comunică cu familia, iar aceasta știe când să își sprijine copilul și 
cum să-l ajute, să îl îndrume pentru a-și atinge potențialul maxim. Comunicarea dintre școală și 
familie este influențată de caracteristicile familiei, ale școlii, de calitatea celor implicați, de viziunea 
și de atitudinea fiecăruia. 
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Comunicarea eficientă între școală și familie are un impact pozitiv, motivant, asupra elevului, 
îndepărtând comportamentele negative.Comunicarea eficientă între școală și familie presupune 
transmiterea la timp și într-o formă accesibilă a informațiilor de către cadruk didactic, într-o 
atmosferă plăcută, favorabilă; este de dorit să se evite evidențierea trăsăturilor negative sau 
blamarea membrilor familiei, încurajarea părinților să comunice și să se implice în rezolvarea unor 
probleme ale copilului personal sau ale școlii. 

Familia trebuie să găsească în cadrele didactice sprijinul și asigurarea că dezinteresat conduc cu 
măiestrie procesul de învățare al copiilor lor, că nu sunt doar profesori, ci oamenii care îi educă pe 
copiii oamenilor.Cadrele didactice aleg strategiile didactice cele mai eficiente și potrivite fiecărui 
copil.Misiunea școlii este aceea de a stimula în fiecare copil calitatea de om, de a sprijini părinții și 
familia și nu de a-i substitui, de a le acorda sprijin și înțelegere pentru a deveni cea mai bună 
variantă a lor, de a se autodepăși permanent.  

Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta, de aceea trebuie să se sprijine 
reciproc, să existe o legătură de comunicare sinceră, eficientă, bazată pe încredere și respect 
reciproc, pe cooperare în favoarea copilului, o legătură deschisă și permeabilă, care să fie pozitivă și 
de durată. 

Educația copiilor nu este un proces care depinde în mod exclusiv de școală și nici de părinți, ci 
succesul educației este dat de colaborarea strânsă, permanentă și eficientă între cele două instituții 
care stau la baza societății. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

 

Autor: Prof. înv. primar BALAJ NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂDĂRAS, BIHOR 

 
Întregul lanţ de manifestări organizate în  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 . 

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: 
 

1. Transmiterea de norme, valori și obiceiuri; 
2. 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 (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; 
 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). 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de exersare a capacităţilor de vorbire şi de 
valorificare a înclinaţiilor artistice ale elevilor.  
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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. 

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. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

O dată  cu sosirea  anotimpului  alb, ne  adunăm  cu  toţii,  să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, 
de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

Pentru  această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical: 
”Așteptând Crăciunul”. Versurile alese fac parte din patrimoniul valoros de poezii al poporului 
român, iar colindele reprezintă zestrea moștenită de la strămoși. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când programul reuşeşte să trezească o emoţie în 
sufletul spectatorilor . 

Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează pe 
copii să dea tot ce sunt în stare . 
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Importanța parteneriatului școală –familie 

 

Prof. Balan Doina-Eugenia 

Școala Gimnazială Luizi- Călugăra, Bacău 

 

Parteneriatul școală-familie este cel mai important, deaorece părinții sunt primii educatori ai 
copiilor lor. Să nu uităm că părinții sunt prima școală a copiilor ″cei șapte ani de acasă″. Implicarea 
părinților în educația școlară a copiilor, este un element cheie în educația propriilor copii, deoarece 
ei își doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. Aceasta înseamnă că părintele trebuie să împartă cu 
învățătorul acest rol, continuând apoi cu profesorii. Dacă acest feed-back se realizează, atunci 
integrarea copilului în activitatea școlară, dar și cea socială va fi o reușită. Cercetările realizate 
conduc la faptul că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții se implică 
în activitatea școlară, în educația copiilor lor se observă o îmbunătățire a performanțelor elevilor. 
 Parteneriatul are drept scop următoarele: (Ciolan L.) 

 să ajute profesorii în munca lor; 
 să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor; 
 să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar; 
 să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților elevilor; 
 să dezvolte abilități de lideri în părinți; 
 să faciliteze legătura dintre familii și personalul școlii; 
 să ofere servicii și suport familiilor; 
 să creeze o atmosferă de lucru mai sigură în școală. 

Părinţii şi profesorii pot creea diferite parteneriate, angajându-se  în  activităţi  comune  de  
învăţare,  sprijinindu-se  unii  pe  alţii  în  îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de 
curriculum, participând împreună la diverse activităţi. Rata învățării crește în situația în care părinții 
se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la programele 
educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, 
problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. (Ciolan L.) Prin activitatea 
în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe 
părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre părinți și 
copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și 
acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor 
problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. Pe de o parte, 
familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii şi drepturi care 
decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educaţie. Una din însuşirile 
caracteristice psihologiei părinţilor este dorința de a-şi vedea copii mari, bine instruiţi şi bine 
formaţi pentru viaţă. Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în 
viaţa socială, dar şi în viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de 
conştientizare. (Păun E.) 
În ceea ce priveşte relaţia dintre școală şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei 
relaţii sunt : 

 Şedinţele cu părinţii; 
 Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi; 
 Organizarea unor întâlniri cu părinţii; 
 Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative; 
 Voluntariat; 
 Asociaţiile de părinţi; 

Indiferent de forma de organizare a relației școală – părinți, important este ca părinții să se implice 
în realizarea parteneriatului, să conștientizeze importanța realizării acestuia. 
    „Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.” (S .L. Lightfoot) 
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SERBARE DE CRĂCIUN 

 

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ŞUGĂTAG 

Ed. Bălănean Ana-Maria 

 
Prezentator 1:  Suntem adunaţi aici, 

O mulţime de pitici. 
Şi cei mari şi cei mai mici. 

Să cântăm, să recităm, 
Pe toţi să vă bucurăm. 

Că e seara de Ajun, 
Şi-aşteptăm pe Moş Crăciun. 

Un copil: Încărcat cu coşuri pline 
Cine vine? Cine vine? 
La ferestre îngheţate 

Cine bate? Cine bate? 
Bradul plin de jucării 
Cine l-a adus copii? 
O păpuşă sau o carte 

Cine-mparte? Cine-mparte? 
Dar o barbă mare albă 

Cine are? Cine are? 
Şi căciulă şi toiag… 

Moş Crăciun cel bun şi drag! 
(  Intră Moş Crăciun în sală) 

Cântec: 1.  Vesel prin nămeţi, 
Cu sania porni 

Şi cu daruri mii, 
Moş Crăciun sosi. 
2.  Clopoţeii sună 

La fereastra ta. 
Moşu-ţi face semn cu mâna, 

Spre alţii va pleca. 
Refren:  Clopoţei, clopoţei, 

Gingaşi clopoţei, 
Glasul vesel îi răsună 

Peste munţi şi văi, hei.  bis 
Un copil: Prin nămeţi, în fapt de seară, 

A plecat către oraş, 
Moş bătrân c-un iepuraş 

Înhămat la sănioară. 
Drumurile-s troienite, 

Noaptea vine, gerul creşte… 
Cu urechile ciulite 

Iepuraşul se grăbeşte. 
Alt copil:  Noaptea-i rece şi albastră. 

Ies copiii la fereastră, 
Să se uite cum coboară, 

Prin troianul uriaş, 

Moş bătrân c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară… 

Un copil: Moş Crăciun la urcuş, 
A pornit cu sacu-n spate. 
Drumu-i lung şi-i lunecuş 

Şi moşneagul nu mai poate. 
Lung se uită îndărăt 

Scuturându-şi barba rară, de omăt 
Şi oftează sub povară: 

“Greu tătucă, greu de tine. 
Iacă stau şi mă socot, 

Dacă nu cumva-i mai bine, 
Să mă mut mai către vară 
Că-s bătrân şi nu mai pot. 

Un copil:  Moş Crăciun e tare bun, 
Încărcat vine pe drum. 

Întotdeauna se grăbeşte. 
Oare el nu oboseşte? 

L-aş pofti să stea la masă… 
Dar umblă din casă-n casă 

Ca să-mpartă la copii, 
Fel de fel de jucării. 

Prezentator 2: Uite-o casă colo-n vale, 
Cu ferestre luminate. 

Moşul s-a oprit în cale, 
Cu toiagu-n poartă bate: 

Moş Crăciun: - Bună seara, bună seara! 
Iaca vin cu sănioara 

Şi cu daruri proaspete. 
Bucuroşi de oaspete? 

Toţi copiii: - Bucuroşi, 
Bucuroşi, 

Prezentator 2: Strigă glasuri de copii. 
Toţi copiii: Moşule de unde vii? 

Moş Crăciun: - Iaca vin din moşi strămoşi, 
Încărcat cu jucării! 

Un copil: Moş Crăciun, bun venit! 
Că ţi-e frig de mult o ştim. 

Însă noi ne-am pregătit 
Cât mai cald să te primim. 

Lângă brad am pus 
Scaunelul ca să stai. 

Şi-o masuţă ţi-am adus 
Pentru daruri să o ai. 
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Iar sub bradul strălucind 
De steluţe argintii 

Asculta-vei rând pe rând, 
Cântece şi poezii. 

Un copil: Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Fii bine venit! 

Pune sacul lângă masă, 
Eşti cam obosit. 

Stai puţin, te odihneşte 
Că respiri cam greu. 

Tot aşa cum urcă scara 
Şi bunicul meu. 

Cântec: Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi. 
Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi. 
Refren: Moş Crăciun, Moş Crăciun. 

Din bătrâni se povesteşte 
Că-n tot anul negreşit, 

Moş Crăciun pribeag soseşte 
Niciodată n-a lipsit. 

Refren: Moş Crăciun, Moş Crăciun. 
Un copil: Moş Crăciun, toţi îmi spun, 

Că eşti darnic şi eşti bun. 
Eu îţi spun de dinainte, 
Că-s o fetiţă cuminte. 

Şi-ţi mai spun aşa să ştii, 
Că eu nu-ţi cer jucării, 

Cum ţi-ar cere alţi copii. 
Însă nu m-aş supăra 

Dacă tot mi-ai da ceva. 
Un copil: Moşule cu plete lungi, 

Tare greu la noi ajungi. 
Obosit de drum tu vii 

Încărcat cu jucării. 
Nu-ţi ajunge atâta drum? 
Mai rămâi la noi acum. 

Că-s copil cuminte şi sunt mic, 
Tare-aş vrea să-mi fii bunic! 

Un copil: 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 spun îndată! 
Iarna-n noapte, pe zăpadă, 

El trimite câte-un înger 
La fereastră ca să vadă… 

Alt copil: 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. 

Un copil: Moş Crăciun să ne trăieşti! 
C-ai mai stat să te-odihneşti. 

Acum iată, te rog, bea 
Ceaiul din căniţa mea, 
Ia şi unt, ia şi dulceaţă 

Şi mai stai şi te dezgheaţă, 
Până-ţi pregătesc afară, 
Pentru drum, o sănioară. 

Un copil: Dragi părinţi, noi de Crăciun, 
Vă dorim tot ce-i mai bun. 

Şi-l rugăm pe D-zeu, 
Să vă apere de rău. 

S-aveţi multă sănătate 
Şi s-aveţi belşug în toate. 
Că atunci când iarna vine, 

Moşul trece pe la mine 
Şi de-am fost cuminte iar, 
Îmi va mai aduce-un dar. 

Un copil: Moş Crăciun, tu eşti bun, 
Uite, aş dori să-ţi spun 
Ca la anu când mai vii, 

Să renunţi la jucării. 
Să aduci, de vrei, în spate 

Multă, multă sănătate 
Pentru tata şi mămica 
Pentru bunu şi bunica. 

Prezentator 2: Ce se-aude? Ce se-aude? 
Toţi copiii: Vin colindătorii! 

( Un grup de copii vin colindând.) 
Colindă: A venit, a venit iarna 

Pe la uşi pe la fereşti 
A venit, a venit iarna 

Cu colinde româneşti.  bis 
Colindăm, colindăm iarna 

Pe la case de români 
Colindăm, colindăm iarna 

Pe la oameni dragi şi buni.  bis 
Colindă: Scoală gazdă din pătuţ, florile dalbe, 

Şi ne dă un colăcuţ, florile, florile dalbe. 
Că mămuca n-o făcut, florile dalbe, 

Sâtă deasă n-o avut, florile, florile dalbe. 
Pă când sât-o căpătat, florile dalbe, 

Covata li s-o crepat, florile dalbe,florile dalbe. 
S-o sfădit mama cu tata, florile dalbe, 

Di ce s-o crepat covata, florile dalbe, florile 
dalbe. 

Când covata o liptit, florile dalbe, 
Cuptioru’ li s-o urnit, florile dalbe, florile 

dalbe. 
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Când cuptioru’ l-o tomnit, florile dalbe, 
Crăciunu’ o şi zinit, florile dalbe, florile 

dalbe. 
Colindă:   Astăzi s-a născut Hristos, 

Mesia chip luminos, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Mititel, înfăşeţel, 
În scutec de bumbăcel, 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Şi de-acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie, 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Prezentator 3: Colindiţa nu-i mai multă 
Să trăiască cine-ascultă. 
Sus la ceruri o-nălţăm 
Şi vouă v-o închinăm. 
O-nchinăm cu veselie 
Şi cu mare bucurie, 

C-am ajuns seara de Ajun 
Şi-a bătrânului Crăciun. 
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Sărbătoarea magică a Crăciunului la școala mea 

 

Prof. Lucia Bălănean 

 
Sărbătoarea magică a Crăciunului este an de an așteptată cu mare nerăbdare de mari și mici. Este 

vremea în care bunici, părinți și copii își deschid sufletul și cu imensă încântare fac planuri pentru a-

l întâlni pe Moș Crăciun, cel care duce fiecărui copil darurile așteptate cu multă emoție.    

 

În acest an elevii de gimnaziu de la Colegiul Național “Silvania” Zalău au hotărât să fie ei Moș 

Crăciun pentru copiii mai puțin fericiți, cu lipsuri materiale sau fără prezența caldă a părinților 

iubitori. Așadar, ucenicii Moșului, elevi de gimnaziu la CNS Zalău au fost cei care cu pricepere, 

entuziasm si iubire au confecționat podoabele pentru bradul de Crăciun, pentru odăi si masa de 

ajun. Coronițe de sărbătoare mari si mici, din beteală sau crenguțe de brad, ornamente pentru pomul 

de iarnă, brăduți din beteală strălucitoare, omuleți de zăpada, ciorăpei pentru cadouri, toate gata de a 

se așeza pe crengile brăduțului tradițional. Nu au lipsit nici ornamentele pentru lumânări, 

felicitările, coșulețele pentru dulciuri, toate confecționate, pictate, înfrumusețate cu talent și 

măiestrie.  

 

Aceste  minuni au fost create de copii atât în cadrul unor ore de la clasă, cât și acasă împreună cu 

părinții ucenicilor lui Moș Crăciun care nu s-au lăsat mai prejos și au petrecut timp prețios cu 

propriii copii, astfel încât să se bucure împreună de magia pregătirii cadourilor care aduc un zâmbet 

de fericire pe chipul fiecarui copil, fie el mititel sau adult. 

 

Iată că a venit și ziua cea mare, când micile și marile podoabe făurite de copii pentru copii au fost 

aranjate cu grijă pe mesele din sala festivă a școlii, astfel încât să atragă potențialii clienți. Cine au 

fost cumpărătorii? Parinții elevilor care au lucrat cot la cot cu micii făurari, profesori și invitați, 

sumele de bani adunate fiind transformate în donații pentru alți copii nerăbdatori să îl întâlnească pe 

Moș. 

 

În final, cum Crăciunul aduce vremea colindelor, întreaga suflare din sala festivă a colegiului a 

cântat colinde vechi și noi, fără de care această sărbătoare minunată și-ar pierde farmecul și 

savoarea.  
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. înv. primar: Balázs Enikő 

Școala Gimnazială Fülöp Áron, Feliceni 

 
Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea înclinațiilor si aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, au cel mai larg caracter 
interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați si mai accesibili sufletelor 
acestora.  Au o mare contribuție în dezvoltarea personalității copilului, deoarece implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa. Ele 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. Alegerea din timp a materialului si ordonarea lui 
într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerință importantă pentru orice fel de activitate 
extrașcolară. Școala 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 cu familia este necesară și 
în vederea unei informări reciproce cu privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui.  
În convorbirea cu părinții, cadrul didactic trebuie să dovedească mult tact. Să aibă atitudinea unui 
prieten, nu a unui șef care dă ordine. Sa fie apropiat, să găsească argumente potrivite și temeinice, 
ca părinții să le accepte fiind convinși de utilitatea lor, dar să nu renunțe la convingerile sale dacă 
acestea sunt bine întemeiate. Atât părinții cât si cadrele didactice beneficiază de avantajele unei 
astfel de colaborări. Ele contribuie la adâncirea si completarea procesului de învățământ, la 
dezvoltarea înclinațiilor si aptitudinilor elevilor, la organizarea ratională si plăcută a timpului lor 
liber prezintă unele particularitati prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor. 
 Participarea copiilor la aceste activități este facultativă,conținutul lor se fixează în funcție de 
dorințele si interesele copiilor, de condițiile si posibilitățile de realizare.nFormele de organizare ale 
acestor activități sunt mult mai flexibile și cu caracter recreativ. 
Evaluarea rezultatelor acestor activități se realizează folosind cu precădere aprobarea prin lauda si 
evidențierea participării. 
 
Reușita unei serbări depinde de câteva aspecte:  
 
- explicarea motivului pregătirii serbării, a însemnătății evenimentului sărbătorit;  
- indicațiile sa fie clare, scurte, fluente;  
- cadrul didactic să aibă o conceptie clară asupra temei alese;  
- sa fie antrenați si părinții;  
- toți elevii sa fie mobilizați sa participe la pregătirea si susținerea serbării;  
- atmosfera din timpul repetițiilor să fie una pozitivă si stimulativă.  
- conținuturile vehiculate să fie accesibile vârstei copiilor;  
 
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte 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. Serbarea în acastă perioadă este un mijloc de 
educare, de influențare formativă a elevilor si preșcolarilor care de asemenea asigură contexte 
educaționale în care relaționările între profesor-elev-părinte se produc în conditii inedite.  
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În data de 29 noiembrie 2019, elevii clasei pregătitoare, de la Școala Gimnazială Fülöp Áron 
Feliceni, împreună cu doamna învațatoar, Balazs Eniko, au desfășurat o activitate dedicată 
sărbătorilor de iarnă.  
La această activitate au participat în număr mare și părinții elevilor, care au luat parte la  
diferitele activități susținute pentru așteptarea Crăciunului.  
 
După deschiderea festivă a zilei de familie, d-na învățătoare a invitat toți participanții la un  
atelier de lucru manual, unde elevii împreună cu părinții lor, au confecționat diferite modele de 
coroane pentru Advent. Fiecare familie a lucrat în parte, în sală de clasă amenajată în special pentru 
această activitate deosebită.  
Activitatea s-a desfașurat într-un climat familiar și deosebit de plăcut, astfel încât toți  
participanții s-au simțit extraordinar de bine. 
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Serbările școlare 

 

Prof.educator BALÁZS MONICA, 

 Șimleu Silvaniei 

 
„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) 
 
Pornind de la acest minunat citat, aș vrea să vă exprim importanța serbărilor școlare în viața unui 

copil. Aceste activități ajută la dezvoltarea și exprimarea emoțiilor prin cântece, poezii sau scenete. 

Îmbogățesc înclinația artistice, devenind sigur pe ei, și realizarea personajului autentic, mai ales la 

scenete.  

În aceeași timp se stimulează atenția, exersează memoria și concentrația asupra unui obiectiv. Este 

plăcut să observ un copil care de multe ori este foarte tăcut, dar la o serbare se deschide ca o floare 

gingașă. Este o mare bucurie atât pentru copil, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele 

viitorilor adulți. De multe ori ne regăsim pe noi însuși în aceste serbări, reamintind cu drag de 

serbările noastre din copilărie. Trebuie să valorificăm talentele ascunse, ajutându-i, vor reaminti cu 

mare drag de aceste serbări. 

Totodată serbările ajută la acumularea de cunoștințe, prin decorul sau existența unui suport electric, 

se va lărgi orizontul de cunoaștere. Memorând poezii sau texte ale scenetelor, învățarea cântecelor 

pe un anumit ritm vor contribui la dezvoltarea memoriei și al limbajului.  

Foarte important este ca materialul selectat pentru serbare să aibă valoare educativă și morală, să 

aibă în vedere particularitățile individuale și mai ales să fie la nivelul de vârstă al copiilor.  

Aceste activități au un rol deosebit de importantă în relația educațional între părnți și cadru didactic. 

Multe cadre didactice folosesc tehnici de întărire a relațiilor între părinți și copii invitând la o 

activitate comună în cadrul serbării.  

 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 
Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Traditiile și obiceiurile românești,Editura Nico 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 
plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
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Serbarea de Crăciun 

 

Prof. înv. primar  BALINT  LAURA 

Școala Gimnazială „Mihai  Eminescu” Arad 

 

         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. Este foarte important rolul pe care-l are, interesul şi talentul învăţătorului 
de a atrage micii şcolari în asemenea activităţi. Aceste însușiri au menirea să amplifice efectele 
formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului 
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. 
         Serbările școlare 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. Învăţarea versurilor și interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un 
aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru fiecare lecţie în parte. 
         Serbarea de Crăciun pregătită alături de școlarii mei se desfășura astfel: 
Am plecat  să  colindăm – (se intră în scenă colindând) 
Am plecat să colindăm,      C-au plecat la vânătoare      
Domn, Domn să-nălţăm     Să vâneze căprioare.            
Când boierii nu-s acasă.    Căprioare n-au vânat 
Domn, Domn să-nălţăm     Şi-au vânat un iepuraș ... 
                                           Să facă din blana lui 
                                          Veșmânt frumos Domnului! 
(Fecioara Maria se roagă și la ea intră Îngerul Gavril) 
Colo sus, în vremea ceea                Nazareth era oraşul               
În frumoasa Galileea                      Unde ea-şi avea lăcaşul            
O fecioară vieţuia                           Într-o zi Maria sta           
Ce Maria se chema.                        Singură şi se ruga.                
 
Şi deodată ce văzuse?                    - Nu te  spăimânta, Maria               
Casa–ntreagă se umpluse                 Că vei naşte pe Mesia 
De-o lumină  lucitoare                     Fiu al Domnului va fi 
Ca lumina cea de soare.                   Şi Iisus se va numi! 
(Fecioara Maria se ridică și în timp ce prezentatorul rostește următoarele strofe, Fecioara 
Maria și Iosif pornesc la drum, plimbându-se din dreapta în stânga scenei.) 
Când Hristos, Domnul era să se nască     Şi din Galileea, de la Nazareth          
Ieşit-a în ţară poruncă regească                Merse şi Maria cu Iosif cel drept      
Ca toţi să purceadă şi să se înscrie           Pân’ la Betleem, oraşul vestit           
În cetatea în care-i a lor obârşie...          Unde-şi căutară loc pentru dormit.    
 
Iată că şi steaua pe ceruri luceşte 

132



Şi din răsărituri la toţi povesteşte 
Că aici, în lume, sub un cer frumos 
S-a născut domnul, Iisus Hristos.          (apare Steaua care îi conduce pe cei doi). 
Steaua – (copiii colindă, Steaua îi conduce pe Maria și Iosif) 
Steaua sus răsare         Că astăzi curata     Magii cum zăriră                     
Ca o taină mare,          Prea nevinovata     Steaua şi porniră            
Steaua străluceşte        Fecioara Maria      Mergând după rază         
Şi lumii vesteşte.          Naşte pe Mesia.      Pe Hristos să-l vază.     
Şi dacă porniră                  Cu daruri vestite              Care bucurie  
Îndată-l găsiră                   Lui Hristos menite           Și aici să fie 
La dânsul intrară               Ducând fiecare                De la tinerețe 
Şi se închinară.                  Bucurie mare.                 Pân’ la bătrânețe! 
Aseară pe-nserate, Fecioara Maria           Atunci, Sfânta Fecioară, din oraş ieşea 
În Vifleem cetate, călătorind sosea.          Şi-n câmp, într-o poiată, acolo se-aşeza. 
Şi fiind obosită, sălaşul îşi cerea               Şi între dobitoace, pe fânul cel uscat 
Şi-n Viflaimul mare nimenea n-o lăsa.     Născut-a Preacurata un mare împărat.    
(Fecioara Maria se așează lângă niște machete de animale) 
Viflaime, Viflaime!                   N-ai primit, tu, Viflaime,     N-ai ştiut, tu, Viflaime              
Cum de n-ai primit în tine         În casele tale bune                Cu câtă dragoste vine              
Pe fecioara Maria                      Ca să dai un mic sălaş          Cea mai sfântă-ntre fecioare   
Să nască pe Mesia?...                Celui mai sfânt copilaş?       A Domnului născătoare...        
Pat moale şi scutecele 
I-au dăruit vitele 
Lumină i-a oferit                      (Un înger aduce în scenă un leagăn cu o păpușă, 
O stea de la răsărit.                           reprezentând pe Iisus și îl așaeză lângă Maria.) 
Se-aude-un glas spre seară, al clopotelor cânt         Să spele lumea toată de rău şi de păcat. 
Căci vine iară, iară, Iisus pe-acest pământ.              De-atunci în orice casă se-aud colindători 
El vine-n haină albă de îngeraşi purtat                     Colinda lor frumoasă răsună până-n zori. 
O, ce veste...  (colindând, copiii îi înconjoară pe Maria, Iosif și micul Iisus) 
O, ce veste minunată,               Mergând Iosif cu Maria         Pe fiul cel din vecie 
În Viflaim ni se-arată               Săvârşind călătoria                Ce mi l-a dat tatăl mie 
Astăzi s-a născut                      Într-un mic sălaş                    Să se nască 
Cel făr-de-nceput                    Lângă-acel oraş                      Şi să crească 
Cum au zis proorocii.              S-a născut Mesia.                   Să ne mântuiască. 
Îngerii au coborât                   Coborât-a coborât                        Îngerul - Ciobane, nu mai dormi, 
La păstori de i-au trezit           Îngerul Domnului Sfânt                         Că somnul nu-ţi va folosi! 
Îndemnându-i să purceadă      La păstori în Viflaim                   Păstorul -  
Pe Hristos şi ei să-L vadă!       Aproape-n Ierusalim                ...... Ce veste ne-aduci în sat? 
(Îngerii – fetele – îi înconjoară pe cei trei păstori care dorm) 
Înger – Veste bună voi vesti                     Maica Sfântă a născut fiu!              
     1      De voi toţi veţi veseli.                  L-a născut pe fân uscat                   
             Pe la cântători, târziu,                  Şi-i al Lumii Împărat!                         
2. Păstorilor tineri, nu mai dormiţi!                 Ooo, păstorilor de treabă! 
    Şi somnul de–acum nu-l mai irosiţi!      Şi acolo veţi afla 
    Ci mergeţi în Betleem degrabă!                   Că s-a născut Mesia!   
(Păstorii se trezesc și recită)      
   Ciobanul – Ciudat vis am visat    2. Întru cei de sus, mărire!           3. Fraţilor, să ne grăbim! 
           1    Îndată ce m-am culcat        Pe pământ împăciuire!                 Pe Mesia să-l găsim!           
                 N-a fost ca orice vis...        Căci al păcii Rege Sfânt              Cu daruri să ne-nchinăm 
                 Parcă cerul s-a deschis...     S-a născut pe-acest pământ!       Bucurie să aflăm!           
                 Îngeri am văzut cântând     Haideţi, fraţi la Vifleem! 
                 Pe Dumnezeu lăudând!     Pe Mesia să-L vedem!     ...... Îngerul - La Vifleem alergaţi! 
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                                                                                                                         Într-o iesle-l căutaţi!        
   Trei păstori –   (Se colindă, iar păstorii pornesc spre Maria și Iisus). 
Mama pruncul l-a-nfăşat         Iar trei crai, mânaţi de dor           Şi să facă închinare 
Şi în iesle l-a culcat                 Lăsând ţări în urma lor                Pruncului cel sfânt şi care 
În iesle pe fân uscat                 După stea călătoresc                    S-a născut în lume, jos, 
Pe al Lumii Împărat!               Să găsească prunc ceresc!            Pentru omul păcătos! 
Sus, la poarta Raiului! -  (Apar cei trei crai) 
Sus la poarta...    /     Dar la poartă cine sta...         /         Lângă ea un legănel...            
  Copilaşul când dormea.... legăna    /    Copilaşul când plângea........ îi cânta. 
Trei crai de la răsărit               - Unde s-a născut, zicând,               Irod- Se zvoneşte în cetate 
Cu steaua au călătorit                Un crai mare de curând?                        Că pe-aici ar fi venit 
Şi au mers după cum citim        Iară Irod împărat                                    Trei crai de la răsărit! 
Până la Ierusalim!                      Auzind s-a tulburat...                              Şi întreabă şi opresc 
Acolo dac-au ajuns                    Pe crai în grabă a chemat                        Pe oricine întâlnesc! 
Steaua lor li s-a ascuns              Şi în taină i-a întrebat:                            Cine-mi calcă-mpărăţia 
Şi le-a fost a se plimba           Ispitindu-i mânios                                 Şi ar vrea să-mi ia domnia? 
Prin oraş a întreba:        Să afle despre Hristos!      S-a născut cineva oare/cu mine să se măsoare? 
(Cei trei magi vorbesc cu Irod) 
Mag–Suntem trei magi călători    Mag–Noi, împărate, am venit       Mag - Împărate, să trăieşti! 
   1    Crai, ca fraţii, iubitori!             2    Tocmai de la Răsărit!             3   Sănătos să-mpărăteşti! 
       Pretutindenea călcăm                 Şi căutăm cu-adevărat               Dar dacă vrei să ştii mai bine 
       Şi de-mpărat întrebăm...              După Noul Împărat                       Noi nu te căutăm pe tine! 
       Ca să i ne închinăm                     Am pornit să cercetăm                Pe Hristos vrem să-l aflăm! 
       Frumoase daruri să-i dăm!          Frumoase daruri să-i dăm!                
       Ca un semn de bucurie 
       Aur, smirnă şi tămâie! 
Astăzi s-a născut Hristos!    (Craii ajung la Iisus și îi oferă darurile) 
 Astăzi.....             Mititel............   Neaua ninge...............           Şi de-acum............ 
Maria - Culcă-Te-mpărat ceresc        Peştera se face casă 
             În sălaş dobitocesc                 Ieslea, leagăn de mătase 
             Te culcă pe fân uscat             Unde Te-ai născut, palat! 
             De îngeri înconjurat!              Fiule de împărat! 
Iosif -  Îngerii să preamărească,                     Astăzi lumea dănţuiască! 
           Păstorii vin să-ţi doinească,                 Sufletu-şi înveselească! 
           Cerul să Te ocrotească!                       Şi cu cerul împreună 
           Domnul Sfânt ne mântuiască!             Să trăiască-n voie bună 
Îngerul – Eu sunt îngerul lui Dumnezeu!          Înger – Craii văzând fericirea 
                Ascultaţi ce vă spun eu,                                   Li se luminase firea! 
                Să nu daţi prin cetate                                       S-au întors voioşi acasă 
                Ci să daţi prin altă parte!                                 Cu vestea cea mai frumoasă! 
                Ca nimic Irod să ştie                                        Şi-napoi când au purces 
                De micul nostru Mesia!                                   Pe altă cale au mers! 
(Craii pleacă și rămân în prim-plan Maria, Iisus și Iosif). 
Răsună blând spre seară             Toată oastea creştinească               Pus pe paie, pruncuşorul 
Al clopotelor cânt                       Astăzi să se veselească                  Doarme dulce ca un miel 
Căci vine, vine, iară                    C-o stea mare s-a ivit                     Maica Sa, de drag, căzută 
Hristos pe-acest pământ!             Sus, la sfântul răsărit!                    Nu-şi ia ochii de la el! 
La fiecare casă                             Şi strălucea cu tărie                        În genunchi, mai la o parte 
Se-aud colindători                        Vestea mare bucurie                      Stă Iosif, gândind, mereu 
Colinda lor frumoasă                   Că veşnicul Dumnezeu                  La adâncul din misterul 
Răsună până-n zori!                     L-a trimis pe Fiul Său!                   Dragostei lui Dumnezeu! 
(Cei trei prezentatori recită): 
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Noapte albă, noapte blândă!         Azi din fecioară s-a născut            El a venit din ceruri, jos, 
Noapte sfântă de Crăciun!            Iisus, Mântuitorul!                         Spre a sfinţi pământul, 
În noi s-a născut iubirea               Şi sus, pe cer, luceşte-o stea           Să-mpace omul păcătos  
Azi, cu pruncul sfânt şi bun!        Vestind la tot poporul                     Cu Dumnezeu, preasfântul! 
Şi de-acum până-n vecie               Iar îngerii din cer I-aduc                Întreabă-te, smerit, acum 
În tot anul o să vie                        Cântarea lor divină                         De împlineşti, creştine 
Crăciunul cu bucurie!                   Şi magii şi păstorii vin                   Ce fiul tatălui ceresc 
                                                      Şi-n faţa Lui se-nchină!                  
Încheierea - Colindiţa nu-i mai multă...                                                                                                             
        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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Magia sărbătorilor de iarnă! Importanţa parteneriatului cu părinţii 

 

Secretar: BALOGH MONICA 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” Marghita 

 

Implicarea părinților, indiferent de mediul socio-economic sau cultural, ca parteneri ai școlii în 
educația copiilor contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare și asigură o mai bună integrare 
a copiilor în activitatea școlară, dar și în viața socială. 
Serbările școlare sunt întotdeauna o bună ocazie de a întări acest parteneriat școală- părinți-copii, iar 
spectacolele oraganizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă sunt cu atât mai mult importante pentru toți 
membrii parteneriatului, datorită atmosferei speciale și magiei care înconjoară perioada din preajma 
Crăciunului, una dintre sărbătorile cele mai îndrăgite de copii. Serbările nu sunt doar ale elevilor, 
sunt și ale părinților și cadrelor didactice în același timp. Emoțiile firești ale copiilor sunt transmise 
și părinților și profesorilor, care trebuie să încurajeze elevii să se autodepășească și autodisciplineze, 
pentru ca împreună să ducă la bun sfârșit o sarcina specială, un rol, care le va aduce multă bucurie, 
satisfacție și stimă de sine. 
Serbările sunt un prilej de punere în valoare a imaginației, creativității și de dezvoltare a laturii 
artistice a fiecărui copil. Implicarea activă a acestora în toate etapele pregătirii spectacolului, de la 
decor, costume, scenografie, dansuri, cântece este un prilej de bucurie, ce dezvoltă gustul pentru 
frumos, pentru artă, dar pe de altă parte contribuie la acumularea de cunoștințe noi și de lărgire a 
orizontului de cunoaștere. Nu în utimul rând, această implicare activă a elevilor îi responsabilizează, 
dar și îi familiarizează cu toată atmosfera specială, cu decorul neobișnuit, cu jocul de lumini și de 
sunete, cu ornamentele, cu costumațiile deosebite ale copiilor, cu ținuta sărbătorească și festivă, 
elemente ce se vor îmbina armonios în ziua spectacolului. 
Prin efortul comun părinți-cadre didactice în ziua serbării, toți elevii trebuie să resimtă doar 
atmosfera de veselie și destindere, iar tensiunea interioară firească a fiecărui copil trebuie folosită 
constructiv, conștientizând că ziua spectacolului este rezultatul muncii depuse împreună cu ceilalți 
colegi, cu părinții lui și cu părinții colegilor, cu cadrele didactice, încununate cu serbarea, momentul 
ce răsplătește toate eforturile depuse și culminează cu entuziasmul, zâmbetele, mulțumirea și 
aplauzele bine meritate ale tuturor , “actori” și “ spectatori”. 
Pentru Serbarea organizată în decembrie 2019, intitulată ,,Magia Sărbătorilor de Iarna !” s-a dorit 
organizarea unui spectacol de poezii și cântece, fiecare elev având de interpretat cel puțin o strofă 
sau un refren în mod individual, strecurată în cadrul interpretării în cor. Elevii urmau să poarte 
căciulițe colorate cu un clopoțel în vârf, fiind spiridușii veseli ai lui Moș Crăciun, căruia îi erau 
dedicate cântecele, colindele și poeziile. 
Împreună cu părinții s-a decis, ca pentru a aduce o noutate spectacolului toți copii vor primi o 
scrisoare tipizată adresată Moșului, în care urmau să completeze motivele pentru care au fost 
cuminți anul acesta și ce își doresc să le aducă Moș Crăciun. În ziua spectacolului, înainte de 
începerea serbării copiii lăsau scrisorile completate și semnate cu numele fiecăruia în ,,cutia poștală 
magică“ a Moșului, de unde scrisorile, prin complicitatea cadrelor didactice ajungeau la părinți, iar 
în ziua Crăciunului, în sânul familiei și al celor dragi, fiecare copil urma să găsească cadoul bine-
meritat. 
Rolurile au fost distribuite ţinând cont de talentul special al fiecărui copil şi exersate atât cu cadrele 
didactice, cât şi cu părinţii. Repetiţiile s-au făcut atât în clasă, dar şi pe o scenă impovizată pentru a 
le spori elevilor capacitatea de atenţie şi concentrare, într- un cadru diferit de cel cunoscut. 
 Copiii au fost bucuroşi să contribuie şi la realizarea decorului, creând din diferite materiale 
ornamente, ce le-au stârnit creativitatea şi imaginaţia: din dopuri de plută, vopsite tot de ei şi lipind 
diverse fragmente de hârtie au confecţionat soldăţei, renii Moşului, spiriduşi, îngeraşi şi alte 
personaje inspirate de atmosfera Crăciunului; din floricele de porumb pictate multicolor au creat 
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ghirlande; din nuci, alune şi conuri de brad pictate şi lipite au creat globuri mai simple sau 
complexe, după inspiraţia fiecăruia. Copii au fost încântaţi şi încurajaţi să lucreze împreună, să se 
ajute între ei şi să constate că muncind împreună şi în joacă au realizat atâtea ornamente minunate 
de Crăciun.  
Cea mai mare bucurie însă a fost decorarea ”cutiei poştale magice a lui Moş Crăciun”, o cutie de 
carton, cu o fantă ce permitea introducerea scrisorilor. Întreaga responsabilitate a decorării acesteia 
a revenit în exclusivitate copiilor, rezultând o cutie veselă şi multicoloră.   
În ziua spectacolului, într-un decor de basm, cu jocuri de lumini şi sunete, toţi copiii, spiriduşii de 
nădejde ai Moşului, au lăsat scrisorile care îi erau adresate, după care au cântat şi recitat, într-o 
atmosferă destinsă şi veselă, cu clinchete de clopoţei,  în faţa publicului format din părinţi, fraţi, 
surori, bunici, cadre didactice . Şi pentru că toţi spiriduşii au fost pe placul audienţei şi a lui Moş 
Crăciun, în ropot de aplauze, fiecare dintre ei a fost recompensat şi cu o Diplomă, pentru contribuţia 
adusă  reuşitei spectacolului.  
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA!" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Serbările școlare 

 

Bán Ildikó, învăţător , 

 Ṣcoala Gimnazială Flöp Áron, Feliceni, jud. Harghita 

 
,, Familia este un factor important și de răspundere al educației’’. A.S. Makerenko 
 
Familia reprezintă principalul factor în creșterea și educarea unui copil, de aceea legătura între 
școală si familie trebuie să fie una destul de strânsă.Serbarile au o importanță deosebită 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 
Orice serbare este o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru învăţătorii lor dar nu în ultimul rând 
pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un bun prilej de a pune în valoare  imaginația 
copiilor dar și creativitatea fiecăruia. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă 
elevul își perfecționează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-și dezvolte gustul, dragostea 
de frumos dar și aptitudinile pentru artă. Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor. În 
primul rând prin conținutul lor,transmit un anumit mesaj, apoi copii se pregătesc împreună și depun  
pentru realizarea unui scop comun, reușita serbării. Încordarea gradată din momentul pregătirii  
culminuează în ziua desfașurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel 
pregătirea și participarea la serbări este o acțiune în care copilul se obișnuiește să trăiască în 
colectiv, să se debaraseze de timiditate. Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru 
toţi creştinii, dar mai ales pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare, momentul colindelor, a 
împodobirii bradului şi, in mod special,momentul împărţirii darurilor. Cea mai frumoasa si calda 
sarbatoare din an este, fara indoiala,Craciunul. 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. Serbările aduc lumina în 
sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o atmosfera 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. 
Învățând copiii să desfășoare "Serbarea de Crăciun" , 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 si pedagogic, căutând un 
imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești. 
Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din 
școală, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respectul de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni.  Parteneriatul școală-familie se referă la construirea unor 
relaţii pozitive, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor 
atunci când aceştia văd învățătoarea sfătuindu-se cu părinţii. Prin toate activităţile realizate în 
școală, urmărim să-i facem pe copii să deosebească binele de rău, să ştie ce se cuvine şi ce nu se 
cuvine să facă, să fie toleranţi atât cu ei, cât şi cu cei din jur. De la simple cunoştinţe şi fapte de 
viaţă, să-i determinăm pe copii să aibă atitudini personale participative, să-i învăţăm că nu pot să 
trăiască singuri, ci numai împreună cu ceilalţi. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Prof. BAN MARIA 

GRĂDINIȚA P.P. SEMENIC REȘIȚA 

Jud. CARAȘ-SEVERIN 

 
           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. 
           După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. 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. 
  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.  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. 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. 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.   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.  
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     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. 
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 bună 
colaborare  dintre cei  doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. 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.  
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SCOALA  GIMNAZIALA  GEORGE EMIL PALADE NR………/……….. 
JUDETUL  BUZAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDONATOR,  DIRECTOR,  
PROF. BANU EMILIA CRISTINA                          PROF. DR. GHEORGHE ELENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 2019 
Argument:  
 
     
   Sarbatoarea Craciunului este un moment important atat din punct de vedere religios cat si laic, iar 
pentru copii este prilejul de a cunoaste si prelua traditii populare romanesti si de a face o bucurie 
celor dragi. 
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      Pentru a intelege mai bine si a se simti implicati in aceste evenimente, ne-am propus ca prin 
proiectul de fata sa le acordam  mai multe roluri, astfel incat impactul educational sa fie pe mai 
multe planuri: cognitiv – cunoasterea traditiilor, obiceiurilor, invatarea de colinde, poezii si mai ales  
formativ- implicare, managementul emotiilor,  spirit critic, creativitate, imaginatie, simt moral. 
 
Finalitate- Serbare de Craciun 
 
Obiective- 
 Intelegerea semnificatiei sarbatorilor de iarna; 
 Pregatirea si participarea la evenimente legate de sarbatorile de iarna; 
 Realizarea coeziunii colectivului de elevi si parinti. 
 
Durata proiectului – 2 saptamani 
 
Grup tinta – elevii clasei  a IV-a ai Scolii Gimnaziale  
George Emil Palade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitati: 
 
 
 
Activitatea  Termen  
 Discutii preliminare: fixarea in colectiv a datei, locului, ideii 
principale a proiectului; 

        11 dec. 2019 
 

Selectarea colindelor, a poeziilor, distribuirea rolurilor  
impreuna cu copiii; 

12 dec. 2019 

Memorarea rolurilor, repetitii in grup si individuale; 13 dec. 2019 
Realizarea de decoruri, felicitari, invitatii, la orele de arte 
vizuale si abilitati practice;  

14 dec. 2019 

Invatarea de colinde la orele de muzica si in afara orelor de 
curs; 

16 dec. 2019 

Desfasurarea serbarii, in fata parintilor, bunicilor, cadrelor 
didactice invitate; 

20 dec. 2019 

Discutii despre modalitatea de realizare, puncte reusite sau mai 
putin reusite, concluzii, recomandari; 

14 ian. 2019 

Realizarea portofoliului si a unui fotomontaj cu imagini din 
timpul serbarii, materialele realizate de copii etc. 

15 ian. 2019 
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Obiceiuri de Crăciun din sate transilvănene,
oglindite în proiectele școlare

  Barb Gianina, bibliotecar
Paraschivescu Alina profesor

 Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”Alba Iulia
 

Nașterea Domnului este denumită la români printr-un cuvânt propriu, specific doar poporului 
nostru: „Crăciun”. Referitor la originea acestuia există o îndelungată dispută filologică, însă 
majoritatea lingviștilor afirmă că termenul provine din limba latină. Hașdeu îl deduce din latinescul 
„crastinum”. Alții din “colationem” de la colatio (chemare făcută poporului de către preoții păgâni 
pentru a anunța sărbătorile ce soseau). Sau din latinescul „carnatione”, de la incarnation 
(întruchipare). Sau din alt cuvânt latinesc “creatione”,  “creationis”, adică născut la începutul erei 
creștine. În Transilvania pregătirile pentru Crăciun începeau încă de pe 15 noiembrie – dată la care 
începe postul Crăciunului; de la acea dată muncile agricole se sfârșeau, oamenii nu mai mâncau 
deloc carne iar femeile se întâlneau la șezători pentru a țese straiele de sărbătoare. 

 Crăciunul este sărbătoarea care aduce în sufletele noastre, de la copii până la cei mai 
vârstnici, mireasmă și fericirire. Este o sărbătoare a familiei, a bucuriei, a belșugului și a nașterii 
creștinătății, sărbătorită de peste 2000 de ani printr-un complex de rituri, gesturi, practici 
precreștine, perpetuate până la noi, alături de cele de origine creștină. În această perioadă, oamenii 
satelor, mai ales, își pregăteau gospodăriile, casele, veșmintele, dar mai ales sufletele, pentru a-L 
primi pe Fiul lui Dumnezeu. Este vremea miracolelor, vremea colindelor, acum constituindu-se și 
grupurile de colindători sau cetele de feciori, care, în Ajun, vor aduce urarea de belșug în fiecare 
casă. Cel mai frumos obicei de Crăciun este cel al colindatului, cu sute de colinde încă vii în 
memoria colectivă a satelor  noastre, de o mare vechime, împletind cântecele vechi profane cu cele 
religioase, de o mare diversitate și varietate, ca text, melodie și scenariu, de la Miorița și până la 
colindele de Stea, cu magii și păstorii. Colinda a dobandit 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 batrânilor, influențarea, în sens pozitiv, a vieții 
oamenilor și a naturii. Colindatul are loc la Crăciun, colindele cântându-se mai ales noaptea. 
Această practică are o veche tradiție atât la noi, cât și la alte popoare. Colindatul începe în seara 
Ajunului, în 24 decembrie și continuă toată noaptea, până spre ziuă și se reia apoi, a doua zi, după 
ce iese lumea de la biserică, până noaptea târziu.. Gazdele se pregătesc de cu seară pentru primirea 
colindătorilor, cu daruri, cu casa curată, împodobită, paturi așternute cu perne și țoluri, mai ales 
acolo unde sunt fete de măritat. 

„Degeaba păstrezi tradiţiile, dacă nu le cunoşti originea, şi nu le înţelegi.”
(Viorel Vintilă)
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 În desfășurarea proiectelor școlare pe această temă am urmărit: iniţierea copiilor în 
observarea elementelor specifice obiceiurilor şi tradiţiilor locale (portul tradiţional, obiectele de artă 
populară etc.); sprijinirea lor pentru a manifesta interes şi curiozitate; stimularea creativităţii şi a 
imaginaţiei, a originalităţii în realizarea lucrărilor proprii.  Ca scop am avut în vedere dezvoltarea 
capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile, tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti locale, 
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora, sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi 
tradiţia populară locală, înţelegerea protejării şi conservării acestora. 

Au fost stimulați și implicați părinţii şi alti factori educaţionali în derularea activităţilor 
promovându-se relaţii reciproce între ei şi acești factori educaţionali, pentru a transmite copiilor 
valorile spirituale ale poporului nostru. Am folosit resurse materiale: albume, enciclopedii, reviste, 
cărţi, obiecte de artă populară, costume populare, casete audio-video, aparatură audio-video, TV. 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, am planificat o serie de activităţi în care să fie 
implicaţi atât copii, părinţii lor cât şi toate celelalte persoane. Activităţile s-au desfăşurat în 
biblioteca școlii, sau sala festivă, unde am organizat activităţi practic-aplicative: expoziții cu obiecte 
populare vechi, costume poplare, ștergare, lepedee (covoare țesute), întâlniri cu diferiţi invitaţi 
(artişti plastici, meşteri, interpreţi de muzică populară, bibliotecari înzestrați cu talentul de a picta pe 
sticlă și lemn), dar şi în afara acesteia, organizând vizite, excursii. Odată cu organizarea acestor 
serbări, unele devenind adevărate spectacole, am reușit să-i aducem pe elevi în situația de a 
cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile locale, viața şi ocupaţia locuitorilor din cele mai vechi timpuri; 
cunoaşterea tradiţiilor meşteşugăreşti, a procesului de creare şi decorare a vaselor de lut; învăţarea 
unor colinde, versuri specifice sărbătorilor religioase de Crăciun şi prezentarea lor în cadrul 
serbărilor, dansuri populare, iniţierea lor în interpretarea cântecelor folclorice sub îndrumarea unor 
interpreţi de muzică populară consacraţi; confecţionarea unor lucrări de artă plastică decorativă şi 
practică, împreună cu părinţii copiilor; observarea costumelor populare din zonă: piese componente, 
motive decorative, cusături; vizionare de diapozitive, filme, albume de artă populară, audierea unor 
povestiri şi poezii populare; realizarea unor expoziţii cu lucrări de artă populară, (unele vechi de 
peste 100 de ani, păstrate de familii de la țară, colecţii de lucrări, portofolii personalizate realizate în 
cadrul proiectului. 

 
Fotografii realizate cu ocazia expozițiilor etnografice în biblioteca școlii. 
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COLINDA ROMÂNEASCĂ 

BARB MIRELA SANDA 

COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ JUD. ALBA 

În tradiția poeziei populare românești, colinda reprezintă categoria cea mai masivă și mai 
diversificată de texte ceremoniale. Cunoașterea colindei justifică și în același timp depășește 
interesul etnografic.  

Colinda poate fi apropiată de cântecele occidentale de Crăciun. Spre deosebire de „Christmas 
carols” și „Noels”, colinda perpetuează  pe calea oralității vechi tradiții populare.  
Asupra colindei au ajuns până la noi doar marturii sporadice  și târzii. Datorăm luptei bisericii 
împotriva vechilor practici păgâne un document datând din anul 1647, memorialul pastorului 
Andreas Mathesius din Cergăul Mic,  jud. Alba. Pastorul surprinde obiceiul ca o practică 
înrădăcinată din părinți și strămoși, colinda în noaptea de Crăciun. Colinda a stârnit de timpuriu 
interesul culegătorilor. 

Terminologia populară aplicată colindei se diferențiază regional . Termenul transilvănean dominant 
care s-a adoptat și de către folcloristică este cel de colindă, partea de nord-vest a Transilvaniei 
utilizează termenul de corindă.  Termenul  colind cunoaște o mare răspândire în Muntenia și 
Dobrogea. 

S-a demonstrat faptul că termenul mai vechi de corindă provine din Calendae. Romanii numeau 
calendae primele zile ale fiecărei luni. 
În Transilvania, practica obiceiului are un caracter sincretic marcat: foarte frecvent, colindatul 
comportă instrumente muzicale, execuția dansului, măști și travestiri. 
Cetele de colindători transilvăneni sunt însoțite de instrumentiști, fluierași, vioriști. Acompaniatul la 
cimpoi a cunoscut în trecut  o mare răspândire. 
În partea vestică a regiunii Hunedoara, Beiuș, Zarand, Valea Mureșului, Lipova, colindătorii 
folosesc mici tobe numite dube. 

Sub raportul limbajelor implicate, colindatul muntean este mai sărac decât cel al Transilvaniei. Doar 
în Ialomița, prin  împletirea obiceiului cu Brezaia, colindatul se asociază mascării și jocului. 
Răsplata principală pentru colindat constă în bani, la care se adaugă după voie covrigi de târg, 
băutură, carne.  

În comparație cu Transilvania și mai ales  cu Hunedoara, repertoriile muntene sunt mai modeste. 
Una din căile prin care  au pătruns în colindă personaje, teme, motive, refrene și formule a 

fost creștinismul.  

Proiect educațional „Colinda Românească” – participă elevi, cadre didactice, părinți. 

Bibliografie: 

BRĂTULESCU, Monica, Colinda Românească, București, editura Minerva, 1981. 
XXX, Poezia obiceiurilor de iarnă, București, editura Minerva, 1985. 
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SERBAREA SCOLARA 

Prof.invatamant primar, Barbu Ramona- Cornelia 

Sc.Gimn.Capsuna-Cobia, Dambovita 

          „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) 

Serbarile scolare au fost dintotdeuna un prilej de bucurie, de sarbatoare, dand prilejul copiilor de 
a-si arata aptitudinie artistice in fata bunicilorsi parintilor.Odinioara, serbarea scolara era un 
eveniment major in lumea satului, aceasta celebrand finalul de an scolar sau sarbatorile de 
iarna.Daca atunci la baza erau instrumente de cantat,costumul popular, dansurile populare si 
creatiile artistice din popor, astazi serbarea scolara a devenit un spectacol de sunet,lumina si  
culoare,abordand teme cat mai diferite ,locatii variate si un public selectiv.Serbarile scolare ce 
adunau toata lumea satului in curtea scolii sau la caminul cultural, se prezinta astazi ca un spectacol 
omagial pentru parinti si bunici, desfasurat ,de cele mai multe ori,in intimitatea clasei. 

Cerinţe pedagogice în organizarea serbărilor şcolare : 
-participarea tuturor elevilor; 
-originalitate,noutate,varietate, estetica; 
-simplitate, timp relativ scurt ,cursivitate; 
-pregatire temeinica a programului,rigurozitate. 
Elevii trebuie să ştie cum să se comporte pe scenă, să nu comunice prin semne cu cei din sală, să 

nu facă gesturi nepotrivite care ar putea conduce la eşecul unei serbări. Repetiţiile trebuie să se 
desfăşoare într-o atmosferă de calm, bună dispoziţie dar şi de seriozitate. Indicaţiile profesorului 
trebuie să fie clar exprimate, precis formulate, repetate ori de câte ori este nevoie şi constante iar la 
sfârşitul fiecărei repetiţii profesorul are sarcina de a evalua activitatea, de a da indicaţii pentru 
următoarele repetiţii. 

Atitudinea artistică constă în implicarea adecvată în rol, transmiterea corectă a mesajului 
artistic, alegerea unui costum potrivit scenariului şi de bun gust în funcţie de posibilităţile financiare 
ale familiei şi „chiar dacă nu toţi elevii sunt din familii cu situaţii materiale bune, toţi trebuie să fie 
curaţi, aranjaţi...” 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în 
invatatoare o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea si talentul copiilor. Părinţii sunt ajutati  să cunoască şi să aprecieze mai bine 
aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii 
unei relaţii permanente cu şcoala. Vor fi  mândri şi bucurosi de a-şi vedea copilul împlinit chiar 
dacă nu este cel mai bun la carte. 

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 nicio satisfacţie nu poate fi mai mare pentru un 
copil decăt lauda şi aprecierea invatatorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii 
părinţilor.Serbarea scolara este o punte de legatura intre scoala-familie, o metoda de a rasplati 
colaborarea invatator-parinte, sustinerea  permanenta a copilului de catre parinte in actul educativ, 
dar si posibilitatea de afirmare a oricarui copil printr-un moment artistic.Prin serbari se dezvolta cel 
mai bine inteligenta emotionala a copilului si se consolideaza relatia familie –scoala. 

Bibliografie: 
Aurelia Berluşcă, Ghid metodologic al serbărilor şcolare, E.D.P.R.A, 2010 
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Rolul familiei în activitatea școlară 

Prof. Bardan Marinela 

Școala Gimnazială Pleșoi, jud. Dolj 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul/preșcolarul le 
datorează educaţiei primite în familie. Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale 
ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. 
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 copiilor, dar și 
comportamentul lor sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează 
atitudinea copilului faţă de învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fără 
participarea activă a părinţilor. Alături de şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de 
educaţia omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, 
dar influenţele educative exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei și 
şcolii. Familia asigură sentimentul siguranţei şi îl ajută pe copil să depăşească obstacolele inerente 
vieţii, este punctul de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care 
trăiesc. Educaţia în familie, prin “cei şapte ani de-acasă”, influenţează puternic întreaga existenţă a 
individului, indiferent dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau 
inconştient, le văd cu ochii minţii şi le urmează.  Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta 
împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca în vacanţe. Ea este cea care mediază 
comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. Şcoala este un factor care ajută 
copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii 
copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constau în 
înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia formată din două generaţii, bunicii 
participând din ce în ce mai puţin la educaţia nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate 
migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor 
audio - vizuale, contactul cu tehnică, preocupările culturale şi sportive, şi rezultă o schimbare în 
mentalitatea familiei.  
Cauzele eşecul şcolar sau insuccesului şcolar determinate de condiţiile de mediu familial sunt:  

 atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include respingerea,
protecţia exagerată a acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului.

 Copilul respins este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.);
 aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv;
 atitudinea severă faţă de copil, caz în care copilul devine apatic, indiferent, protestează, se

revoltă;
 atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală.

Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: 
fizic, intelectual, moral și estetic. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură 
hrana şi îmbrăcămintea copiilor, îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiţii cât 
mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de sănătatea lor. Dezvoltarea intelectuală este cea mai 
importantă. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi 
corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi în această direcţie. Familia 
oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre plante, animale, ocupaţiile 
oamenilor, obiecte casnice etc.).   
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 Educaţia morală a copiilor - În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută 
cel mai mult; părintele este un exemplu pentru copil.  
Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socio -educaţionale: 

 preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale pentru a 
putea fi model şi pentru a sprijini copiii în dezvoltare; 

 asigurarea unui climat emoţional - afectiv echilibrat;  
 cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-educative faţă de instituţia de învăţământ 

la care este înscris copilul;  
 antrenarea copiilor, în funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa şi munca variată a 

familiei, evitându-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; 
 sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi îndrumarea lor în efectuarea 

temelor, lucrărilor şcolare etc.; 
 să nu se condiţioneze, de către nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură.  
 recompensa să se dea ca o urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la 

învăţătură;  
 să li se acorde copiilor mijloace materiale şi financiare (bani) în limita necesităţilor fireşti, 

evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri 
mai mari;  

 să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă;  
 dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte 

diferenţieri individuale; 
 copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi care le vor 

binele;  
Mijloacele negative de educaţie precum: bătaia, luarea dreptului la hrană sau insultele, care jignesc 
fizic şi moral, lasă amintiri neplăcute în mintea copiilor. Indiferenţa (abandonul educativ), ca şi 
„cicălirea" educativă, trebuie să fie evitate de către părinţi. O educaţie părintească bazată pe 
convingere este mai eficientă şi de lungă durată, mai fiabilă, mai plină de satisfacţii pe termen lung, 
atât pentru părinţi, cât şi pentru copii. Astăzi, relația familie - școală este o prioritate. Însă este 
nevoie de timp și de efort, întrucât problemele comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar 
după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani 
întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru a-și oferi ajutor reciproc în vederea 
accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de acceptarea necondiționată a 
celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătăţite atunci când educatorii îi abordează pe 
părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred că ar trebui sau ar 
putea să fie. Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul, aptitudinile 
și cunoștințele lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate. Privind parteneriatul familie-școală 
cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă, suntem în măsură să evităm o anumită 
rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale, clasice, de lucru cu părinții. În cadrul 
unor coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondiționată, căldură, 
empatie și absența oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv. Numai astfel vom 
reuși să găsim în psihologia educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât perspectivă din 
care sunt privite locul și rolul copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața reală, 
elevul învățând în cele din urmă să fie bine ancorat în realitate și, în același timp, un model pentru 
alții. În consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu 
educațional care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă în 
învățare. În acest sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se 
simtă confortabil şi, pe cât posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de 
eșec.  
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Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor 
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce 
privește ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. Școala așteaptă ca părinții să fie 
implicați, dar implicarea lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce 
se întâmplă. 
         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.
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.  
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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 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:  
Educaţia adulţilor: baze teoretice şi repere practice /coordonatori Ramona Paloş, Simona Sava, 
Dorel Ungureanu – Iaşi, Polirom, 2007; 
Familia și rolul ei în educarea copilului /coordonator Elena Bonchiș – Iași, Polirom, 2011; 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

P.Î.P. Bari Narcis, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă 

“O educaţie bună este izvorul întregului bine în lume.”  
 (Immanuel Kant) 

Părinţii sau şcoala, oare cine ar trebui să se ocupe de educaţia copiilor? 
           Atât şcoala, cât şi familia(părinţii) sunt două instituţii complementare, cu rol esenţial în 
desăvârşirea educaţiei şi formarea personalităţii umane. Nu există un hotar al influenţei uneia sau 
alteia, în proporţie măsurabilă. Fiecare e la fel de importantă, fiecare e necesară.  

Şcoala continuă ceea ce au început părinţii. Interesul comun al şcolii şi familiei sunt 
pregătirea pentru viaţă a unei fiinţe sociale, care se adaptează uşor realităţii, se poate dezvolta pe tot 
parcursul vieţii şi are încredere în forţele proprii. 

Educaţia se poate face în diverse moduri: educaţia formală, educaţia informală şi educaţia 
nonformală.  

Cadrul didactic, care se bucură de sprijinul şi susţinerea părinţilor, organizează diferite 
activităţi, în variantă nonformală, dând dovadă de flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate în 
conducerea diferitelor tipuri de activităţi de învăţare. Elevilor le este uşor să înveţe şi altfel , 
învăţarea făcându-se « prin joacă, într-o atmosferă prietenoasă şi plină de energie.»(Ştefan Pălărie) 
Sunt atractive datorită formelor variate: cercuri de lectură, sportive, cultural-ştiinţifice, întâlniri cu 
scriitori, cluburi de ştiinnţă, serbări şcolare, drumeţii, excursii, vizite la muzee, vizionări de 
spectacole, vizite la muzee, biblioteci, concursuri. 
Respectarea unor reguli şi principii este necesară în desfăşurarea activităţilor nonformale de calitate. 
Deşi cadrul didactic conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan şi liber. 

Am desfăşurat diferite activităţi, având ca scop dezvoltarea unor trăiri emoţionale autentice, 
ţinând cont de interesele, înclinaţiile, preocupările, preferinţele elevilor mei : 

- serbări şcolare, vizite la muzee, biblioteci, excursii şcolare, vizionări de spectacole pentru 
copii şi filme, comemorări, aniversări. 

Părinţii, beneficiarii indirecţi ai procesului instructiv-educativ dessfăşurat de şcoală şi 
parteneri responsabili au aprobat, au susţinut şi s-au bucurat alături de copiii lor de aceste activităţi. 
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Elevii au avut parte de o multitudine de experienţe pozitive, au achiziţionat un volum mare 
de informaţii, pe care le-au transferat în diverse domenii de cunoaştere şi şi-au dezvoltat gândirea 
critică. 

P.Î.P. Bari Narcis 

152



Colaborarea familie – grădiniță 

Barlea Raluca 

  
Programele de educație timpurie din toată lumea definesc parteneriatul, cu părinții ca agenți 
educaționali drept un principiu fundamental al organizării și funcționării instituției preșcolare. 
 
„Nu trebuie decât să stârnești dorința și afecțiunea, astfel nu creezi decât niște asini încărcați cu 
cărți.”  

Montaigne 
 

Obiectivul principal al colaborării grădiniței cu familia constă în conturarea unității de acțiune a 
celor doi factori educaționali, finalitate a cărei îndeplinire este condițională de unitatea de concepții 
și exigențe, de un mod convergent de acțiune, de o bună cunoștere reciprocă și de o atitudine 
reciprocă deschisă. Acest obiectiv se poate realiza doar prin conceperea relației grădiniță – familie 
în dublu sens: pe de-o parte de preocuparea educatoarei de a cunoaște mediul familial al copilului și 
natura influențelor educaționale exercitate de părinți și de a ține cont de experiența de viață și 
învățare acumulată de copil în familie, iar pe de altă parte, de demersurile de implicare a părinților 
în activitatea educațională a grădiniței, atât ca parteneri în procesele de instruire și programele de 
educație a părinților . 
În timpul întregii perioade de grădiniță educatoarea este într-adevăr o locțiitoare a mamei. Copilul 
leagă raporturi de afecțiune, o sărută, vrea să-i aducă mici cadouri și această atitudine se păstrează 
uneori în primii ani de școală primară. Cu toate acestea educatoarea are un rol cu totul diferit decât 
mama, în sensul că trebuie să-și împartă atenția între numeroși copii. 
Grădinița este o etapă intermediară, a cărei activitate este tot mai mult recunoscută. Ea creează 
imaginea unei societăți liberale și curtenitoare în care spiritul de creație este mai apreciat decât un 
simplu conformism și în care elanurile spontane mai sunt încă permise. 
În afara unor cazuri excepționale, copiii se adaptează aici de minune. Odată acceptată separarea 
provizorie de mamă, grădinița pare să-i dea copilului într-adevăr un sentiment de siguranță. Copilul 
găsește aici o lume pe măsura sa, înconjurat de cei de-o seama  cu el se simte întotdeauna liber și 
mai puternic în fața adultului: acest sentiment se regăsește la orice vârstă, în orice grup de copii. 
Educatoarea ia în serios întrebările și acțiunile lui, neliniștea cauzată de sentimentul de inferioritate 
scade: copilul devine conștient de posibilitățile sale, de autonomia sa (R, Vincent, pp. 246- 
247,1972). 
Copilul descoperă necesitatea dreptății, mai bine decât în familie, acasă nu sunt niciodată de-o 
seamă cu el: adulții sau frații, nevoile de diferite vârste, nu fac să-i apară ca evidentă reciprocitatea 
schimburilor. La grădinița toată lumea are aceeași vârstă, toată lumea se aseamănă. 
Pentru o intervenție oportună a educatoarei pe primul plan deschis aceasta  trebuie să cunoască 
condițiile vieții în familia copilului: 

 condițiile de igienă asigurate, regimul alimentar, programul de somn, programul de 
distracție și plimbare în aer liber. 

 gradul de implicare a copiilor în activitățile gospodărești; 
 implicarea părinților în activități cu valențe formative precum lectura poveștilor, 

frecventarea cu copii a teatrului de păpuși, etc; 
 maniera de implicare a părinților în jocul copiilor acestora față de joc; 
 natura relațiilor părinți- copii și a relațiilor cu frații, natura dominant a relațiilor între 

părinți, atmossfera emoțională a familiei, ușurința comunicării între membrii familiei; 
 gradul de conștientizare din partea părinților a complexității anumitor dimensiuni de 

influență educațională ( educația morală); 
 concepția părinților despre grădiniță și sarcinile acesteia. 
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Observațiile asupra acestor aspecte sunt posibile, prin vizitarea familiei de către educatoare, care,  
pe măsura apropierii de familie poate interveni cu sugestii, sfaturi menite să optimizeze mediul de 
dezvoltare al copilului. 
Vizitele în familia copilului sunt un prilej de discuții a educatoarei cu părinții într-un context 
informal, situație ce face ca dialogul să fie mai relaxat și personalizat. Convergența către finalități 
comune în educația familială și în grădiniță se obține dacă vizitele sunt reciproce. 
Vizitarea grădiniței de părinți este un prilej de familiarizare a acestora cu obiectivele activității 
instructiv- formative oferite de documentele curriculare și formate de către educatoare. 
Asistența părinților la unele activități ale grădiniței, șezători, vizite, excursii, activități comune și 
alese, expoziții cu lucrări ale copiilor, și chiar implicarea acestora în organizarea, desfășurarea și 
evaluarea lor le vor permite o mai bună cunoaștere a particularitaților propriilor copii, a 
dificultăților pe care aceștia le întâmpină în activități comune, a comportamentelor dezvoltate de 
copil în relația cu vârstnicii și cu alți adulți. Acumularea acestor informații le va permite părinților 
modelarea relației cu copiii în activitățile de familie, dar și conștientizarea problemelor acestora și 
participarea împreună cu educatoarea lor la depășirea  lor. 
Cel de-al doilea plan de colaborare a grădiniței cu familia implică informarea teoretică a părinților 
în problemele de psihopedagogie preșcolară. Cadrul în care educatoarea poate face acest lucru este 
asigurat de un program de consultații individuale și/ sau colective cu teme precum: “Cum ne jucăm 
cu copiii noștri”, “Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor”, “Care sunt problemele 
copilului singur la părinți” , etc. În mod special, în cadrul acestor consultații individuale de educație 
a propriilor copii, care să vizeze depășirea dificultăților acestora în diverse arii de dezvoltare. 
Un alt prilej de informare teoretică a părinților îl reprezintă întâlnirile într-un cadru mai larg, al 
ședințelor cu părinții și al lectoratelor organizate pe diferite teme și desfășurate de educatoare, alți 
specialiști (medic, psiholog, logoped) și uneori de părinți înșiși (A, Glava, C, Glava, pp. 229- 
231,2002). 
Mulți părinți cred că educația copilului se realizează în școală, însă aceasta nu este decât o 
componentă, anume “formală”. Familia educația informală, are o contribuție esențială și, dacă ne 
gândim cât timp petrece copilul la școala (4- 6 ore zilnic), vedeau că acasă, el petrece de patru până 
la șase ore mai mult. Sunt mulți părinți care preferă să se ocupe de copilul preșcolar ei înșiși, dar eu 
pledez pentru grădiniță, pentru că sunt absolut convinsă că, la grădiniță copilul beneficiază de 
îndrumare profesionistă, de o educație potrivită cu vârsta lui și cu nevoile de dezvoltare ale sale. 
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COLABORAREA DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

– esențială pentru reușita școlară

prof. Sucilea Cătălina 

prof. Barteș Bombonica 

Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița 

 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 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. 

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. 

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 succeselor, dar mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. Şcolile trebuie să
încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor. De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe 
părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu a acestora la acţiunile comune cu şcoala. Şcolile 
trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii cu privire la 
educaţia copiilor lor. 

Cum se iau deciziile ? 
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. Analizând 
documentele recente emise în cadrul Consiliului Europei (organizaţie internaţională cu rol 
important in stabilirea standardelor educaţionale internaţionale, şi care influenţează major politicile 
sociale, respectiv educaţionale, în cadrul Uniunii Europene) se remarcă o nouă abordare privind 
dezvoltarea acestui parteneriat. 

Îi încurajează pe părinţi 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 
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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, nu numai sub aspect economic, 
respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect 
educaţional-cultural. Această tendinţă prezentă deja în unele ţări vest-europene, în cazul societăţii 
româneşti este doar un proiect. 

Cum să acordăm sprijin copilului nostru? 
Părinţii îşi sprijină copiii în multe feluri : le oferă acoperiş, hrană, îmbrăcăminte, protecţie, 

dragoste, dar ei trebuie să –i ajute şi cu activitatea la clasă. 
A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri , dar colaborarea 

cu şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem 
aminti aici lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai 
complete după o consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa 
pentru a-şi putea ajuta copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe 
la biblioteca şcolii materiale pe care părinţii le pot consulta, venind astfel în întâmpinarea acestora 
pentru rezolvarea problemelor ce apar pe parcurs. 

Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi şi pentru copiii lor, este 
posibil ca participanţii să nu fie într-un număr foarte mare, atunci ar fi posibil ca, prin iniţiativa 
părinţilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, să se vadă cu adevărat că acestora le pasă, şi ar 
obliga şcoala la mai multă deschidere şi cooperare. 

Cum putem învăța alături de el ? 
Părinţii îşi pot asuma şi rolul de profesori în anumite situaţii. În primul rând ştim că de la ei 

copiii au , la intrarea în clasa pregătitoare , multe cunoştinţe generale. Rolul părintelui nu se încheie 
odată cu începerea acestei clase , în responsabilitatea acestuia intră : stabilirea programului de lucru 
al elevului şi locul pentru teme, cititul împreună cu copilul, convingerea că tema este bine înţeleasă 
şi terminată, discuţiile despre ceea ce s-a întâmplat la şcoală în timpul zilei. 

Părinţii se por oferi voluntari la activităţi la care au experienţă, pe care le-o pot împărtăşi 
elevilor ( de exemplu :cu referire la domeniul în care lucrează). Copiii îşi văd părinţii în acţiune şi 
simt că au şi ei o contribuţie importantă în comunitatea şcolară. 

Părinţii pot colabora cu învăţătorii interesându-se în ce mod şi ce anume s-a predat . Utile sunt 
consultaţiile cu părinţii, în special la clasa pregătitoare, situaţii în care cadrele didactice explică 
noutăţile din curriculum, ce obiective se urmăresc, ce modalităţi de predare se folosesc, ce se 
aşteaptă de la copii. Participarea părinţilor la astfel de activităţi îi ajută pe aceştia să fie alături de 
copii, să-i îndrume pentru a se obţine rezultatele aşteptate. 

Avantajele implicării familiei în activitățile elevului  
Copiii petrec mai mult timp acasă decât la şcoală, de aceea părinţii îi cunosc foarte bine, 

interacţionează cu fiecare şi nu se aşteaptă la vreo răsplată dacă îşi ajută copilul să reuşească. 
Mediul familial oferă momente de predare de care cadrele didactice nu pot beneficia. Când părinţii 
îşi învaţă copilul, se observă o schimbare semnificativă, imediată a copiilor. Copiii ai căror părinţi 
se implică au note mai mari, achiziţii academice pe termen lung, atitudini şi comportamente 
pozitive. Implicarea părinţilor corelată cu cea de la şcoală adânceşte achiziţiile elevilor. Părinţii care 
îşi ajută copiii obţin un câştig în încrederea în ei înşişi şi în copii. 
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Serbări cu ʺtrup și sufletʺ 

Prof. înv. primar Adela Bartha 
Școala Gimnazială″Ioan Opriș″ Turda 

 Calitatea umană pe care o demonstrează fiecare individ în  viaţa cotidiană  este puternic amprentată 
de relaţionarea pe care acesta a învăţat sau nu să o exerseze încă din primele trepte ale şcolarităţii.  
,,Să-l înţelegi pe celălalt, înseamnă să i te alături în realitatea sa, să-i înţelegi diversele limbaje, să 
înţelegi ce spune, dar să-i înţelegi şi zâmbetele, privirea, gesturile... 
În școală, activitățile prilejuite de serbările școlare vin să întregească educaţia copilului printr-o 
abordare atractivă. 
Aceste tipuri de  manifestări combină creativitatea, munca, emoția și satisfacția unei colaborări de 
succes a celor implicați. Ele propun nişte activităţi care presupun un efort comun de interes general, 
reuşesc să reducă antagonismele, rivalitatea, contribuind la stabilirea unui climat de înţelegere în 
interiorul  colectivului.  
Stabilirea unui tipar pentru fiecare serbare,  care să vizeze domenii cât mai variate( sport, sănătate, 
ecologie, comunitate) oferă ,,spaţii” de evidenţiere şi valorizare a cât mai mulţi dintre elevi, în 
special, a acelor elevi care au fost respinşi în măsură mai mare de către colegi, din diferite motive. 
Cu fiecare scenetă, formarea echipelor de elevi, prin recombinarea permanentă a elevilor, 
favorizează interacţiuni cât mai variate între aceştia.  
Beneficiarii direcți ai manifestării descrise sunt desigur elevii. Ei învață prețuirea muncii oricui și 
nu numai a lor, își îmbunătățesc sufletul în raportul dau – primesc și experimentează trăiri ce trec 
prin filtrul emoțional care amplifică starea de bine și îmbunătățesc câmpul relațional al acestora. 
Fiecare elev învață să se cunoască mai bine, să aibă încredere mai mare în el, să închege prietenii 
mai trainice, să colaboreze  eficient și să creadă în reușită. 
Astfel de ocazii vin să pregătească elevii pentru o viață socială într-un fel aparte. Se îmbină 
comunicarea și relaționarea atât afectivă cât și intelectuală, cognitivă, optimizarea priorităților, 
armonizarea cu partenerii de echipă sau cu grupul de prieteni. Exersarea comportamentului în 
diverse situații, contexte, medii de viață,  este de fapt indicatorul integrării fiecărei persoane. 
Colaborarea  vine tocmai din perspectiva deschiderii celor trei categorii implicate: elevi- părinți- 
cadre didactice pentru reușita acțiunii propuse. E adevărat că la început părinții sunt mai reticenți la 
forma în care se pot implica pentru a sprijini aceste activități. Pe măsură ce vor înțelege că o 
costumație se poate realiza chiar acasă, cu sprijinul lor, cu un efort financiar mult mai mic celui 
închirierii sau achiziționării unei costumații noi, vor fi mai prezenți cu orice tip de sprijin in 
activitățile de acest gen. Elevii de astăzi au alte elemente de conduită și alte nevoi de dezvoltare. 
Activitățile bazate pe implicare și motivație susținută, flexibilitate, pot dirija elevii ca în viața 
socială să promoveze același tipuri de valori cu cele oferite drept model de adulții din viața lor.  
Implicarea elevilor în activităţi de tipul serbărilor școlare apelând la strategii ce vizează direct forme 
de cooperare în realizarea sarcinilor propuse, le formează acestora  o conduită corespunzătoare în 
sens dublu:  dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare prin  atitudini de acceptare, cooperare şi 
toleranţă şi manifestarea unor comportamente de afirmare proprie în cadrul colectivului, dar într-o 
manieră de angajare afectivă faţă de grupul respectiv. 
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Importanța parteneriatului cu părinți, serbările școlare 

Învățător: Bartok Ibolya 

           Serbările școlare constituie parte componentă a vieții școlare. Cu aceste ocazii elevii 
formează competențe personale,aptitudini, formarea caracterului personal. Serbările școlare prezintă 
particularități prin care se deosebesc de activitățile din cadrul lecțiilor cum ar fi conținutul 
activităților, durata și metodele folosite. 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. De 
obicei la începutul fiecărui an școlar stabilim un plan managerial al școlii cu serbările importante pe 
care derulăm pe parcursul anului școlar respectiv. La nivelul clasei inițiem un plan de activitatăți de 
parteneriat împreună cu părinții elevilor, care cuprinde și serbările școlare. 
        De obicei părinții optează pentru serbarea Crăciunului, serbarea Zilei Mamelor,  Carnaval. Noi, 
profesorii propunem și alte ocazii de serbări religioase, culturale. Este foarte important în educația 
copiilor cunoașterea sărbătorilor religioase, culturale și nu în ultimul rând obiceiurilor populare 
respective comunității. Serbările școlare in viziunea actuală capătă o altă formă și anume atragerea 
părinților prin forma interactivă, participativă. Înaintea serbărilor părinții primesc sarcini cu care 
contribuie la organizarea și realizarea serbărilor. Serbările cuprind scenete artistice, dansuri 
populare, moderne, activități practice. 
    Sărbătoarea unui eveniment în conceptul modern nu înseamnă doar recitarea unor poezii și 
prezentarea unor scenete din partea copiilor. O sărbătoare este mult mai intens emoțional dacă se 
implică toți beneficiarii. Se știe că în zilele de azi părinții sunt foarte ocupați, petrec puțin timp cu 
copiii, de aceea dacă într- un eveniment școlar unde copii se pot bucura de prezența, ajutorul 
părinților, pot aprecia direct  și reciproc efortul depus de fiecare pentru a realiza un eveniment cu 
succes. Rolul formator al serbărilor constă și în întărirea relațiilor de parteneriat cu părinții, familiile 
elevilor, astfel aprecierea părinților capătă  o altă formă, o abordare mai pozitivă față de școală 
deoarece prin experiențele dobândite în timpul activităților au efect pozitiv asupra lor. 
      Aș dori să prezint câteva exemple de organizare a serbării Crăciunului. Pregătirile încep cu 
confecționarea calendarului Advent.  Acest calendar este variat poate conține desenele copiilor, 
dulcuri, mici surprize, povești și tot ce imaginăm. Are un rol intens în formarea dezvoltării 
personale, deoarece copii sunt puși în situații concrete de realizarea unor fapte bune, pentru a primii 
surpriza din calendar. În perioada postului ascultăm zilnic povești despre Crăciun, Hristos. 
      Organizăm activități gospodărești, decorarea turtelor dulci făcute de mămici și bunici, facem 
prăjituri, activități practice decorațiuni de Crăciun,felicitări, repetăm poezii, căntece, scenete de 
Crăciun, colindăm, împodobim bradul. Participăm la activități de voluntariat, ajutorarea nevoiașilor.  
La prezentarea scenetelor participă toată familia și savurăm atât momentele de bucurie cât și 
prăjiturile. Cred că aceste momente sunt cele mai frumoase și crează o amintire profundă în 
memoria copiilor, pe care le vor aminti și când vor fi mari.  
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SERBĂRILE ȘCOLARE CU OCAZIA CRĂCIUNULUI 

Profesor: Bașnău Dorina 

Liceul Tehnologic Alexandru Domșa, Alba Iulia 

          Fie că suntem adulți sau copii, cu toții așteptăm cu mare interes cea mai mare sărbătoare a 
iernii-Crăciunul- 

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 – copii ,educatori sau profesori .  

Gândul la sărbătoare, la tradiție , la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi 
la vâscul din pragul uşii, la vacanță și zăpadă, aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre noi. 
Atmosfera Sărbătorilor de Iarnă ne aminteşte cu precădere de anii copilăriei, de emoţia împodobirii 
bradului, de lustruitul ghetelor în așteptarea lui Moș Crăciun, de obiceiurile și tradițiile specifice 
acestor sărbători.Crăciunul e magie, e acea căutare a copilului din noi. E bunătate, e dăruire. 

De ce este important să organizăm serbări?  
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, dacă micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la 

grădiniţă sau la școală 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. Colindele de Craciun 
sunt bogăția sufletului și zămbetul îngerilor. Copiii sunt încăntați de colindele tradiționale 
românești, dar și de colindele în limba engleză, spre exemplu. Nu de puține ori, la serbare, părinții 
cântă colinde împreună cu copiii, amintindu-și cu drag de perioada copilăriei lor.  

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul conţinuturile, care trebuie să fie 
apropiate experienţei de viaţă a copilului, 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.Fiecare copil se bucură de rolul său, fie că este un fulg de nea, o crăiasă a zăpezii, un mag sau 
un spiriduș. Decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a educatoarei, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la 
costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. Deși pentru unii copii serbările pot fi un 
adevărat factor de stres, cei mai multi dintre aceștia se bucura de fiecare clipă în care acordă atenție 
marelui eveniment, de la pregătirea materialelor până la învățarea căntecelor și a poeziilor pe care 
urmează să le interpreteze. Emoțiile intense care precedă serbările școlare sau de la grădiniță, 
atenția sporită pe care o primesc cei mici și posibilitatea de a intra în pielea personajelor lor 
preferate sunt doar câteva dintre motivele pentru care aceștia adoră serbările. 

Părinții pot ajuta , la răndul lor, micuții participanți. Pot confecționa costume sau accesorii 
pentru rol, pot repeta cu ei căntece sau poezii, încurajăndu-i de fiecare dată. Serbările oferă copiilor 
un bun prilej de a-și afirma veleitățile artistice și de a-și testa limitele în ceea ce privește timiditatea, 
vorbitul în public, capacitatea de a capta atenția, abilitățile de memorare sau pe cele de interpretare. 
Este foarte important ca micuții actori să fie pregătiți pentru marele eveniment în mod 
corespunzător. Părinții le pot povesti copiilor momente similare din copilăria lor, rolurile avute și 
emoțiile normale pe care trebuie să le simtă.  
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Toate acestea trebuie explicate într-un mod pozitiv, cu accent pe beneficiile participării la un 
astfel de eveniment. Copiii au nevoie de sprijinul adulților de fiecare dată când fac ceva nou. Ei 
trebuie asigurați că dragostea părinților este necondiționată, fără să fie tensionați cu așteptări și 
pretenții.Serbarea este doar o experiență în sine, una din care au ce învăța și care le poate folosi 
ulterior. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

 

prof. BĂEȘU VIORICA 

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara 

 
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. 
  

Părinții, 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. 
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 .  
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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. 

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ: 

Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, E.D.P.,  
Bucureşti,  1997; 
2.Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002; 
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MODALITĂȚI DE COLABORARE ÎN  

PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

Autor:  prof.înv. primar,Băjan Margareta 

Şcoala Gimnazială, com. Frânceşti, jud. Vâlcea 

Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării 
personalităţii copilului.Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, 
relațiile reciproce pe care le dezvoltă,poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală-familie. 
 Şcoala şi familia trebuie să colaboreze real, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pe grija 
faţă de elev, făcând loc unei relaţii deschise. 
Părinţilor le revine totuși rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora condițiile 
materiale, cât şi un climat afectiv şi moral.  
Școala, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, are rolul de a crea premise favorabile pentru 
elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă 
în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin  stimulareaelevilor în ce privește 
aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de personalitate. 
O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate.Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi.  
Parteneriatul şcoală-familie este o formulă pedagogică, noţiune relativ nouă înserată în domeniul 
educaţiei. Pedagogul Sorin Cristea (2000) consideră că acest parteneriat este de fapt un segment 
care  „reflectă mutaţiile înregistrate la nivelul relaţiilor existente între instituţiile implicate direct 
şi/sau indirect în proiectarea şi realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ: şcoala, familia, 
comunitatea locală, agenţii sociali (economici, culturali, politici, religioşi etc.), factori de asistenţă 
socială etc.”. 
Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei doi 
factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Mircea Agabrian 
(2005) consideră că din acest parteneriat cei câștigați sunt 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. 
Pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de colaborare a 
şcolii cu familia şi comunitatea. Unele dintre acestea sunt: 
-  şedinţele cu părinţii - oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o echipă, de a 
se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla 
despre progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluţia lor ș.a; 
- lectoratele cu părinţii- cu teme diverse, prin care părinţii sunt informaţi privitor la importanţa 
cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor,  măsuri şi 
soluţii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot 
ajuta copilul la lecţii etc.; 
- consultaţiile individuale (convorbirile)- oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu 
care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot furniza informaţii mai intime 
pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante pentru educaţia şi instrucţia copilului; 
- convorbiri telefonice – care au luat amploare datorită telefoniei mobile, dar și timpului  limitat al 
părinților și cadrelor didactice; 
- chestionarul – permite obţinerea unor informații privind organizarea colectivelor de elevi, subiecte 
abordate pe viitor la ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.; 
- vizitele ale cadrelor didactice la părinţii copiilor- specificul acesteia constă în aflarea directă a 
condiţiilor concrete de viaţă şi educaţie ale copilului în familie; 
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- excursii, drumeții- părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni, asigură 
supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le oferă modele de comportare; 
- expoziţii cu lucrări ale copiilor- prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluţia 
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 
- serbările şcolare - prin care părinţii  pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul 
dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanţele, să se implice în organizarea acestor activităţi; 
- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare; 
- scrisorile şi însemnările - necesare ca mijloc operativ, comod, în condiţiile când cadrele didactice 
nu au posibilitatea unor întâlniri directe cu părinţii elevilor;  
          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. 

   Bibliografie: 
Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Ed. Institutul European, Iaşi, 2005 
Batrânu, E., Educația în familie, Ed. Politică, Bucuresti, 2005 
Cristea S., Fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Iași, 2010 
Vrasmaş, Ecaterina,Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Ed. Aramis, București, 
2008 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR ÎN PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

 

Profesor pentru învățământul primar BĂLIBAN CARMEN, 

Școala Gimnazială *Lucreția Suciu*- Oradea 

 

 
NR 
CRT 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI 
DE 
REALIZARE 

PARTICIPANŢI PERIOADA 

1 Prezentarea proiectului Proiect 
Portofoliul 
 

Părinţi 
Elevi 
Prof. de sprijin 
Profesori de la clasa 
Secretar,administrator 

NOIEMBRIE 

2 Terapii specifice Studiul de caz Părinţi 
Elevi 
Prof. de sprijin 

DECEMBRIE 

3 De-a familia Joc de rol Părinţi 
Elevi 
Coordonator 

IANUARIE 

4 
 
 
 

Situaţii problemă – violenţa în 
şcoală 
 
 
 

Studiul de caz Părinţi 
Elevi 
Prof. de sprijin 
Prof. de clasa 

FEBRUARIE 
 
 
 
 

5 Metode de modificare a 
comportamentului 

Lectorat cu 
părinţii 
Întâlnire şi 
dialog 
dezbateri; 

Părinţi 
Elevi 
Coordonator 
Prof. de la clasa 
  

MARTIE 

 
6 

 
Progresul şcolar 

 
Întâlnire şi 
dialog 

Părinţi 
Elevi,profesori 
Secretar,administrator 

 
APRILIE 

 
7 

 
Minciuna are picioare scurte 
 
Timiditate şi obrăznicie 

Lectorat cu 
părinţii 
Întâlnire şi 
dialog, PPT; 

Părinţi 
Elevi 
Prof. de sprijin 
Profesori 
 
 

 
 
MAI 

8 Cum a fost împreună? Chestionar 
 
Întâlnire şi 
dialog 

Părinţi 
Elevi 
Prof de sprijin 
Profesori 
 

IUNIE 

 
Părinţii trebuie să ştie cum să-şi educe şi să-şi ajute copiii, în orice situaţie. Au probleme, dar nu 

au curajul de a le spune, ori nu-şi dau seama că au probleme. 
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Şedinţele cu părinţii au doar rol de informare, părinţii nu ştiu să folosească informaţiile în 
beneficiul copiilor. Când sunt chestionaţi, fie oral, fie scris, răspund cu teamă, nu sunt sinceri sau nu 
ştiu să răspundă. Avem o colaborare excelentă cu părinţii, dar unilaterală: feed-back-ul nu se 
realizează, sunt foarte buni executanţi, vor să ajute, se implică, dar nu ştiu  „cum” şi „când” să facă 
ceea ce este potrivit unei situaţii. În societatea în care trăim  se pune din ce în ce mai mare accent pe 
conceptul de educaţie permanentă, care este chiar o necesitate astfel, educarea părinţilor după 
principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Familia este primul inițiator socio-cultural al copilului, iar școala constituie  experiența de viață 
a acestuia în societate. 

Părinţii sunt preocupati  în a-şi clarifica şi înţelege importanta educaţiei in familie şi a 
colaborarii cu şcoala ca parteneri, constientizand deopotriva necesitatea coerentei influentelor 
educative ale tuturor factorilor care actioneaza asupra copiilor.  

Noutatea acestui parteneriat din acest an școlar este de a păstra cât mai eficient legătura părinte-
educator: întâlniri lunare, afișarea lucrărilor copiilor, evaluări periodice, participarea la activități 
demonstrative, procurare de material informațional necesar proiectelor tematice, activități opționale, 
activități extracurriculare, serbări, evenimente socio-culturale, email-uri cu materialele informative 
și educative trimise de învățătoare.  

Chestionarele aplicate și discuțiile periodice individuale/de grup din anul trecut  au evidențiat 
diversitatea părerilor părinților legate de stabilirea unor reguli și limite în comportamentul propriilor 
copii. Acțiunile derulate ne-au întărit convingerea că fără stabilirea unui sistem unitar de cerințe în 
școala și în familie, colaborarea dintre cei doi factori educaționali ar rămâne fără rezultatele 
scontate. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. Înv. Primar Narcisa Bănățean, 

Școala Gimnazială Nr. 2, Talpoș, Jud. Bihor 

 
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. 

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. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o 
serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu 
se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 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 vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă.  
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Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

 
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. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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 noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o 
sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit „Pumnul nu te 
face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. Am avut ca 
invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și părinților despre 
importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în parteneriat cu 
familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 Decembrie, prin care 
am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă cu mândrie 
numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

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”. 
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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: 

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. 

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. 
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Serbările școlare și importanța lor 

Prof.înv.primar Bărboi Alina 

Şcoala gimnazială „Gheorghe Popovici" Lozna, judeţul Botoşani 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru îndrumătorii 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 cadru didactic.  

Îmi aduc aminte cu mare nostalgie despre zilele copilăriei. Despre zilele în care pregăteam 
participarea la serbări şi în care timpul trecea fără să se simtă. Am fost un copil căruia îi plăcea să 
recite şi să cânte. Pe vremea aceea nu ştiam ce înseamnă calculator, laptop, tabletă sau telefon. 
Nimeni nu avea niciun dispozitiv de acesta, iar toată lumea se simţea bine. Copiii şi părinţii aşteptau 
cu nerăbdare acele minunate întâlniri şi fiecare era mândru de copilul lui, care a recitat cel mai 
expresiv, a jucat cel mai bine rolul sau a dansat cel mai corect. Serbările sunt şi astăzi un prilej de 
bucurie pentru participanţi, atât ca spectatori, dar mai ales pentru micii actori. 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. Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să 
respecte tradiţiile şi obiceiurile populare, să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe 
români. Prin conţinutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă tradiţiile româneşti, rolul important 
pe care îl au în viaţa oamenilor, iubirea pentru patrie şi importanţa sărbătorilor în viaţa noastră. 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. Copilăria este cea mai frumoasă parte a 
vieţii. Dacă eşti părinte, asiugură-te că minunatul tău copil beneficiază de o copilărie aşa cum 
aveam noi. Fără stres, fără calculator şi cu foarte multe activităţi, atât educative, dar nu în ultimul 
rând, multă joacă. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

Prof.înv.primar Bejancu Mădălina Mihaela, 

Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi, Gorj 

 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 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.  
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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. 

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. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

Prof. înv. primar: BEJEREA MARIA 

Școala Gimnazială Știuca 

A fi părinte în sec. XXI, 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 susținere 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. 

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.  

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. 

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. 
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.  

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. 
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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.                   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. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi 
părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

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 rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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Prezentarea programului educativ pentru sărbătorile de iarnă, serbările şcolare 

înv. Belciu Daniela Albertina 

Şcoala Gimnazială Măgireşti 

Judeţul Bacău 

Semnificaţia sărbătorilor de iarnă, pentru noi învăţătorii, are o mai mare importanţă deoarece le 
sărbătorim atât în familie cât şi alături de elevii noştri, şi comunitate. De aceea programul educativ 
prezentat cu ocazia acestora se desfăşoară an de an, aducând bucurie tuturor celor care participă atât 
ca interpreţi, organizatori sau spectatori. Satul în care locuim, veche aşezare răzeşească, şi-a 
recăpătat demnitatea ca urmare a reprimirii terenurilor şi libertăţii de exprimare şi manifestare, cu 
ocazia sărbătorilor religioase. Multe dintre obiceiuri au dispărut, bătrânii fiind singurii care le-au 
trăit şi reînvierea acestora le aduc bucurie, le încălzesc inimile şi participă în număr din ce în ce mai 
mare la reprezentaţiile oferite de către elevi, nepoţii ori strănepoţii lor care-i fac să se mândrească 
cu ei. Toate scenetele prezentate sunt creaţii proprii iar obiceiurile tradiţionale sunt preluate de la 
bătrânii satului. Un exemplu în acest sens este ,,Naşterea Lui Iisus Hristos” scrisă după Biblie, fără 
adăugări imaginare în dorinţa de a fi cât mai simplă şi auditoriul să perceapă corect evenimentul 
religios. Costumaţiile personajelor reflectă fidel zona unde s-a născut Iisus iar povestitorii sunt 
îmbrăcaţi în costume naţionale, reuşind în acest fel să aducem acasă la români această îndrăgită 
sărbătoare. Alăturarea celor două feluri de costume sensibilizează spectatorii şi-i fac pe şcolari să 
fie mândri că sunt români, că poartă costumele sfinte ale personajelor biblice dar şi pe cele ale 
strămoşilor. Colindele sunt preluate de la bătrâni, dar şi din folclorul românesc. În fiecare an se 
cântă alte colinde pentru a fi mai atrăgătoare programele artistice. 

Serbările şcolare se desfăşoară la Căminul Cultural din comună şi la Căminul de Bătrâni. În 
prima zi de Crăciun se susţine la biserica din sat un program artistic compus din colinde. Elevii 
primesc cadouri din partea Primăriei şi a Bisericii. 

Programul susţinut cu ocazia sărbătorilor de iarnă mai conţine obiceiuri de Anul Nou: 
Pluguşorul, Sorcova, Capra etc. 

Serbările şcolare sunt susţinute de comunitate prin parteneriate cu părinţii, Biserica şi Primăria. 
Cu ocazia acestora, elevii cunosc obiceiurile şi tradiţiile având posibilitea de a-şi etala talentele de 
mici artişti, să înveţe că pot fi preţuiţi nu doar pentru rezultatele bune obţinute la învăţătură ci şi 
pentru faptul că aduc bucurie celor din jur. La aceste serbări a participat an de an şi un grup de 
veterani. Din păcate, timpul şi-a spus cuvântul şi a mai rămas un singur veteran, cel mai în vârstă 
dintre aceştia, care şi-a sărbătorit anul acesta împlinirea unui veac, în mijlocul elevilor, la Muzeul 
Răzeşilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat din comună. Pot spune că am reînviat o lume aproape 
pierdută, cea a satului românesc autentic prin desfăşurarea activităţilor extraşcolare şi roadele le 
culeg an de an:  în fiecare Ajun de Crăciun, de câţiva ani încoace,începând de la poartă, un grup de 
aproximativ treizeci de foşti elevi (liceeni, studenţi, familişti) îmi inundă sufletul cu divine colinde; 
se apropie de uşă, termină colindul ca apoi să-mi cucerească sufletul şi casa, cântând împreună 
două-trei colinde învăţate cândva. Atunci Raiul este în casa şi sufletul meu. Lumea satului începe să 
semene din ce în ce mai mult cu cea urbană. Mulţi educatori din mediul rural îşi copiază colegii de 
la oraş, introducând în serbările şcolare influenţe urbane care nu au nicio legătură cu zona în care 
trăiesc. Internetul le oferă multiple variante şi ar trebui să fie atenţi să le aleagă pe acelea potrivite 
zonei lor de activitate. Numai aşa, copiii vor duce mai departe ceea ce le-au lăsat strămoşii. Bogăţia 
folclorului ne stă la îndemână şi ne dă posibitatea să îl facem să fie de folos. Sărbătorile de iarnă 
încep la Sfântul Nicolae şi se termină la Sfântul Ioan Botezătorul. Aceste sărbători religioase sunt 
îmbinate perfect cu obiceiurile şi tradiţiile populare de milenii ale poporului român. Este de datoria 
noastră, a educatorilor să căutăm să-i atragem pe elevi şi să îi învăţăm că nu trebuie să uite niciodată 
tradiţia şi s-o ducă mai departe cu mândrie. 
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Importanţa parteneriatului cu părinţii 

înv. Belciu Ioan 

Şcoala Gimnazială Măgireşti 

 Într-o lume zbuciumată, mereu în schimbare, învăţământul românesc are nevoie nu numai de 
reformare ci şi de afirmare a cadrului didactic prin performanţe profesionale, dar şi prin dorinţa 
acestuia de a se integra cât mai bine în sânul colectivităţii în care îşi desfăşoară  activitatea. 
Parteneriatele cu părinţii sunt mijlocul prin care se pot obţine rezultate deosebite pe toate planurile.  

Familia este celula de bază a societăţii. Elevul este centrul educaţiei. Educatorul este nu un 
executant, ci un partener care poate fi de folos  numai dacă este condus de dorinţa de a obţine 
rezultate din ce în ce mai bune pe plan profesional. Legătura şcolii cu familia poate fi întreţinută cu 
ajutorul parteneriatului pe care cadrul didactic are datoria morală de a-l încheia cu părinţii. Aceştia 
trebuie făcuţi să înţeleagă că munca profesorului poate să fie de folos doar dacă este continuată şi 
acasă. Participarea părinţilor la activităţile extraşcolare este benefică dacă este urmată de lectorate, 
discuţii în cadrul şedinţelor cu părinţii, a orelor de consiliere şi chiar de participare  la orele de curs.  

Am început un experiment cu câţiva ani în urmă, în cadrul parteneriatului, care constă în 
asistenţa a câte doi-trei părinţi, la primele două ore. Am luat această măsură deoarece am preluat 
clasa a  IV-a, compusă din elevi din trei sate care au fost învăţaţi de câte patru-cinci învăţători. 
Nivelul acestora era diferenţiat, având elevi cu un grad de cunoştinţe la nivel de clasele I, a II-a şi a 
III-a. Am aplicat toate metodele, începând cu scrierea literelor, exerciţii de numeraţie şi calcule 
elementare. Lucram numai pe grupe de studiu, dar cea mai gravă situaţie era deviaţia de 
comportament, lipsa de concentrare, pierderea atenţiei. 

În urma asistenţelor, a şedinţelor cu părinţii, a vizitelor la domiciliu, a orelor de consiliere cu 
părinţii am reuşit ceea ce la început mi s-a părut irealizabil. Munca în comun a dus la repararea 
mulţumitoare a ceea ce se mai putea remedia, dar nu în totalitate. 

Învăţământul românesc are nevoie nu doar de oameni pregătiţi  profesional, ci şi cuprinşi de 
dorinţa de a face educaţie nu pentru a fi apreciaţi, ci pentru că aceasta le este datoria. Lipsa de 
continuitate la diferite discipline a dus la starea de fapt a lucrurilor. Dacă un profesor de geografie 
are ore în mediul rural, la patru şcoli, ne putem da seama ce înseamnă educaţia şcolară. 

Acesta este doar un aspect care s-ar părea că nu are legătură cu tema materialului, dar nu este 
aşa. Imaginea învăţământului românesc este destul de afectată de o sumedenie de factori, mass-
media ,,contribuind” cu satisfacţie parcă. Exemple de cadre didactice negative fac rău tuturor. 
Televiziunile independente au nevoie de audienţă şi fac ceea ce ştiu mai bine ca să o obţină.  

Părinţii elevilor au nevoie să menţină permanent legătura cu şcoala. Consider că mulţi dintre 
aceştia au nevoie de sfaturi pentru a-şi educa copiii. Parteneriatul este singura cale prin care se 
poate realiza o educaţie sănătoasă. Cadrul didactic este un mediator care poate să fie liantul dintre 
familie-şcoală-societate. Poate repara imaginea falsă pe care o au unii părinţi faţă de învăţământul 
românesc. 

Am enumerat câteva activităţi care se pot face în cadrul parteneriatului. Lista acestora poate fi 
completată în diferite moduri şi de la caz la caz. Este nevoie de cunoaşterea atât a elevilor cât şi a 
familiilor acestora. Complexitatea problematicii privind înţelegerea rolului familiei în educaţia 
copiilor ne obligă să cunoaştem cât mai bine problemele legate de familie. Se ştie că mulţi părinţi,  
mama sau tata, ori ambii lucrează în străinătate. Copiii rămân, fie în grija unui singur părinte, a 
bunicilor sau a rudelor. Ei au nevoie nu doar de bunăstare ci şi de afecţiune părintească... 

Ce ar trebui să facă profesorul? Parteneriatul cum s-ar desfăşura? Care este rolul societăţii? 
Este nevoie de o schimbare radicală a învăţământului românesc la toate nivelurile, dar nu doar 

pe hârtie şi din mers ci faptic, cu o gândire profundă şi de reformatori bine pregătiţi. 
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Implicarea părinţilor şi reuşita şcolară 

Prof. Beliciu Cristiana 

Alexe Lovin Daciana 

Faptul de a fi implicat ca părinte în educaţia copilului tău  poate avea un impact pozitiv în 
acelaşi timp asupra rezultatelor sale şcolare, asupra încrederii în sine și asupra relației părinte-copil. 
Implicarea personală în viața școlară a copilului tău are un efect pozitiv asupra lui în mai multe 
domenii. În primul rând, are un impact asupra performanțelor sale şcolare. Într-adevăr, când părinții 
sunt conștienți de ceea ce copilul lor învață la școală și de metodele  pe care le foloseşte, pot ajuta 
atunci şi la tema de acasă. De exemplu, oferindu-i explicații suplimentare sau făcându-l să exerseze, 
îi sporiţi șansele de succes. 

Să fii prezent în procesul educativ al copilului tău, îi va crește în egală măsură motivația și îi va 
îmbunătăți imaginea pe care o are asupra lui.De fapt, arătându-se implicați, părinții își fac copilul să 
înțeleagă că școala este importantă și că vor să-l vadă reușind, ceea ce îl motivează. Atunci când un 
părinte își ajută copilul să își facă temele în mod dinamic, structurat și regulat, acesta din urmă va fi 
mai determinat să-şi facă tema și să lucreze independent.În cele din urmă, s-a constatat că părinții 
care sunt activi în viața școlară a copilului au adesea o relație mai bună cu acesta. 

Cum să te implici acasă ? 
Există diferite modalități de a arăta că sunteți interesat de ceea ce face copilul dvs. la școală. 

Uneori, gesturile mici sunt suficiente, dar este esențial să aveţi un dialog permanent cu el. 

Faceți-vă timp să vorbiţi cu copilul despre ziua lui de şcoală. Iată câteva exemple de întrebări pe 
care le puteți pune: 

Cum a fost ziua ta ? 
Cum te pregăteşti pentru mâine? Ai mult de învăţat? 
Ce ți s-a părut interesant? 
Ce te-a făcut să râzi astăzi? 
Ai făcut ceva de care ești mândru?  
Ce ai învățat nou astăzi? 

Convingeţi-vă copilul că îl susțineți atât la bine cât şi la rău. Cheia – este ascultarea și 
comunicarea. De asemenea, nu ezitați să-l faceţi să înţeleagă că învățăm multe din greșelile noastre. 

Copilul a luat note proaste? Nu-l sancționați în mod sistematic. Sancțiunile au adesea efectul 
opus. Dimpotrivă, încercați mai degrabă să înțelegeți cauza problemei. Eventual, programaţi o 
întâlnire cu profesorul, dacă este posibil în prezența copilului. 

Copilul se îndoiește de abilitățile sale? Încercați să vedeți cum aţi putea să-i sporiţi  încrederea 
în el. De exemplu, încurajările verbale sau gesturile pot ajuta la creșterea stimei de sine. 

Amintiţi-i copilului să fie independent în tot ceea ce întreprinde, să aibă un stil propriu. Nu vă 
îngrijoraţi prea tare dacă nu este foarte entuziast. Trebuie să te pui în locul copilului tău. Evident că 
vrei ce e mai bun pentru el, dar este tema cel mai important lucru? Nu este de asemenea important 
ca el să se simtă bine, să aibă o imagine pozitivă despre sine și să poată fi el însuși? 

Fiul sau fiica dvs. nu își îndeplinește sarcinile la școală? Căutaţi motivele. De ce are acest 
comportament? Este depășit? Un anumit eveniment a provocat această ruptură? Faceţi-l să înţeleagă 
că trebuie să fie responsabil, că şi dumneavoastră vă îndepliniţi sarcinile. Văzându-vă că lucrați, se 
va apuca şi el de treabă.De asemenea, îi puteți sublinia că, odată ce termină temele, are mai mult 
timp de joacă.Continuați să vă asigurați că îşi menţine aceste angajamente. 
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Cum poți organiza un mediu stimulativ? 

A fi implicat ca părinte presupune și crearea unui mediu stimulativ. Crescând, copiii îşi 
multiplică experiențele cât mai mult posibil. Se joacă și descoperă, învață și se plictisesc, ... cu cât 
variază experienţele, cu atât cresc! 

Iată câteva sfaturi pentru crearea unui mediu stimulativ de învățare acasă: 
Citiți-i o poveste copilului dumneavoastră. Îi puteţi cere, în egală măsură să vă citească şi el o 

poveste. Apoi încercați să aveți o mică discuţie despre ceea ce aţi citit. Citirea ziarelor poate fi, 
desigur, o activitate stimulativă. 

Jucaţi-vă împreună orice fel de jocuri: în casă sau în aer liber. 
Cântați împreună. Porniți radioul și cântați împreună melodiile preferate cât mai tare! 
Discutaţi despre ce mai e nou. 
Uitaţi-vă la televizor împreună şi vorbiţi apoi despre ceea ce urmăriţi. Încercați, de asemenea, să 

fixaţi nişte limite în utilizarea calculatoarelor, tabletelor și televizoarelor. 
Oferă-i copilului tău un spațiu pentru relaxare, sport și timp liber. 
Vizitați un muzeu frumos sau  o expoziţie împreună. 
Mergeţi împreună la un concert. 
Stabiliți nişte rutine familiale fixe, cum ar fi să mâncaţi împreună seara sau nişte treburi 

gospodăreşti. 
Amenajaţi un loc potrivit pentru a face temele, ajutaţi la planificarea, pregătirea și  verificarea 

temelor. 

Concluzii : 
Vorbind cu copilul despre ceea ce trăieşte la școală, îi arăți implicarea ta. 
Implicați-vă constructiv: gândiți-vă cum puteți să vă sprijiniți copilul. 
De asemenea, acordați atenție şi asupra unui lucru:copilul dvs. se simte bine la școală? 
Creați un mediu stimulativ acasă, făcând activități cu copilul dvs. 
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RELATIA SCOALA- FAMILIE 

 

BENESCU PETRONELA 

SZANTO MARIA 

 

Dezvoltarea programului de implicare a familiilor şi comunităţii, sporirea numărului de familii 
implicate la şcoală şi acasă, creşterea succesului elevilor reprezintă obiective recomandate fiecărei 
şcoli. Şcoala are responsabilitatea de a personaliza programele de parteneriat prin adaptarea la 
nevoile identificate şi scopurile urmărite. 
Strategii corespunzătoare fiecărui tip de părinte pot fi asumate de şcoli pentru realizarea unor 
parteneriate eficiente şcoală - familie. Strategiile sunt orientate spre următoarele elemente de bază: 
dezvoltarea unei viziuni cu privire la implicarea părinţilor, creşterea vizibilităţii şi a accesibilităţii 
echipei şcolare prin crearea contactelor şcoală - părinţi, valorizare şi atenţie la cerinţele părinţilor, 
conectare la aspecte considerate importante de către părinţi şi cu care aceştia au afinităţi, prin 
conştientizarea aspectelor familiare, grijă pentru calitatea comunicării dintre şcoală şi părinţi, 
acordare de timp şi spaţiu părinţilor pentru a participa la activităţile şcolii. 
Creşterea gradului de implicare a părinţilor în şcoli are în vedere următoarele recomandări: 
organizarea unor campanii de conştientizare pentru informarea tuturor factorilor de decizie în 
educaţie asupra rolurilor specifice şi complementare, asupra obligaţiei de a susţine implicarea 
părinţilor, dezvoltarea unor parteneriate eficiente şcoală - familie - comunitate, iniţierea şi 
promovarea unor activităţi extra-curriculare care să ofere părinţilor oportunitatea de a contribui cu 
propriile abilităţi, stabilirea în şcoli a unor centre de informare pentru părinţi, implicarea copiilor în 
reţeaua părinte - şcoală, realizarea unui studiu pentru evaluarea resurselor părinţilor, în ideea creării 
unui plan concret şi specific pentru includerea părinţilor ca parteneri ai şcolii. 
Un studiu asupra parteneriatului părinţi-profesori pentru dezvoltarea abilităţilor copiilor supradotaţi 
a atras atenţia asupra tensiunilor dintre nevoile individuale ale copiilor şi acceptarea lor socială, 
deoarece în multe situaţii, potenţialul lor cognitiv intră în conflict cu integrarea socială. Pentru a nu 
fi respinşi sau excluşi de co-vârstnici, copiii îşi schimbă vocabularul, nu mai folosesc concepte 
avansate sau judecăţi complexe. Pentru ca părinţii să nu mai fie nevoiţi să ascundă profesorilor 
înzestrările deosebite ale propriilor copii din cauza prejudecăţilor sau a convenienţelor sociale se 
recomandă tratarea diferenţiată a acestor copii. Astfel, colaborarea cu părinţii devine crucială, 
deoarece şcoala recunoaşte şi valorizează potenţialul copiilor.  
Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi. Abordarea 
copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport cresc şansele ca aceştia să fie 
apreciativi şi responsivi. Şcoala a luat în considerare cele două principii de acţiune. Astfel că în 
lucrul cu părinţii, şcoala recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră astfel încât să îi 
motiveze să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul disponibil sau 
de anumite condiţii speciale. Misiunea şcolii este de a facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea 
barierelor ce ţin de: timp, angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea 
complicat poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul părinţilor care nu sunt vorbitori 
nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala pe baza propriilor experienţe din 
copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte care să le afecteze ulterior copilul, unii simt că sunt 
depăşiţi din punct de vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv sau din cauza schimbărilor din 
mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare, etc.). Şcoala este responsabilă de acordarea 
unui suport adecvat pentru ca părinţii să depăşească aceste contexte defavorizante. 
Familiile rome au nevoie să perceapă că există un viitor al participării şi nu al excluderii pentru 
copiii lor, astfel încât să conştientizeze pe deplin valoarea şcolii şi a educaţiei. Provocarea merge 
mult dincolo de şcoala efectivă, implică întreaga societate şi rolul pe care romii îl joacă. Oricum, 
şcoala poate avea un rol, în acest proces, prin a face primul pas în stabilirea relaţiilor cu familiile, 
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care pot reprezenta baza recunoaşterii reciproce, a încrederii şi respectului. Implicarea familiilor în 
activităţile şcolare reprezintă elementul fundamental al procesului de şcolarizare al copiilor romi. 
Primul pas în a găsi un teren comun de lucru este acela al recunoaşterii şi al înţelegerii întregului 
mediu al copilului. 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. Aceasta nu înseamnă ca şcoala să îşi asume întreaga responsabilitate pentru educaţia 
copiilor romi. Nici părinţilor nu li se cere asta. 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. 
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MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ! 

Importanța parteneriatului cu părinții/Serbările școlare 

 

Prof.înv.primar -Bibarț Cristiana- 
Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Arad 

 
Se apropie cu pași repezi finalul primului semestru din anul școlar 2019-2020 și, odată cu acest 
final și sărbătorile de iarnă.  
Ca și în fiecare an,cu ocazia Craciunului și a Anului Nou, cei mici doresc și așteaptă serbări 
școlare,momente artistice de neuitat pentru ei și pentru familiile lor. 
Dar nu doar serbări se pot organiza cu această ocazie.Nu doar acum,dar mai ales acum,copiii pot 
participa la actiuni caritabile,organizate in folosul celor mai puțin norocoși-vizite la școli cu copii 
cu nevoi speciale,vizite la azile de bătrâni,vizite în spitale de copii, pentru a aduce un zâmbet pe fața 
celor vizitați și bucurie în sufletele lor.Bineînțeles că vor fi duse mici daruri pentru aceștia.În 
instituția noastră,copiii au donat fructe și legume pentru cantine sociale,în Săptămâna fructelor şi 
legumelor donate,organizată la nivelul tuturor şcolilor din municipiu.Participă în continuare la o 
colectă de hăinuţe,jucării şi alimente neperisabile pentru Crucea Roşie din municipiu. 
De asemenea, mai pot fi organizate ateliere de creație cu ocazia Craciunului  sau a Sfantului 
Nicolae, în care copiii pot realiza împreună cu părinții lor ornamente specifice. 
Mai pot fi organizate târguri umanitare în folosul celor care nu au parte de bucurii cu ocazia 
sărbătorilor. 
 
În clasa noastră,a II-a în acest an şcolar,am propus părinţilor,la şedinţa din luna noiembrie o serbare 
cu ocazia Sărbătorii de Crăciun.Părinţii s-au oferit să aducă in acest scop o staţie muzicală.Am luat 
legătura cu asociaţia non-profit Maşina Prieteniei  pentru a stabili ziua în care poate veni în școala 
noastră.Această asociație propune  jocuri de recreere și relaxare pentru copii și părinți, 
confecționate din lemn ,care pot fi montate în aer liber sau in spații închise,jocuri în care copiii și 
părinții socializează și își exersează îndemânarea,spiritul de echipă și istețimea. 
Am stabilit o zi provizorie, aceeași care va fi stabilită și pentru serbare.Jocurile vor fi instalate în 
sala de sport a școlii. 
 
În continuare, am alcătuit un scenariu pentru serbare,scenariu care să includă colinde,cântate în cor 
și pe grupe de copii cu cor,pentru a valoriza talentele celor mici.Colindele,tradiționale,cunoscute 
atât de copii , cât și de părinți, pentru a pute fi cântate împreună cu aceștia, vor fi acompaniate de 
fundal sonor.Copiii au participat la alegerea acestor colinde, pentru ca serbarea să fie o bucurie 
pentru toți. 
 
În cadrul serbării vor fi prezentate și scenetele de Craciun -Bradul credincios și  Anul vechi și Anul 
nou, scenete care necesită pentru a fi realizate cu succes anumite costume,câteva materiale pentru 
decor,care vor fi realizate în clasă sau  de către părinți și copii( costume pentru personajele-Maica 
Domnului,doi soldați romani, un brăduț,un fag, un stejar,doi îngeri,Moș Crăciun,Anul vechi, Anul 
nou,prezentatori , colindători ). 
 
De asemenea, ornamentarea sălii de clasă  se va face tot în parteneriat cu părinții și cu ajutorul 
lucrărilor realizate de copii în orele de Arte vizuale și abilități practice- beculețe colorate, brad 
împodobit,beteală, desene, colaje, felicitări de Crăciun. 
Tot în parteneriat cu părinții se organizează și împărțirea darurilor de către Moș Crăciun. 
După încheierea serbării, din sala de clasă, se coboară în sala de sport,unde copiii și părinții vor 
participa la o întrecere între familii-copii,părinți,bunici- la jocurile  Mașinii Prieteniei. 
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Această activitate are ca scop și stabilirea unor relații de colaborare și prietenie între toți factorii 
implicați în educația copiilor- familie și școală. 
 
Din demersurile realizate până în prezent pentru realizarea unor activități utile și plăcute cu ocazia 
sărbatorilor din vacanța se iarnă, am constatat o implicare destul de mare a părinților în realizarea 
acestora și un interes al acestora legat de activitatea copiilor la școala. 
 
Este neapărat necesar un parteneriat al școlii cu părinții, pentru ca activitatea,  atât școlară cât și cea 
extrașcolară, să se desfășoare cu succes.Consider că părinții trebuie responsabilizați pentru a 
participa activ în toate activitățile realizate de copii la școală. Pentru ca rezultatele să fie pe măsura 
așteptărilor, atât școala căt și părinții trebuie să fie factori activi. 
 
În măsura în care se organizează activități utile și plăcute, cu implicarea școlii și a 
părinților,sărbătorile de iarnă pot fi un moment de neuitat, cu amintiri deosebit de plăcute,atât 
pentru părinți,cât și pentru copii. 
 
 
 

182



SERBĂRILE DIN GRĂDINIȚĂ – MIJLOC DE DEZVOLTARE ȘI 

VALORIFICARE A  APTITUDINILOR  ARTISTICE 

Prof.înv.preșcolar, Bidalach Any Alina 

G.P.N. SIMINICEA-SUCEAVA 

,,Educația este ceea ce rămâne după ce  ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” 
Albert Einstein 

  Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au 
generat înca din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor  
particularități ale personalității. 
  Copiii se deosebesc între ei după particularitățile lor de acțiune. Știm că aceleași acțiuni  
(practice, intelectulale, literare, sportive, musicale, etc.) sunt executate de diverși copii la diverse 
niveluri calitative cu o eficiență mai mare sau mai mică, uneori foarte redusă.  
  Aptitudinile se demonstrează totdeauna prin reușita în activități și sunt subsisteme sau sisteme 
operaționale superior dezvoltate, care mijlocesc performanțele supramedii în activitate. Aptitudinea 
arată ce poate copilul, nu ce știe el. Dezvoltarea aptitudinilor este condiționată de anumite premise 
naturale (dispoziții, particularitățile native ale tipului de activitate nervoasă superioară, unele 
particularități anatomofiziologice ale diferiților analizatori, precum și plasticitatea sistemului 
nervos. 

  În cadrul activităților commune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii unor 
aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite mai 
ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii în diferite domenii de activitate. Trezirea 
interesului pentru activitățile muzicale pe vârste, este în mare măsură condiționată de valoarea 
educativă a materialului cu care lucrăm: cântecele, jocurile cu cântec, audițiile și exercițiile 
muzicale să fie plăcute auzului și de bună calitate. Același copil cântă, desenează, are imaginație 
bogată în povestire: educatoarea trebuie să descopere vocația copilului, resursele adânci ale 
acestuia, care valorificate, vor să se ridice până la treapta creației. Apar deci, necesare datele 
observației curente, experimentul. 

  Cercetările psiho-pedagogice demonstrează că atât factorul ereditar, cât și cel educațional joacă un 
rol important în formarea și dezvoltarea aptitudinilor. Încă de la cea mai fragedă vârstă se consideră 
că ceea ce înregistrează și acumulează copilul în această perioadă este decisiv pentru evoluția sa 
intelectuală și estetică de mai târziu și nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu se poate 
forma și dezvolta decât prin activitate, acțiune și exerciții. 

  Educarea conduitei verbale a preșcolarului constituie o premisă psiho-pedagogică a pregătirii lui 
pentru școală. În grădiniță sunt utilizate diferite modalități prin care se asigură stimularea verbală a 
copiilor. Povestirile create de copii constituie un exercițiu de stimulare a gândirii și imaginației, de 
activizare a exprimării verbale fluente, flexibile, originale. Prin reproducerea textelor cunoscute, 
copilul își formează priceperi și deprinderi pentru povestiri, condiție esențială pentru compunerea 
propiilor povestiri. În activităițle de povestire create de copii, este important să se încurajeze 
încercările copilului, ideile originale (reale și fantastice): să se îndrume cu tact înclinațiile copilului, 
exprimarea spontană, să se aibă în vedere ca această funcție a gândirii- creativitatea- stimulată de 
timpuriu devine un stil de viață, o atitudine. Teatrul de păpuși este un mijloc potrivit pentru 
dezvoltarea aptitudinilor literare la copil. Învățarea și recitarea poeziilor contribuie la dezvoltarea 
memoriei voluntare, reproductive, logice, a sensibilității și expresivității vocabularului. 
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  Variatele procedee de organizare și desfășurare a activităților de educație fizică oferă posibilități 
multiple de dezvoltare a aptitudinilor coregrafice, de cultivare a trăsăturilor de voință și caracter. 

Încă din grădiniță, copiii cărora le sunt descoperite aptitudini artistice deosebite pentru 
activitatea sportive sau cea muzicală, pot fi îndrumați către secțiile sportive sau muzicale ale 
cluburilor si asociațiilor sportive și muzicale, unde cadrele didactice specializate pregătesc viitoare 
talente. 

  În grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace și anume: fie prin activitățile 
comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 
  Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare și cunoaștere a tradițiilor noastre populare. 
Mugurii acestui sentiment apar atunci când copilul face primii pași în cunoașterea creațiilor 
populare, la grădiniță, apoi la școală. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 
realizare a educației fizice, îi familiarizează pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 
dezvoltă simțul ritmului și capacitatea de a-si coordona mișcările, precum și gustul pentru frumos. 
  Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, 
coregrafic și artistico- plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a 
teatrului de păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 

  Exista momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. 
Aceste momente trebuie să le disociem de șirul clipelor obișnuite, spre a investi o frumusețe care să 
le confere o prezență luminoasă în viața de zi cu zi, printre care se numără și serbările, cu un farmec 
aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-si manifesta din plin aptitudinile individuale ale 
personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă 
prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa 
elegant, grațios, etc. Interesele și aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese 
și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, memoria, vointa, etc. Ca să poată da 
replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate gândirea și fac asociații între obiectele ce-i 
înconjoară, își însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar conținutul 
acestora le formează sentimente și trăiri morale. 

  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, la 
grupele mari. De asemenea priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de educație muzicală 
se valorifică prin integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a șezătorilor și a 
concursurilor (organizate în diferite condiții și momente ale vieții copiilor în grădiniță), dar mai ales 
în cadrul serbărilor. 

BIBLOIOGRAFIE: 
             *** Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii 
             *** Jocuri didactice pentru preşcolari, ed. Aramis, 2004 
             *** Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, ed. Omfal Esential, 2007 
             *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2009 
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COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE – UN DEZIDERAT AL EDUCAŢIEI 

PERMANENTE 

 

Prof. înv. primar BINCHICIU ILEANA 

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad 

 
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.  
Şcoala şi familia vor merge mereu în paralel 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. 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, 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 
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.  
În acest scop părinţii le oferă copiilor un spaţiu pentru studiu, liniştit şi bine iluminat. Se asigură că 
radioul şi televizorul sunt închise. Descurajează vorbitul la telefon în timpul efectuării temelor. 
Încurajează efortul copilului şi sunt disponibili pentru a răspunde la întrebările care li se adresează. 
Discută cu el despre ce a învăţat. Şcoala are datoria de a îndruma învăţarea, însă datoria de a învăţa 
revine elevilor. 
Să citească împreună cu copilul.  
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Părinţii să citească împreună cu copilul şi să îi ofere prilejul să îi vadă citind atât pe ei, cât şi pe alţi 
copii mai mari. Este necesar să îl îndrume şi să îl ajute să găsească cărţi potrivite pentru interesele şi 
pasiunile sale. 
Să folosească televizorul în mod inteligent.  
Părinţii stabilesc un program de utilizare a televizorului şi ajută copilul să aleagă emisiunile pe care 
le va viziona.. Selectează emisiuni pe care să le vadă şi să discute pe marginea lor. Părinţii trebuie 
să limiteze timpul de vizionare şi să ajute copilul să selecteze emisiuni educative. 
Să menţină legătura cu şcoala.  
Părinţii nu trebuie să aştepte ca şcoala să comunice cum se descurcă şi ce face copilul acolo. Ei se 
informează permanent cu privire la ceea ce învaţă copilul, care sunt sarcinile lui şcolare şi modul în 
care le îndeplineşte. Din când în când vizitează şcoala şi discută cu dascălii. Dacă nu pot merge la 
şcoală dau telefon. Oricum, să nu aştepte până apar probleme. 
Să ofere premii şi încurajări.  
Părinţii trebuie să încurajeze copilul să depună efort, să sacrifice timp şi să muncească asiduu pentru   
a-şi îndeplini cu succes sarcinile şcolare. Să îl încurajeze să fie perseverent şi să îi ofere recompense 
pentru succesele obţinute. Părinţii deţin un rol important în influenţarea şi motivarea copilului 
pentru succesul şcolar. 
Să vorbească cu copilul.  
Părinţii să se străduiască să afle cine sunt prietenii fiului/fiicei lor şi să ştie ceva despre ei. Să 
sprijine copilul în activităţile şcolare şi extraşcolare. Să îl implice în activităţile din cadrul familiei. 
Discutând copiii cu părinţii pot afla multe unii de la alţii. Vorbind deschis despre importanţa unor 
valori ca onestitatea, încrederea în sine, responsabilitatea, părinţii vor ajuta copilul să ia decizii 
corecte. 

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.  
În acest cadru vor fi stabilite obiectivele, aşteptările şi responsabilităţile şcolii şi ale părinţilor , ca 
parteneri egali, implicaţi în promovarea succesului copiilor. 
Să instruiască părinţii.  
În crearea parteneriatelor şcoală-familie, este necesară instruirea părinţilor, aceştia fiind ajutaţi 
astfel să dobândească deprinderile necesare. 
Să dea teme pentru acasă care să angajeze părinţii.  
De exemplu, pot fi propuse teme menite să implice părinţii în procesul de învăţare, cum ar fi 
construirea arborelui genealogic al familiei, reconstituirea istoriei acesteia sau descrierea muncii de 
zi cu zi a părinţilor. 
Să dea părinţilor putere de decizie.  
Părinţii trebuie să fie implicaţi în luarea unor decizii cu privire la educaţia şcolară a copiilor lor. 
Să-şi extindă programul de funcţionare.  
Rămânând deschise după masa şi în weekend, şcolile vor permite elevilor şi părinţilor să participe la 
activităţi recreative şi vor furniza diverse programe de educare a adulţilor, precum şi programe de 
instruire în educarea copiilor. 
Să creeze centre de informare(de resurse) pentru părinţi.  

Aceste spaţii situate în perimetrul şcolii invită părinţii să-şi împărtăşească experienţa educaţională 
cu alţi părinţi şi să se implice, alături de dascăli, în diverse activităţi educative. 
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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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

Prof. Adriana Bindea,  

Școala Gimnazială "Dacia" - Oradea 

 
Crăciunul a avut întotdeauna pentru mine o semnificaţie specială. Îmi amintesc cum, copil fiind, îmi 
plăcea să stau în bucătărie, cu mama, şi să privesc cum din mâinile ei ies, ca prin minune, bucate 
minunate.  
Colinde vechi, obiceiuri din satul bunicilor, mirosul de cozonac care umplea casa de fericire, 
sarmalele fierbând la foc domol, luminițele mirifice din brad toate acestea sunt, pentru mulți dintre 
noi, amintirile cele mai de preț ale copilăriei.  
De Sărbători, în casa oricărui român ar trebui să fie pace, bucurie și bunăstare. Crăciunul este 
sărbătoarea copilăriei. Şi acum, în seara de Ajun ne strângem toţi în jurul bradului, să vedem ce ne-a 
adus Moşul. Sărbătoarea Crăciunului înseamnă iubire, înseamnă liniște și căldură, apropiere 
sufletească, înseamnă dăruire. Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe 
copii. De Crăciun avem în școală o multitudine de activități pe placul elevilor. 
În această perioadă a anului în sălile de clasă nerăbdarea își spune cuvântul. Cu câteva zile înainte 
de vacanța de iarnă copiii sunt agitați, zgomotoși, vorbesc mult și tare, iau decizii neașteptate. 
Clasa a V-a, la care sunt dirigintă, este preocupată acum mai mult de ce le va aduce moșul decât de 
calcule matematice sau de păstrarea curățeniei în clasă.  
Sala de clasă arată a sărbătoare deoarece am decorat-o cu podoabe realizate cu mâinile noastre, am 
împodobit bradul și am confecționat felicitări; compunem scrisori către Moș Crăciun în care îi 
povestim despre faptele noastre bune de peste an și îi enumerăm, în treacăt, ce ne-am dori dacă ar 
veni și pe la noi. 
 
Vorbim mai des și mai mult despre bunătate, dăruire, veselie, armonie între noi. Nu am uitat să 
organizăm activitatea Secret Santa, cu sume mici dar cu surprize mari și cu bucurie pe măsură. 
Jocurile și activitățile de Crăciun au avut un foarte mare succes; prin ele s-a creat o atmosferă 
prietenoasă, atractivă și relaxantă în clasă, de apropiere și bucurie: am jucat mima și fazan, cu 
tematica sărbătorilor de iarnă. 
Copiii cântă cu glas de înger colinde rămase din străbuni și învățate împreună cu doamna profesoară 
de muzică. Cântecele lor răsună şi dincolo de zidurile şcolii, căci elevii merg însoţiţi de doamna 
profesoară la primăria orașului și la inspectoratul școlar. 
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 să preţuiască binele. 
 
Sper din tot sufletul ca toate aceste activități să atingă sufletele elevilor în așa măsură încât ei să 
simtă, să conștientizeze că școala e bună, e importantă, e minunată chiar! 
Iar tuturor vă doresc anul acesta, ca Moş Crăciun să nu vă mai aducă, ci să vă ia! Să vă ia din griji, 
din dureri, din invidie, din răutate ... şi să vă lase în faţa Noului An aşa cum am fost toţi când am 
venit prima oară pe pământ ... mai calzi, mai blânzi şi mai veseli! 
Sărbători cu zâmbete să aveţi oameni buni! 
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Modalități de eficientizare a parteneriatului şcoală-familie 

Prof.înv. primar COSTICĂ BIZADEA 

Liceul Teoretic”Grigore Gheba” Dumitrești-Vrancea 

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 
performanțe mai mari la școală. 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 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.   
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.  

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.  
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Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala a 
copiilor. 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. 
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. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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.  
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, pot îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor. 
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 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. 
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PARTENERIATUL  ȘCOALĂ – FAMILIE 

SERBĂRILE ȘCOLARE 

Prof.înv. primar LENUȚA BIZADEA 

Liceul Teoretic”Grigore Gheba” Dumitrești-Vrancea 

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 iar  părinţii 
trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii și şcolile trebuie să 
asigure părinţilor asistenţa necesară. 
Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
activitatea 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. 
Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii, printre care 
Daniel Goleman, afirmă că Inteligenţa emoţională presupune 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 de a face cunoscute celorlalţi

propriile idei şi sentimente;
 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, 
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.  
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Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, 
dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și 
rezolva în modul cel mai eficient 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. 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, în 
domeniul  activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și 
școală. La ședințele cu părinții vorbim 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 învățătoare 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 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 con-
lucrare 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. 
Parteneriatele dintre școală și familie pot  ajuta profesorii în munca lor, perfecționa abilitățile 
școlare ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar,      îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților. 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 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.  Dintre activităţile care pot contribui la 
formarea părinţilor un rol important îl au serbările școlare. 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 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. 
Serbările dedicate sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de mare bucurie pentru copii, care aşteaptă 
cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi pe MOȘ CRĂCIUN care aduce MAGIA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. 
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SERBARE DE CRĂCIUN 

Clasa Pregătitoare 0 D 

2019 

Prof. Înv. Primar Bîclea Codruața 

Școala Gimn. „Al. Ceușianu” - Reghin 

 

 
Sosit-a praznicul iară 
Sosit-a  praznicul iară 
De care ne bucurăm 
Azi Iisus din cer coboară{bis} 
Să se nască-n Betleem. 
Să se roage lumea-ntreagă 
Împăratului ceresc 
Să trimită pacea sfântă{bis} 
La tot neamul românesc. 
 
Astăzi, dis-de-dimineaţă 
Pe fereastră m-am uitat 
Totul se făcuse gheaţă 
Iarna şi-a făcut palat. 

 
Din palatul ei de nea 
Cocoţat sus pe o stea 
Blânda iarnă dirijează 
Fulgii moi de catifea. 

 
Când rapid şi fără veste 
Iarna-ncepe a ei poveste 
La război ea stă să ţeasă 
Pânză albă de mătasă. 

 
După primii fulgi de nea 
Noi stăteam cu  măiculiţa 
Iar când focu-n sobă-ardea 
Ne spunea poveşti drăguţa. 
 
Mama spune-n continuare 
O poveste de demult. 
„Leru-i ler” în depărtare, 
Parcă vine din trecut. 
 
Mama-ncet ne povesteşte 
Despre seara de Ajun. 
Glasul ei suav rosteşte, 
Colinde se-aud din drum. 
 
 

Ascultam cu al meu frate 
Basmele cu princhindei 
Zâne bune din palate 
Împăraţi, prinţese, zmei. 
 
Şi cu glasul ei divin 
Ea cu drag ne povestea 
Noi îndată adormeam 
Iară ea ne învelea. 
 
Pe când măiculiţa noastră 
Cu dragoste ne alintă 
Gerul aspru la fereastră 
Mici bucăţi de stea anină. 
 
Când un nor gros se preschimbă 
În puzderie de fulgi 
Noaptea neagră-acum e albă 
Iar la geam se-aud colinzi.... 

 
Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe-acest pământ, 
Nu e alta mai frumoasă  
Decât Crăciunul cel Sfânt. 
 
E Crăciun, e sărbătoare, 
Dar mă-ntreb, cu-ndoială, 
În această rece seară… 
Ce sărbătorim? 

 
Serbăm noi oare bradul 
Sau poate moșul, clopoțeii… 
Copiii cu colindul 
Sau instalarea iernii? 

 
Dar poate că… 
Nici nu mai contează 
E sărbătoare, e Crăciunul 
Și e așa frumos și bine! 
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Și astfel toti, cu mic cu mare, 
Veniți la sărbătoare. 
Din ceruri, deodată, 
Se înalță…Osanale! 

 
Triumfator, se-apropie 
În slavă și splendoare, 
Un mare Rege,dar oare cine-I? 
E…Sărbătoritul! 

 
Uită acum de toate,  
Uită și de tine, 
Aceasta-i virtute, nu e-o rușine. 
Însă când vii la sărbătoare 
Să nu-L uiți pe El! 

 
 

Deschide-ți inima creștine, 
Pleacă-ți genunchiul,  
Privește spre cer 
Și-n astă rece noapte, 
Serbează-L pe El! 
 
Nu simţi fiorul de atunci 
Şi-n noaptea asta, frate, 
Iisus te-aşteaptă să arunci 
Povara de păcate. 

 
El stă în ieslea Lui şi azi 
Iertare dând şi viaţă, 
Încearcă în genunchi să cazi 
Cu inima-ţi de gheaţă. 

 
Mărturiseşte-ţi fapta ta 
Şi-a patimii revoltă, 
Şi-o albă minunată stea 
Va răsări pe boltă. 

 
Vedea-vei în zori şi lumini 
Pe umerii tăi şubrezi, 
Când vei veni să I te-nchini 
Cu ochi smeriţi şi umezi.  
 
Sorcova vesela 
Haideţi să sorcovim. 
Să trăiţi, să-nfloriţi 
Întru mulţi ani fericiţi! 
Noi venim an de an 
Să vă sorcovim pe toţi 
Pe cei mici, pe cei mari,   
Pe bunici şi pe nepoţi. 

 

Refren:    
Tare ca piatra să vă fie casa, 
 La fiecare mai bogată masa! 
 
Se-apropie Crăciunul 
Vin  să te rogi cu mine, 
Iisus se naşte astăzi 
Copile, pentru tine! 
 
Se apropie Crăciunul 
Vino să te rogi duios! 
Să crești curat, copile 
Ca bradul de frumos! 
 
Colindul te coboară sfânt 
În casa mea, Iisuse, 
În cor de îngeri pe pământ 
Din vremurile apuse. 
 
Colindul ne aduce-n zări 
Visare și lumină 
Păstori aduc din depărtari 
Din albe flori, cunună. 
 
Colindul ne ridică iar 
În fața ta, Iisuse, 
Cununi de dragoste în dar 
În visele  ascunse. 

 
Bucurie, casă bogată, 
Viaţă binecuvântată, 
Domnul nostru Sfânt Hristos 
Să vă dea doar gând frumos! 

 
Să vă umple-ntreaga fire, 
Inimile de iubire, 
Căci nimic nu e asemeni 
Cu iubirea pentru semeni! 

 
Sorcova vesela 
Haideţi să sorcovim. 
Să trăiţi, să-nfloriţi 
Întru mulţi ani fericiţi! 
Noi venim an de an 
Să vă sorcovim pe toţi 
Pe cei mici, pe cei mari,   
Pe bunici şi pe nepoţi. 

 
Refren:   Tare ca piatra să vă fie casa, 
La fiecare mai bogată masa! 
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PLUGUSORUL 
 

Aho,aho copii și frați 
Lângă boi v-alăturați 
Si cuvântul mi-ascultați! 
Cu plugușorul venim 
Pe toți să vă cinstim 
Și la mic, dar și la mare 
Noi  vă facem o urare! 
Hăi! Hăi! 

 
Să urăm la început 
Pentru cei ce ne-au crescut. 
Pentru mama și tăticu 
Pentru buna şi bunicul. 
Ia mai mânați, măi 
Și pocniți din bice, măi! 
Hăi! Hăi! 

 
 
 

Pentru mama aş dori 
Cei mai cuminţei copii. 
Copiii singuri să crească 
Haine să nu murdărească 
Şi îi mai dorim de zor 
Să aibă un aspirator 
Care singur dintr-o dată 
Curăţenia s-o facă. 
Hăi! Hăi! 

 
Să nu credeţi niciodat’ 
Că pe tata l-am uitat 
Îi dorim tăticului 
Să meargă maşina lui 
Doar cu aer şi cu apă 
Cu benzină, niciodată. 
Lucrul să înceapă la 10 
Şi la 3 acas’ să plece 
Ia uraţi cu toţi voioşii 
Şi pentru tăticii noştri! 
Hăi1!Hăi! 

 
Vă lăsăm ca să ghiciţi… 
Vom ura pentru…? Bunici! 
Bunicuțo iti dorim  
Ani mulți să sărbătorim. 
Îţi urăm să ne tot faci 
Mulţi , mulţi ani la cozonaci. 
Să îi iei pe nepoţei ,  
Să îi duci unde vor ei. 
 

Să îi aduci de la şcoală  , 
Să-i păzeşti în caz de boală. 
Şi urează-i acum vere 
Mai multe telenovele! 
Hăi! Hăi! 

 
Bunicule, sănatate! 
De mulți, mulți ani să ai parte. 
Să te joci cu noi prin curte 
Și să ne spui povești multe. 
Să îi stai in drum lui tata, 
Când fac pozne și-mi iau plata. 

 
 

Că ți-om lua televizor mare 
Cu o mie de canale.  
Hăi! Hăi! 

 
Veniți toți, cu mic cu mare 
Să îi facem o urare 
Și doamnei  invățătoare 
Să-i zicem astăzi de bine 
Pentru anul care vine! 
Și să ne dea doar note mari 
Să ne certe cât mai rar. 
Orele să le scurteze 
Să lungească pauzele. 
Teme să nu dea deloc 
Să-avem mai mult timp de joc. 
Hăi! Hăi! 
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Magia Sărbătorilor de Iarnă. 

Importanța parteneriatului cu părinții 

prof. înv. primar Bîrsan Marius Sebastian 

Școala Gimnazială ”Mihail Kogalniceanu” Buzău 

În pedagogia tradiţională, legătura dintre scoală și familie era tratată sub denumirea 
« colaborarea dintre școala şi familie ». Actualmente, dimensiunile aceste relaţii sunt mai 
cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare, şi, 
mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate, şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative, în sensul implicării active şi al valorizării 
experienţei şi statutului fiecărui actor în egală măsură.  

Azi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca forma de unificare, sprijin şi 
asistență a influențelor educative formale. Introducerea colaborării între părinţi şi educatorii 
specializaţi, comunicarea periodica şi permanentă între aceştia ca şi cooperarea în anumite momente 
sunt cerute chiar de eficiența învățării şcolare. Experienţa dovedeşte că o atmosfera destinsă între 
agenţii educaţionali este facilitatoare învăţării. De asemenea , existenta unor reguli comune, 
cunoscute şi fixate împreună uşurează mult efortul învăţării. 

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de 
acţiune şi un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele didactice 
pot crea parteneriate variabile, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe 
alţii în îndeplinirea rolurilor cerute. Termenul de „parteneriat şcoală-familie” este folosit pentru a 
sublinia faptul că şcolile, familiile şi comunităţile împart responsabilităţile care vizează copiii, prin 
suprapunerea sferelor de influenţă. Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere 
acestora sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al copilului. În 
același timp, părinţii trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, acordând mai multã importanţă 
educaţiei copiilor. 

Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie de 
abilităţile pe care le dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivel familial. Acordul 
familiei cu şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să corespundă atât intereselor 
copilului şi familiei cât şi şcolii şi societăţii. Modul în care sunt prezentate, comentate, argumentate 
informaţiile de către părinţi, influenţează opiniile şi atitudinile copiilor. 

Parteneriatul dintre școala și familie se poate obiectiva intr-o multitudine de activități 
comune: şedinţe cu părinţii, lectoratele cu părinţii, consultaţiile individuale (convorbirile), 
convorbiri telefonice, platforme de comunicare – grupuri/pagini pe reţele de socializare, platforme 
specializate (Adservio),  chestionarul , participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală - 
lecţii deschise pentru părinţi,  consiliere psihopedagogică , vizitele ale cadrelor didactice la părinţii 
copiilor,   vizite la locul de muncă al părinţilor, excursii, drumeții,  expoziţii cu lucrări ale copiilor, 
sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă, serbările şcolare, implicarea părinților în proiecte 
și parteneriate şcolare, Ziua portilor deschise, jurnalul clasei, scrisorile şi însemnările, avizierul 
şcolii, ateliere de lucru cu părinţii, mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, revista și site-ul web al 
școlii, acordul de colaborare şcoală-familie, școala părinţilor, ”biblioteca vie” (vorbitor, invitat, 
vizitator), activităţi pentru copii organizate în comun de către învăţători şi părinţi. 

Întâlnirile „tipice” cu părinţii  nu abordează întreaga problematică a colaborării școală-
familie, oferind părinţilor puţine şanse de a cunoaşte cadrele didactice ale elevilor şi problemele 
şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru 
de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil.  

Perioada sărbătorilor de iarnă oferă posibilitatea implicării părinților într-o gamă variată de 
activități: împodobirea bradului, pavoazarea sălii de clasa pentru serbare, cumpărături în vederea 
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pregătirii cadourilor pentru copii, serbarea de Crăciun, activități de voluntariat, vizite, colindat la 
diferite instituții (părinții putând mijloci astfel de vizite). Implicarea părinților în organizarea 
serbării de Crăciun poate să se extindă dincolo de realizarea acestor activități de factură materială, 
ea poate avea un intens ecou socio-afectiv, căci aceștia venind cu propria lor experiență, cu 
amintirile copilăriei lor, se creează o punte solidă și pozitivă a relațiilor copil – familie - școală. 
Toată lumea are de câștigat: dascălul beneficiază de un colectiv de părinți implicați, săritori, de 
nădejde, copiii se simt relaxați atunci când părinții sunt acceptați, valorizați de către profesori, iar 
părinții sunt alături de proprii copii dincolo de ”școală”, note și catalog.  
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Parteneri în educație: grădinița și familie 

Prof.Înv.Preșc.Blagoe Rozeta – Ana 

Liceul Tehnologic Berzovia - Grădinița P.N.Berzvovia 

Jud.Caraș-Severin 

„M-A CRESCUT MAMA ÎN POALĂ, DIN LEAGĂN ȘI PÂN`LA ȘCOALĂ” 

Copilul se naşte şi creşte în ”poala mamei”, locul cel mai drag, cel mai apropiat de sufletul 
şi inima ei, locul unde copilul se simte în siguranţă. De acolo următorul pas este spre grădiniţă, 
mediul unde familia îşi încredinţează pruncul şi unde trebuie să se simtă la fel de bine ca şi în 
”poală”, ba chiar sa evolueze, să socializeze, să înveţe lucruri despre lumea înconjurătoare. 

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. Primul pas spre grădiniță este și primul pas 
spre independența personală, un pas greu ținând cont că la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu 
are dezvoltate toate deprinderile. 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. 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, astfel se recomandă părinților: 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. Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el. Participarea 
afectivă a părinţilor la evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. Părinţii oferind 
timpul necesar să stea de vorbă cu copilul despre: ,,cum a fost azi la grădiniţă?” , ,,cum a fost la 
joacă?”, ,,ce ţi-a plăcut mai mult din ce vi s-a povestit?”, apreciind alături de copil faptele, situaţiile 
ivite în cursul zilei, vor avea întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar acesta, la rândul lui, va căpăta 
încredere şi va ţine seama de sfaturile ce i se dau.  
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Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrânge asupra 

tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale 
acestuia. 

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. 

 
,,Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.” Giacomo Leopardi 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

       Prof. Boartă Roxana Dalia 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 

       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. 
      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 
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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 problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi 
şcoală .  Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente ambilor factori.  
     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.   Este  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  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. 
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. 
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 Relatia Școala-Familie-Comunitate 

PROF.BOBOESCU PATICA MIHAELA FLORENTINA 

Informarea si 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 si 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, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si 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 componentă 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 reânnoire 
a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, 
educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si 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). 

Motto: 
,,Şcoala incearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne punem de 

acord cu şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 
În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a reieşit 

faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, beneficiarii acestei 
colaborări sunt elevii. 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
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor
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 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 paşească pe treptele 
superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul 
elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală 
şi in 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 in 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 si 
măsurilor luate.  

 
Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un 

tâmplar nu lucrează in 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. In 
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 in 
societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: 
oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între 
acestia primul loc il ocupă părinţii si 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 sa participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru 
muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra 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. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in 
timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  
comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună 
măsură sarcina educării lui cu dascălii si 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.  
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          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 si 
depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. 
Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună 
frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 
           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe 
învăţare; 

 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 
copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept 
cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al 
şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu 
părintii şi comunitatea. 

           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 
 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un 

ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 
 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 

practicilor educaţionale. 
  

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. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite 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  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 in 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. 
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In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe profesori 
specializaţi sau tot profesori? 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. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia, în 
care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre părinţi si profesori, pe 
un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între familie şi şcoală să nu se considere 
doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 
 Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale.  
Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, 
inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o 
schimbare rapidă. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

 

Înv.Bodnar Elisabeta 

Şc.Gimnazială ” Lucreţia Suciu “    Oradea 

 
“O vorbă bună rostită la timp înviorează sufletul copilului, precum şi ploaia bună,căzută la 
timp,învioreză câmpul.” Proverb 
 
 Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a 
uşura o anumită modificare de comportament,adică de a forma un om cu gândire liberă,creativ şi 
sociabil. 

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. 

Există tipi de părinţi care consideră că nu în toate cazurile este necesară menţinerea unei 
legături permanente cu şcoala.Menirea şcolii este de a găsi cât mai multe şi eficiente forme de 
colaborare de atragere a părinţilor într-un dialog eficace spre formarea unui cetăţean activ. Pentru o 
relaţie optimă este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia. 

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. 

Având o clasă unde marea majoritate a copiilor sunt romi ,constat,că şcolarizarea pentru 
aceşti părinţi este percepută ca o etapă în care copiii învaţă să scrie şi să citească, iar marea 
majoritate se limitează la ciclul primar de studii. O bună parte din copii nu reuşesc din diferite 
motive să atingă nici obiectivul de a învăţa să citească şi să scrie. 

Nefrecventarea instituţiilor preşcolare şi bariera lingvistică contribuie la adaptarea dificilă a 
copiilor la programul şi cerinţele din instituţiile şcolare,la pierderea interesului şi în cele din urmă la 
abandonul şcolar. Alţi factori care contribuie la abandonarea şcolii sunt lipsa tradiţiilor de 
şcolarizare şi a suportului din partea familiei, dezinteresul şi plictiseala în mediul şcolar. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiilor înşirate am încercat să le implic cât mai des părinţii în 
activităţile şcolare. Am organizat ateliere de lucru, unde copii, părinţi împreună ne-am pregătit 
pentru sărbătorile creştine. Au avut loc mese rotunde cu invităţi (preoţi, medici, poliţişti, romi cu 
success din diferite domenii) Lectoratele cu părinţii au avut succes, mai ales dacă au fost dezbătute 
teme îndrăgite de ei. 

Serbările şcolare tot timpul reprezintă evenimente de 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 anului 
şcolar. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

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 vederea înbunătăţirii nivelului şcolarizării copiilor romi şi a calităţii studiilor, ar fi necesar 
dezvoltarea unor programe de instruire pentru adulţi, prin care am suplini lacunele educaţionale, 
responsabilizarea părinţilor, atât prin metode stimulative, cât şi punitive. 
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Familia si gradinita, 

factori principali in formarea si educarea tinerei generații 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR: 

BODNAR LUCREȚIA 

 
 
 

Familia constitue prima verigă si cea mai importanta a educaţiei permanente a individului. 
Grupul familial constituie prima „şcoala” a copilului, dupa care gradiniţa şi apoi şcoala, cladesc 
opera de integrare sociala a copiilor pe fundamentul iniţiat de ea. Scopul educaţiei în familie este 
crearea unui climat favorabil, în cadrul caruia copilul să poată creşte şi educa, ca o personalitate 
complexă. 

 
Funcţia de părinte este o „meserie” şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de 

părinte nu poate exista separat de cea de copil/urmaş, după cum notiunea de educator nu poate 
exista separat de cea de educat. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe 
care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată 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 cit 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 ce-l inconjoara trebuie incurajata. 

 
Pina la intrarea in gradinita, copilul parcurge doua etape din viata lui: vârsta sugarului (de la 

nastere, pâna la 12-14 luni) si vârsta anteprescolara (de la un an până la trei ani). De modul de 
dezvoltare a copilului in aceasta perioada raspunde familia, iar de la trei ani sarcinile se impart intre 
familie si gradinita.  

 
La vârsta prescolara un factor important este gradinita care desfasoara un amplu proces 

instructiv-educativ aplicând metode si procedee stiintifice. Pentru reusita actului educational munca 
depusa de cadrele didactice in gradinita trebuie continuata, sustinuta si intarita de familie. 

Unitatea de actiune a celor doi factori (gradinita-familie) in opera de formare a copilului este 
coditionata de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru si o buna cunoastere reciproca.  

În procesul educatiei rolul coordinator il are gradinita, iar mai apoi scoala, insa familia este 
cea care contribuie prin sustinere si continuarea a ceea ce unitatile de invatamânt se straduiesc sa 
faca. 

 
 Educatia prescolara asigura stimularea diferentiata a copilului in vederea dezvoltarii sale in 

plan intelectual, socio-afectiv si psiho-motric, tinând cont de particularitatile specifice de vârsta ale 
acestuia. 

 Daca in familie cerintele sunt mai putin exigente si mai relaxante, apare gradinita, unde 
sistemul este mai organizat, mai explicit, cu regului clare. Copilul se adapteaza treptat acestui 
sistem, fapt ce-i imbogateste experienta de viata sociala. 

 Alaturi de asigurarea cunoasterii familiei copiilor prescolari –conditia de baza a unei 
colaborari eficiente intre gradinita si parintii copiilor - se inscrie si necesitatea stabilirii unei 
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programe comune de educatie in gradinita si in familie, care sa sustina, sa intareasca si sa 
intregeasca munca educativa din gradinita. Din punct de vedere pedagogic coordonarea presupune 
pe de o parte, selectarea si valorificarea influentelor 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 ce dispune de cadre pregatite in acest sens, gradinita poate asigura 
aceasta coordonare.  

 
 Familia trebuie convinsa deopotriva ca o buna educatie depinde de intreg stilul de viata al 

acestuia, iar masurarea efectelor, influentelor educative in functie de timpul acordat de parinti 
copiilor. Tonalitatea in care se poarta discutiile, continutul acestora, gesturile, chiar si cele mai 
simple (salutul, formulele de adresare intre membri familiei) respectarea de catre adulti a unui 
program zilnic, in cadrul careia se fixeaza sarcini precise pentru toti membrii grupului familial 
(inclusiv copilul prescolar) si se discuta bilantul realizarilor.Toate acestea sunt elemente ale 
ambiantei familiale la care mai adaugam modalitati concrete de intelegere a unor situatii dificile in 
care se poate afla unul dintre parinti. 

 
 Marele pedagog John Locke convins de puterea exemplului in familie, de rolul ambiantei 

familiale si inclinatia catre imitatie a copilului se adreseaza parintilor cu indemnul: „nu trebuie sa 
faceti in fata copilului nimic din ceea ce nu vreti sa imite” . 

 
 In concluzie, dezvoltarea fizica si psihica a copilului la aceasta vârsta depinde in mare 

masura si de cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea e nevoie stringenta de un parteneriat 
educational in favoarea cresterii adecvate a copiilor. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ- FAMILIE 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. BOGORODEA LUMINIȚA 

GRĂDINIȚA CU P. P. ,, CĂSUȚA PITICILOR ,, NR. 1 – HOREZU 

 
 ,, Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății ,, (N. Iorga). 
 

 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. 

Toți părinții au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informați despre 
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și trebuie implicați în luarea 
deciziilor. Părinții trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o 
are grădinița despre calitățile și problemele copilului. 

 
După perioada mai puțin plăcută de integrare 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, să se ajute reciproc, etc.  

 
Copiii care vin în grădiniță pot avea dificultăți de adaptare, atât în sensul socializării, cât și din 

punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare, 
împreună cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți, cât și ai celor cu dezvoltare firească, este 
bine să fie consultații pentru a stabili programe educative, în care să se implice și familia. 
Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creșterea și educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi. 

 
Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță: discuții zilnice, teme săptămânale 

de consiliere pentru părinți, ședințe, lectorate cu părinții, vizite la domiciliul copiilor, serbări, lecții 
– vizită, plimbări , cursuri, etc.  

 
Grădinița nu poate face minuni, iar educația nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini și 

nu va colabora cu familiile copiilor. 
 
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 orarul în care pot să aducă și să ia copiii, să nu deranjeze cadrul didactic în timpul 
activităților, etc. 

 
Cultivarea unei, relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea educației și creșterii 

copilului constituie succesul garantat în adaptarea și integrarea în școală și reprezintă un prim pas 
către o educație transparentă a personalității copilului, viitoru adult al societății noastre. 
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SERBAREA DE CRĂCIUN 

-EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ- 

PROF. BOLBOŞESCU CORINA 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA ELIADE” REŞIŢA 

 
Motto: 

„ Adevăratul DASCĂL este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu 
minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile deopotrivă”. 

                                             -John Dewey- 
 
  

În ultimii ani şcolari serbarea dedicată Crăciunului părea o corvoadă pentru copii, mai ales 
că aveau de memorat versuri interminabile despre şi cu Moş Crăciun. Cei mici doresc cu nerăbdare 
sosirea moşului şi în fiecare an mă întreabă de ce nu pot să-i facă o surpriză şi să împodobească ei 
bradul. Aşa că, în acest an am discutat cu părinţii şi copiii despre cum ar trebui să se deruleze 
serbarea. 
  Am hotărât de comun acord, ca serbarea să se numească „Moş Crăciune ai sosit!”. Copiii au 
fost încântaţi de idea împodobirii bradului împreună cu părinţii.  Scopul activităţii a fost educarea 
relațiilor umane și valorificarea potențialului artistic și creativ al copiilor.  

Obiectivele educaţionale urmărite:  
  - cunoşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului; 

- cunoaşterea semnificaţiei bradului şi împodobirii acestuia; 
- intonarea unor colinde și cântece de iarnă; 
- adaptarea comportamentului propriu la cerinţele grupului; 
- relaţionarea pozitivă cu adulţii şi ceilalţi copii. 

Copiii împreună cu părinţii au împodobit bradul. Fiecare copil a primit câte un îngeraş din 
ipsos, pe care l-a prins în brad. Au pus multă beteală, instalaţie multicoloră şi globuri desenate de ei. 
În aşteptarea moşului au intonat cântece de iarnă şi colinde.  

La sosirea lui Moş Crăciun toţi copiii au aplaudat, semn că au fost încântaţi că a venit şi la 
ei. După o scurtă discuție cu cei mici, Moș Crăciun a luat loc, iar serbarea a continuat cu intonarea 
colindelor. Părinţii au cântat împreună cu cei mici.  

La final, copiii au făcut o urare invitaților, apoi au primit pungi cu dulciuri și au făcut poze 
cu Moș Crăciun. După plecarea moşului au mai primit colăcei, portocale şi saloane din jeleu. 
Împreună cu părinţii au dansat şi s-au bucurat dec darurile primite. Programul artistic nu a fost 
încărcat, nu a durat prea mult şi nu a obosit copiii.  

Prezint mai jos câteva fotografii surprinse în timpul serbării. 
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Program de serbare de Craciun 

 

Prof. In inv. Presc Boldor Marilena 

Gradinita cu P.N. Caseiu 

 
Momentul colindatorilor 
 Tata -Mai, Marie, mai lasa pregatirile ca e destul pentru azi! Stai si tu lânga mine ca trebuie sa vina 
colindatorii! Ai pregatit colacii și nucile?  
 
Mama - Sunt gata de mult! Numa sa vina ! 
 - În seara asta-i mare sarbatoare Pentru întreaga suflare!  
-Copiii pleaca la urat si nu se opresc din colindat Pân ce toti n-au ascultat Povestea lui Isus cel 
laudat.  
 
Colindatorii Primiti cu colindul?  
Tata si mama -Primim, primim!!!!  
COPIL 
 Am venit sa colindam, 
 De bine sa va uram, 
 Sanatate si noroc si tot anul plin de rod! 
 Multi ani sa traiti, 
 Bucurosi sa fiti ! 
 Veseli, fericiti, 
 Sa ne mai primiti, 
 Tot cu voie buna, 
 Dupa datina strabuna.  
- Si daca tot am venit  
Vom petrece negresit  
Vom cânta si vom juca, 
 Colinde vom asculta, cantecele poezii, 
 Cum e datina la noi!   
 
COPIL 
Suntem copiii colindatori,  
În ajun de sarbatori, 
 Suntem copiii voinicei, 
Cu glasuri de clopotei. 
 Si începem a colinda  
Pe la case a ura.  
Noi am plecat la urat  
Si nu ne oprim din colindat  
Pana ce toti ne-au ascultat. 
 
COLIND- Scoala gazda din patut 
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COPIL 
 
 De vreti sa plecam de-aici 
 Dati-ne colaci si nuci, 
 Biscuiti, bomboane dulci,  
Sa ne ducem fiecare  
La casa care ne are. 
 
 
TATA SI MAMA 
 Hai veniti la colacei Ca sunt calzi  si rumenei 
 Din aluat i-am învârtit, si-n cuptor i-am rumenit I-am facut cu drag și dor Sa v-ajunga tuturor !  
 
 
 COPIL 
Ramâi gazda sanatoasa,  
Si cu tot belsugu-n casa  
Multumim ca ne-ai primit si cu drag ne-ai ospatat 
 Din ce Dumnezeu a dat. 
 
COPIL 
 -Câte pene pe cocosi, atâtia copii frumosi.  
-Câte pene pe gaina, atâtea oale cu smântâna.  
-Câti carbuni în vatra , atâtia boi în poiata . 
 -Sa fii gazda sanatoasa c-ai platit colinda noastra. 
 
 COR ;  MOS CRACIUN CU PLETE  
 
COPIL 
Mos Craciun, mosulica 
Eu sunt o fetita mica 
Dar sunt foarte cumintica 
Daca vrei sa stii mata 
Astept sa-mi aduci ceva 
Un dar mic, un dar mai mare, 
Asa, ca la fiecare . 
Copilas ce-a ascultat 
Si poezia a-nvatat! 
COPIL 
Eu sunt un copil cuminte 
Mos Craciun tine minte 
Poti s-aduci si pentru mine 
Un tren mic cu multe sine , 
Eu te astept Mos Craciun  
Chiar in seara de Ajun 
Si-ti voi spune o poezie, 
Ca sa-mi dai o jucarie  
Si ti-o recit mai frumos  
Ca tu sa fii bucuros! 
COPIL 
Mos Craciun e smecher mare  
Are multe buzunare  
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Si-o desaga in spinare  
Ce-mi aduce mosul oare ? 
Daca-i spun o poezie  
Mosu-mi da o jucarie  
Daca joc un dans frumos  
Mosu-i tare bucuros. 
 COPIL 
Eu, desi-s mai rusinoasa 
M-am purtat mereu frumos 
Jucarii nu am stricat 
Cu copiii nu m-am certat 
Sunt atenta si invat bine 
Tot ce doamna ne spune 
Desenez, spun poezii, 
Cum spun si ceilalti copii 
Spune tu, mamica mea (taticul meu), 
Nu ma port mereu asa? 
Plugusorul  
COPIL 
Aho, aho, mamici si tați, 
Stati putin si ne-asculatati, 
C-am venit cu plugusorul, 
Ca asa ne-a manat dorul! 
Iata, anul s-a sfarsit,  
A crescut si-a-mbatranit 
A fost bun sau a fost rau  
Stie numai Dumnezeu!  
Ia mai manati mai si sunati din clopotei 
Hai, hai!! 
COPIL 
Dar noi stim, c-am mai crescut ,  
Anul repede-a trecut, 
Ne-am facut chiar mai cuminti, 
Intrebati-i pe parinti!  
Ia sunati din zurgalai  
Si pocniti din bice, mai!  
COPIL 
Aceasta colinda vie 
O-nchinam cu bucurie 
Si cu mare veselie, 
C-am ajuns si-n acest an 
Sa va spunem “La multi ani!” 
Ia mai manati, mai copii, 
Si pocniti din bice, mai!  
COPIL 
Va uram ca, de Craciun, 
Sa primiti cu Mos Ajun. 
V-am cantat, v-am colindat, 
Pe la case am urat! 
Ia mai manati, mai copii, 
Si pocniti din bice, mai!  
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TOTI : 
Deci ramaneti sanatosi, 
C-ati fost tare inimosi.  
Si ramaneti luminati  
Si colinde ascultati! 
Ia mai manati, mai copii, 
Si sunati din zurgalai !  
 
COR: SORCOVA COPIILOR 
COPIL: 
 Iar acum la terminare  
Vrem sa facem o urare:  
Iarna asta minunata 
 Sa aveti masa bogata, 
 Sa fiti cu to 
ti sanatosi,  Sa aveti copii frumosi, 
 Si la anul care vine 
 Sa traiti cu toti mai bine,  
Sa va fie casa casa, 
 Sa aveti viata frumoasa, 
 Fara griji, fara nevoi,  
Sa va bucurati de noi !  
 
COR : LA MULTI ANI !!!! 
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,, IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN REALIZAREA  

ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ȘI  ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII  ȘCOLARILOR” 

 

Prof. înv.primar BOLOCAN VIORICA 

Școala Primară Lunca Frumoasă, comuna Pârscov, 

județul Buzău 

 

Semnificația termenului ,, activitate extracurriculară” o reprezintă totalitatea activităților 
educative desfășurate de școală,în parteneriat cu școala ori sub tutela acesteia, în grupuri sau 
individual, suplimentar față de activitățile formale prevăzute în Curriculum Național  ori în 
Curriculum la Decizia Școlii. Activitățile de acest tip pot fi organizate atât în școală, cât și în afara 
ei. 

Activitățile extracurriculare se orientează după scopul și obiectivele stabilite, sunt mai puțin 
riguroase decât activitățile formale și sunt realizate de către persoane calificate. Rolul acestor 
activități este dezvoltarea unor  aspecte particulare ale personalității elevilor. Dintre toate activitățile 
extracurriculare , serbările școlare sunt iubite de către elevi deoarece pot interpreta roluri într-o 
manieră originală, pot fi creativi fără a simți constrângerea.  Prin aceste activități, elevul este 
provocat  să participe și să își dezvolte anumite competențe utile atât pentru a obține succesul în 
activitatea educațională , cât și pentru a se dezvolta în raport cu rutinele cotidiene.  

Răspunzând provocării, elevul se descoperă pe sine , așa cum nu s-a descoperit în activitățile 
formale. Să învețe  și să se manifeste public fără  constrângerea  catalogului  este rampa de lansare a 
personalității sale deoarece elevul nu mai  simte tensiunea de a corespunde unor cerințe. Astfel, 
elevii se simt mai liberi și reușesc să depășească anumite bariere personale. Amenințarea notei fiind 
înlăturată,  încrederea în sine își face tot mai mult simțită prezența.  

Serbările școlare îi oferă elevului șansa de  a aprofunda ceea ce îl interesează în mod special, 
de a exersa ceea ce îl pasionează, de a lucra împreună cu unii colegi pe care îi preferă. 
  Prin varietatea tematicii serbărilor  și locurilor de desfășurare, elevii pot cunoaște mai multe 
medii socio- profesionale și pot să realizeze unele predicții în legătură cu profesia pe care și-ar dori 
să o urmeze, aspect  foarte puțin  explorat prin activitățile formale. 
 Relația dintre activitățile formale și activitățile extracurriculare este una de 
complementaritate, ambele contribuind la dezvoltarea  personalității elevului, la devenirea lui ca ,, 
om”, ca membru al societății, ca ,, actor ” pe scena propriei vieți , dar și pe scena comunității sale.  

Petrecerea  timpului liber într-un mod agreabil și util este o altă pledoarie în favoarea 
activităților extracurriculare. Elevul va socializa în alt mod decât în mediul formal, mai destins, mai 
deschis către ceilalți și către sine. Scopul implicării sale în aceste activități trebuie să fie 
îndeplinirea  unui interes personal,doar așa potențialul său se va dezvolta la cote maxime și se va 
evidenția și în activitățile formale. 

Dacă participarea părinților la activitățile formale este strict reglementată prin regulamentul 
instituției școlare, în cadrul activităților extracurriculare și mai ales serbările școlare, părinții pot 
participa și pot sprijini profesorii și elevii în realizarea cu succes a obiectivelor stabilite, pot deveni 
parteneri activ implicați în derularea activității. Cu această ocazie, părintele are posibilitatea să 
observe  obiectiv, împreună cu  profesorii evoluția propriului copil și să conștientizeze care este 
calea de urmat în viitor. Mulți părinți refuză să contribuie la dezvoltarea anumitor aptitudini  ale 
copilului deoarece acea cale nu corespunde așteptărilor lor în legătură cu copilul, neglijând 
înzestrarea nativă și direcția de a face performanță în anumite domenii. Alte situații evidențiază 
tocmai opusul. Părinții insistă în dezvoltarea anumitor competențe , deși predispozițiile native nu 
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ajută prea mult copilul în direcția dorită. De aceea, parteneriatul cu părinții reprezintă cheia 
succesului oricărei activități inițiate în mediul școlar. 

Deși se desfășoară mai relaxat, activitățile extracurriculare, în general și serbările școlare în 
special, nu sunt lipsite de rigoare și conținut. Organizarea acestora presupune o pregătire amplă, 
etapizată, implicarea mai multor resurse și parteneri, astfel încât să nu reprezinte o pierdere de  
vreme. Obiectivele și conținuturile trebuie să răspundă atât intereselor grupului format, cât și 
fiecărui membru; să vizeze atât dezvoltarea socială,cât și pe cea individuală. Sprijinul părinților în 
realizarea decorurilor, a costumelor, a aranjamentului scenei reprezintă instrumentul de care au 
nevoie profesorii și elevii pentru a desăvârși tot ceea ce au ,, visat”. 

Putem afirma că prin activitățile extracurriculare îi putem aduce mai aproape pe elevi de 
lumea în care trăim și îi putem ajuta să o înțeleagă mult mai bine, să facă față și să se adapteze mai 
ușor unor situații noi. Raportarea la lumea înconjurătoare nu face decât să contribuie la 
conștientizarea rolului personal în ansamblul societății. Un aspect deosebit este acela de a-l ajuta pe 
elev să conștientizeze importanța propriei existențe și a valorii personale în raport cu societatea. 
Astfel, învățând să se aprecieze pe sine în mod corect,trebuie să-i aprecieze și pe ceilalți așa cum 
sunt în diferite situații.De multe ori, în mediul școlar elevii nici nu reușesc să se cunoască foarte 
bine deoarece sunt prinși în competiția pentru  note, pentru premii, pentru îndeplinirea așteptărilor 
adulților din viața lor. Prin participarea la activitățile extracurriculare, elevii și părinții au ocazia să 
se  concentreze și asupra cunoașterii celorlalți. 

Învățarea elevilor poate fi văzută ca un act complet și complex dacă sunt create suficiente 
contexte de acțiune, explorare și creație, prin prisma Curriculumului Național și dincolo de acesta 
prin activităti ce sunt demarate în școală și continuă acasă, copiii bucurându-se de sprijinul 
părinților. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Profesor învățământ primar Bologh Floarea Silvia 

Școala Gimnazială Certeju de Sus 
 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este 
stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 
învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor.  

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 vorbim 
pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea lecțiilor, dar mai ales în 
controlul temelor de acasă. 

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. 

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). 
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) ; 
 influențele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

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 activă 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. 

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, 
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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. 

Un real parteneriat între școală 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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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Motto: ”Crăciunul…o magie a timpului” 

 

Profesor,ing. Bolohan Roxana Mihaela                                                    

Colegiul agricol și de industrie alimentară ”Vasile Adamachi”, Iași    

 
ARGUMENT: 

       Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al prezenţei 
la slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la elevi a 
sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român.  
 DESCRIEREA PROIECTULUI: 
1. Obiectivele activităţii: 
a. elevi 

- să interpreteze diferite roluri; 
- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 
- să interpreteze colinde; 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou. 
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară;  
- cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea 
promovării lor, în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice; 
- dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice româneşti; 
- cunoșterea și realizarea preparatelor culinare tradiționale,specific romănești; 

    - cunoasterea si realizarea preparatelor culinare traditionale,specifice,romanesti. 
b. părinţi 
- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a 
elevului 
2. Grupul ţintă:- elevii scolii; - părinţi; - autorităţi locale; - cadre didactice. 
3. Durata activităţii:- 16-20 decembrie 2019 
4. Programul activităţilor: 
- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 
- amenajarea unei expoziţii (de desene cu tematică specifică); 
- program artistic cu poezii şi colinde româneşti (tradiţionale şi moderne), poezii şi colinde în limba 
franceză, şi alte momente specifice românilor; 
- donaţii oferite de cadrele didactice din şcoală: constând în jucării, haine şi dulciuri pentru copii 
nevoiaşi din şcoală; 
- cunoaşterea şi promovarea produselor gastronomice tradiționale,a obiceiurilor şi tradiţiilor noastre 
populare autentice româneşti. 
- oferirea de daruri din partea Primăriei şi a Consiliului local. 
5. Locul de desfăşurare: 
- Holul şcolii şi sălile de clasă. 
- Laboratoarele tehnologice de alimentație 
6. Evaluarea activităţii: 
- prin număr de participanţi;                                   
- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 
- calitatea activităţilor; 
- fotografiile realizate.          
CONŢINUTUL PROIECTULUI: 
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METODOLOGIA DE INTERVENŢIE: 
- Convorbiri, lecturi, activităţi artistico-plastice, activitati de realizare a produselor 
tradiționale, care se vor desfăşura în săptămâna precedentă proiectului sub îndrumarea cadrelor 
didactice implicate 

- Prezentări (PPT) “Sărbătorile de iarnă la români” 
- Progam artistic  “Colinde, urături, sorcove”. 

Perioada Denumirea Mod de realizare Forma de Loc de 
 activităţii  organizare desfăşurare 
     
  Eseuri   

16 şi 17 Sărbători de Pictură. Individual, -Laborator de 

 
Decembrie Crăciun Desene, afișe și frontal alimentaţie 

2019  felicitări  -Sala de clasă 
  Expoziţie de produse   
  culinare tradiționale   
  specifice crăciunului   
  Prezentări ppt   

18 şi 19 Sărbătorile de Expoziţie cu creaţiile Individual, -Laborator de 
Decembrie iarnă la români culinare frontal alimentaţie 

2019  Prezentări Power  -Sala de clasă 
  Point   
  Expoziţie cu desenele   
  realizate de elevi   

20 -  decembrie Program artistic Colinde, urături, Individual și pe -Laborator de 
2019  sorcove grupe alimentaţie 

     
 
 
 
 
 
Bibliografie:                                                                                                                  
http://ro.wikipedia.org/                                                                                                                    
https://www.timpul.md › articol › magia-sarbatorilor-de-iarna 
https://www.didactic.ro › materiale-didactice 
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DISEMINARE ACTIVITATE 
EXPOZIȚIE  DE  CRĂCIUN 

 
Prof. înv. primar  BONCEA NICULINA MARIA 

LICEUL DE INFORMATICĂ  ,,TIBERIU POPOVICIU”  CLUJ NAPOCA, jud 
CLUJ 

 
ARGUMENT 

          În prag de sărbători  toți oamenii ar trebui să fie voioși, cu masa plină de bucate și cu 
sufletele pline de bunătate.   Din păcate, există în jurul nostru oameni care nu se pot bucura pe 
deplin de viaţă. Şi ce poate fi mai înălţător decât generozitatea, altruismul şi iubirea faţă de semeni? 
Ce poate fi mai minunat decât faptul că, atunci când ţi-e greu, cineva se gândeşte la tine?  Noi, 
elevi, cadre didactice şi părinţi am înţeles că un gest pornit din suflet  poate aduce mângâiere şi 
bucurie... 

Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. 
Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată 
de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea 
sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi 
societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. Acestea  
presupun încurajarea elevilor în a fi generoşi, în a desfăşura acţiuni care presupun voluntariatul și 
empatia față de semeni. 
            Pentru ca sentimentele trăite de elevii şcolii noastre să fie multiplicate, ne-am gândit ca anul 
acesta să desfăşurăm  activitaţi educative  specifice Crăciunului  sub forma  ateliere de creatie, 
valorificate într-o expoziție în cadrul unui târg de Crăciun care a adus la unison colectivul de elevi, 
părinți și cadre didactice  din școala noastră.  
      Sărbătoarea dedicată Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost, este şi va fi mereu un 
prilej de manifestare a bucuriei. Perceperea atmosferei deosebite a acestui eveniment special ţine, în 
primul rând, de menirea cadrelor didactice de a-i sensibiliza pe elevi  prin  valorificarea  şi 
promovarea  produselor specifice  Crăciunului, obţinute din  diferite materiale, chiar  refolosibile,  
prilej cu care se exprimă creativitatea și care, în acorduri de colindă, aceste mici podoabe  devin 
daruri pentru colegii noștri. 
 
SCOPUL       PROIECTULUI 
Implicarea elevilor în activităţi sociale, în vederea promovării voluntariatului; 
Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi comportamentelor  morale (empatie, altruism, spirit 
umanitar, resposabilitate) 
 
OBIECTIVE 
-Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat  ; 
-Dezvoltarea competenţelor de comunicare lingvistică şi exprimare artisică a elevilor ; 
-Stimularea competenţelor participative prin trecerea de la „a învăţa” la „a învăţa să fii şi să devii”; 
-Dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica eficient, 
de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii); 
-Dezvoltarea spiritului de colaborare, prietenie şi întrajutorare între elevi; 
-Intensificarea legăturilor în cadrul comunității școlare și cu comunitatea locală; 
-Încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici; 
-Creşterea numărului de elevi  implicaţi în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii școlare; 
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GRUPUL ȚINTĂ 
 
Grupul șintă este format din  elevii din clasele primare  de la LICEUL DE INFORMATICĂ 
,,TIBERIU POPOVICIU “ CLUJ NAPOCA   
RESURSE MATERIALE 
Hârtie albă,  stilou/creion, hârtie colorată, lipici, hârtie creponată, creioane colorate, carioci, aparat 
foto, calculator, resurese din reciclabile,  resurse muzicale, dulciuri. 
LOCATIA  
-LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU “ CLUJ NAPOCA,STR CALEA TURZII, 
nr 140-142 
-LICEUL DE INFORMATICA ,,TIBERIU POPOVICIU “ CLUJ NAPOCA, str. ZORILOR, NR 27 
, CLUJ NAPOCA, jud. CLUJ,  
 
MODALITATI DE EVALUARE 
-observarea sistematicã a comportamentului copiilor; 
-expunerea  ornamentelor; 
-analiza activitãţilor independete; 
-înregistrãri audio şi video ; 
-albumul proiectului ; 
-expozitia de Crăciun; 
 
                                                  POZE DIN ACTIVIATE 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 

Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 

 
Prof. Înv. Primar: Böndi Mohácsi Júlia Judith 

Școala Primară nr. 2. – Sântimreu, jud. Bihor 

 

          Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării 
 personalităţii copilului. Şcoala şi familia trebuie să colaboreze real, bazându-se pe încredere şi 
respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei relaţii deschise. 
          Părinţilor le revine totuși rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora 
condițiile materiale, cât şi un climat afectiv şi moral. Școala, ca instituţie de educaţie, formare și 
orientare, are rolul de a crea premise favorabile pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, 
spirituală și economică. 
          Pentru o relaţie optimă cu părinţii este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de 
colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. Una dintre acestea este serbările şcolare, prin care 
părinţii pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, nivelul dezvoltării acestora, pot să le evalueze 
performanţele, să se implice în organizarea acestor activităţi. 
          Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru îvățătorii 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 învățătoare. Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit 
informaţiile transmise la școală şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, 
dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul 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, a învățătoarei, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 
ce contribuie la construirea 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 material accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 
Serbarea în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă la Școala Primară nr 2. Sântimreu, a 
avut loc în data de 22 decemrie 2019. Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne 
bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun. Pentru această activitate a fost 
ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar-muzical ,,Hópelyhek tánca,, şi sceneta 
,,Karácsony ünnepén,,. 
          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. 
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Importanţă parteneriatului şcoală-familie 

Prof. înv. Primar Bontaş Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,A.P.Alexi’’ Sângeorz Băi, BN 

 
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. 

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. 

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  
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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  acestă  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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Familia, prima şcoală a copilului 
 

Prof. Ana-Maria Botezatu 
 
Copilul şi devenirea lui este o taină ce trebuie descifrată în primul rând în familie şi ulterior 

lucrată neîntrerupt, într-un parteneriat şcoală-familie cât mai eficient şi armonios, scopul final fiind 
devenirea copilului, dezvoltarea capacităţilor fizice şi intelectuale, sentimentele, atitudinile morale 
şi estetice. Copilul în ultimă instanţă trebuie să ajungă la cunoaşterea de sine şi a lumii în care 
trăieşte. Trebuie să devină o persoană adaptată la societatea în care trăieşte şi să dispună de toate 
instrumentele necesare pentru a fi responsabil, util şi integrat în mediul social în care trăieşte. În 
urma educaţiei copilul trebuie să fie capabil să-şi stabilească singur idealuri, să aspire la frumos, să 
atingă fericirea prin propriile forţe. 

În această viziune de ansamblu, parteneriatul dintre şcoală şi familie nu este o simplă coală 
de hârtie semnată de părinte şi director în are sunt stipulate anumite prevederi, ci este o relaţie 
activă, ce presupune implicare permanentă din partea ambelor părţi, dialog, consultări, de multe ori 
zbateri şi eforturi, succes şi eşec, toate în interesul şi spre folosul copilului. Totuşi, până a se ajunge 
la acest parteneriat, copilul trebuie să beneficieze în primii ani de viaţă de o educaţie în cadrul 
familiei, educaţie ce trebuie să-i asigure elementele de bază în ceea ce priveşte sentimentele, 
priceperile, deprinderile de viaţă, comportamentul şi altele. 

Familia este una din cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană, ce asigură 
continuitatea biologică şi culturală a societăţii, satisfacerea nevoilor personale de siguranţă, 
afecţiune, stabilitate şi dezvoltare armonioasă. Astfel, rolul familiei nu se rezumă doar la asigurarea 
condiţiilor de viaţă pentru copil, la supravegherea acestuia şi menţinerea unei sănătăţi fizice şi 
psihice, ci contribuie decisiv la conturarea personalităţii copilului. Familia este incontestabil,  
primul şi cel mai important factor în educaţie, lipsa ei ducând la mari probleme şi  eforturi din 
partea şcolii pentru suplinirea golului lăsat în educaţia copilului. 

În primii ani din viaţa copilului, familia are rolul de a asigura dezvoltarea sănătoasă şi 
armonioasă a copilului, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, moral şi spiritual. Inteligenţa 
emoţională pe care copilul o va avea de-a lungul vieţii se datorează în mare măsură acestor primi 
ani de viaţă şi a modului în care familia reuşeşte să-i asigure aceste nevoi primare de siguranţă, 
confort şi afecţiune. Un copil care dispune de prezenţa ambilor părinţi, a fraţilor şi a rudelor 
apropiate, care este înconjurat de un confort material şi emoţional optim, va pleca în viaţă cu un 
bagaj plin care-i va conferi siguranţă, încredere şi stima de sine necesare pentru a face faţă tuturor 
încercărilor de pe parcurs. În familie se învaţă primele şi cele mai importante deprinderi de 
comportament: sinceritatea, ordinea, decenţa, politeţea, respectul faţă de alţii. Lipsa unui părinte sau 
a ambilor, restricţiile materiale majore, perturbările emoţionale din cadrul familiei şi alte probleme 
posibile, vor îngreuna sau chiar influenţa negativ dezvoltarea ulterioară a copilului. 

Familia continuă să aibă un rol important şi după ce copilul începe şcoală, ea trebuie să 
susţină activitatea didactică, să colaboreze cu şcoala, să fie sprijin şi ajutor permanent pentru copil. 
Dezvoltarea academică a copilului poate fi semnificativ susţinută şi îmbunătăţită de către familie, 
poate de asemenea fi îngreunată sau chiar distrusă de către aceasta.  

Indiferent de vârsta copilului însă, părinţii trebuie să-şi dezvolte nişte abilităţi esenţiale 
pentru educarea copilului şi anume: să aibă ca prioritate satisfacerea nevoilor de bază ale copilului, 
să ofere copilului experienţe noi, să-l stimuleze cognitiv şi afectiv, să aibă o relaţie empatică cu 
copilul, să-şi cunoască copilul şi să aibă aşteptări realiste de la el, să nu pună presiune negativă, dar 
să aibă totuşi abilitatea de a impune anumite limite şi o disciplină în cadrul familiei care să susţină o 
anumită conduită şi rigoare. De asemenea, copilul trebuie răsplătit şi apreciat, stimulat şi încurajat 
permanent, măsura, modul şi felul în care se face această răsplată trebuie să fie echilibrată, fără 
exagerări şi cât mai explicită. 

Din păcate, în societatea actuală, constatăm mari carenţe în educaţia copiilor, părinţi care nu 
mai reuşesc sa-şi stăpânească proprii copii, părinţi care nu-şi mai asumă nici măcar rolul de bază în 
creşterea copiilor, familii depăşite de problemele financiare, copii care cresc singuri, părinţi care nu 
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colaborează şi nu se implică în viaţa şcolară a copiilor lor şi multe alte probleme care pun presiuni 
uriaşe pe sistemul de educaţie şi mai precis pe şcoală. Din acest motiv, consider ca şcoala trebuie să 
se aplece mai mult asupra parteneriatului cu părinţii, asupra dialogului şi a implicării acestora în 
actul educaţional. Trebuie să depăşim stadiul tradiţional al şedinţelor cu părinţii şi al discuţiilor 
individuale cu aceştia şi să atragem părinţii în organizarea unor activităţi culturale şi serbări şcolare, 
activităţi de voluntariat, excursii şi chiar dezvoltarea unor programe de formare pentru părinţi, sub 
formă de ateliere de lucru, petrecere a timpului liber împreună şi altele. 

Familia trebuie să răspundă mereu prezent la solicitarea şcolii, iar şcoala trebuie să fie mereu 
deschisă la sugestiile şi nevoile venite din partea părinţilor, această colaborare trebuie să se bazeze 
pe respect şi încredere din ambele părţi, beneficiar fiind copilul şi educaţia acestuia. Este evident că 
nevoile copiilor în ultimii ani s-au diversificat, iar educarea lor necesită abilitatea şi străduinţa 
tuturor factorilor implicaţi. Părinţi, şcoală, instituţii partenere, biserică şi societatea în ansamblu 
trebuie să conlucreze mai eficient şi mai intens la educaţia generaţiilor actuale şi viitoare. Viitorul 
nostru stă în modul în care reuşim azi să formăm generaţia de mâine. 
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GRĂDINIŢA ŞI FAMILIA – PARTENERI ÎN 

EDUCAŢIA COPILULUI 

Prof.înv.preşcolar Botiş Mărioara 

Grădiniţa cu Program Normal Nr.37 

Baia Mare,Maramureş 

MOTTO: ,, Copiii învaţă mai bine atunci când sunt într-un climat socio-afectiv sigur,când 
relaţionează plăcut cu părinţii,cu educatorii şi cu ceilalţi din jurul lor.’’ 

                                                                          John Bennet,UNESCO,2004 
 

      În mod firesc,părinții sunt primii educatori ai copilului.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. 
Dar educația copiilor,priviți ca cei mai tineri membri ai unei comunități,este 

 responsabilitatea întregii comunități.Ea este leagănul creșterii și devenirii copiilor ca viitori adulți 
responsabili de menirea lor în folosul întregii comunități. 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 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.  

Comunicarea cu părinţii este recunoscută drept esenţială, iar stabilirea unui canal de 
comunicare cu două sensuri despre progresul copiilor se poate realiza prin: organizarea 
consultaţiilor individuale ritmice cu părinţii, dar şi prin realizarea unor dosare/ portofolii în care să 
se prezinte activitatea copiilor care vor fi trimise acasă spre consultare. Dezvoltarea parteneriatelor 
eficiente cu familiile solicită tuturor celor din conducerea grădiniţelor să creeze un climat 
educaţional deschis, care să încurajeze părinţii să fie prezenţi în grădiniţă, să întrebe, să-şi exprime 
îngrijorările, punctele de vedere, să se simtă în siguranţă când oferă sugestii, recomandări, precum 
şi să participe la luarea deciziilor. Formele de colaborare dintre familie şi grădiniţă sunt general 
cunoscute:Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 
seleciv – consituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 
nostru. Ele oferă preşcolarilor 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 acivitatea unor personalităţi de seamă ale şiinţei şi culturii 
universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, simulează 
acivitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce preșcolarii acumulează în cadrul activităților. 
Şedinţele cu părinţii, desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie, urmăresc abordarea unor 
aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură cu procesul formaiv-instruciv, 
exprimarea unor dileme care, prin comunicare, îşi pot afla răspunsul. Lectoratele cu părinţii, 
organizate sistemaic, au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul comunităţii cetăţeneşi. 
Părinţii de la un întreg nivel beneiciază, în cadrul lectoratelor,de prezenţa şi consilierea unor 
specialişi din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai insituţiilor cu care grădiniţa 
derulează programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical, insituţii culturale,ONG-uri) Comitetul 
de părinţi al grupei, ales anual, consituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor, fiind  
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organizat în vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc. 
De aceea, consfătuirea periodică cu membrii comitetului de părinţi al grupei se înscrie la un loc de 
frunte în agenda educatoarei.Consultaţiile cu părinţii: Realizarea unor postere cu material informaiv 
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. Realizarea unor afişe 
speciale poate avea un rol simulaiv de a oferi copiilor condiţii corespunzătoare de viaţă, de acivitate 
intelectuală, de hrană etc., pentru eliminarea exploatării copiilor, determinarea părinţilor de a-şi 
integra copiii în acivităţi recreaive, cluburi ale copiilor etc. Serbări culturale: Sărbătorirea în comun 
a unor evenimente din viaţa lor consituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul 
educaiv.Excursiile sprijinite pe un conţinut concret-intuitiv, consituie un cadru deosebit de valoros 
pentru exercitarea de influenţe educative asupra copiilor, pentru cultivarea spiritului lor de 
cercetare, a curiozităţii şi interesului lor spontan pentru descoperirea de noi cunoşinţe. Excursia 
reprezintă finalitatea unei acivităţi îndelungate de pregăire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile 
nu numai din perspeciva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural. Voluntariatul este un mijloc puternic de autodezvoltare prin care poţi demonstra 
că eşti aciv şi îți pasă de ceea ce se întâmplă în jur.Un rol deosebit de important îl au proiectele 
educaţionale – ce consituie o oportunitate la dispoziţia insituţiilor preşcolare  de a asigura inovaţia, 
dezvoltarea şi schimbarea desfăşurate într-o anumită perioadă de timp implicând resurse umane, 
financiare în soluţionarea perinentă a problemelor identificate. Deci, educaţia în familie este o parte 
integrantă a educaţiei în ansamblu; alături de grădiniță, familia consituie factorul care exercită cea 
mai puternică influentă asupra copiilor. Familia este prima şcoală a copiilor si, deseori ea exercită o 
influenţă asupra acestora atât de adâncă, încât urmele ei rămân pentru toată viaţa. 
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FAMILIA ȘI ŞCOALA - PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. BOUDA MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” MOLDOVA 

NOUĂ 

  
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 si 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, in viaţă. Atunci când părinţii, elevii si 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 componentă 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 si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva unei analize sistemice, 
educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente si 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.  
            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). 

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 paşească pe treptele 
superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

Atunci când elevii, părinţii,  devin şi se considera parteneri in educaţie, in jurul elevilor se 
formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. 
Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală 
şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă 
de natura relaţiilor publice. 

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un 
tâmplar nu lucrează in 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. In 
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 in 
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societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: 
oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între 
acestia primul loc il ocupă părinţii si 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 sa participe la dezvoltareasocietăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru 
muncă . Menirea şcolii este nu numai de a inzestra 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. In familie se conturează caractere.Atât părinţii cât si educatorii in 
timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase situaţii pentru a 
corecta  comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o 
bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si 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 si 
depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. 
Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 
parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună 
frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar .Iată câteva principii ale colaborării familie 
şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe 
învăţare; 

 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 
copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept 
cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului personal al 
şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, conexiuni cu părintii şi 
comunitatea. 
           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi nu ca pe un 
ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 

 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al politicilor şi 
practicilor educaţionale. 

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. În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin 
comportamental, intalnite 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  responsabilitatea statului şi a familiei cu 
referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către parinţi, impactul familial asupra 
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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 in 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. 

            Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Presupune 
eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a insecuritaţii, 
inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o societate aflată într-o 
schimbare rapidă. 
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POVESTEA BRADULUI CREDINCIOS 

 

Prof. înv. preşc. BRĂINAŞ DANIELA-MONICA 

Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, Oradea 

 
Inima va cânta 
Inima va cânta veselă mereu 
Gloria, gloria în cer lui Dumnezeu 
Fraților tuturor pace ne-a adus 
Copilaș drăgălaș venit la noi de sus. 
     Noaptea când păstorii, rând pe rând 
veghează 
     O lumină mare îi înfricoșează, 
     Iar din cer un înger, vine cu solia:  
     Bucurați-vă cu toții S-a născut Mesia! 
Inima va cânta veselă mereu 
Gloria, gloria în cer lui Dumnezeu 
Fraților tuturor pace ne-a adus 
Copilaș drăgălaș venit la noi de sus. 
  ÎNGERAŞ  
Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 
Se scutură din nori 
De Sfinte sărbători; 
Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi, 
Poveşti cu sfinţi părinţi 
Pentru copii cuminţi. 
ÎNGERAŞ  
Afară ninge liniştit, 
În casa arde focul; 
Iar noi pe lângă mama stând, 
Demult uitarăm jocul. 
E noapte, patul e făcut, 
Dar cine să se culce? 
Când mama spune de Isus 
Cu glasul rar şi dulce. 
ÎNGERAŞ  
Cum s-a născut Isus în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
Căldura ca să-i facă. 
Cum au venit la ieslea Lui 
 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii cântau în cor, 
Cu flori de măr în mână. 
ÎNGERAŞ  
Fiecare pom din lume 

Are o poveste-anume. 
Dar e una de demult 
Şi pe-aceea o ascult 
Totdeauna de Crăciun. 
Daţi-mi voie să v-o spun! 
ÎNGERAŞ 
- Când la Betleem Maria, 

Săvârşind călătoria, 
L-a născut pe Fiul Sfânt 
Îngerii din cercetând 
Au dus vestea-n lung şi-n lat 
Că un Rege luminat 
Cu mărire va veni, 
Pământul va moşteni. 
Astăzi S-a născut Cristos 

Astăzi S-a născut Cristos 
Mesia chip luminos  
Lăudați și cântați  
Și vă bucurați! 
 Mititel înfășețel  

În scutec de bumbăcel 
Lăudați și cântați  
Și vă bucurați! 

Vântul bate, nu-l răzbate 
Neaua ninge, nu-l atinge  
Lăudați și cântați  
Și vă bucurați! 

Și de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie 
Lăudați și cântați  
Și vă bucurați! 

ÎNGERAS  
Maica Pruncului Isus 
Alergând în jos şi-n sus, 
Fiului său Preacurat 
Adăpost I-a căutat. 
Dar după o z întreagă 
Obosită, fără vlagă, 
S-a oprit şi s-a rugat 
De-un stejar verde, rotat: 
MAICA DOMNULUI  
- O, stejare credincios, 
Lasă-ţi crengile în jos, 
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Frunza lor pe noi să cadă, 
Ostaşii să nu ne vadă. 
Ajutor de ne vei da, 
Bine te voi cuvânta! 
STEJARUL  
- Maică Sfântă, iubitoare, 
Frunza mea e foşnitoare, 
Zi şi noapte n-are tihnă 
Nu găseşti sub ea odihnă! 
Iar de-ţi plânge copilaşul 
Va auzi ostaşul. 
Şi atunci mă va tăia 
Pentru necredinţa mea. 
ÎNGERAŞ  
- Cât puteai să fii de bun 
Dar n-ai fost şi ţie-ţi spun: 
Toamna când o să coboare, 
Verdele să-ţi ruginească, 
Vântul să te desfrunzească, 
Frigul iernii îngheţat 
Să-l întâmpini dezbrăcat. 
Frunzele să-ţi crească iară, 
Doar târziu, în primăvară. 
MAICA DOMNULUI  
- Mă rog ţie, Fagule, 
Primeşte-mă, dragule, 
În frunzişul tău umbros 
Ca să-L aperi pe Cristos! 
Ajutor de îmi vei da, 
Bine-te-voi-cuvânta! 
FAGUL  
- Cât de mult mi-ar plăcea mie 
Din ramuri să-ţi fac chilie, 
Dar mă tem oastea când vine, 
Pruncul tău să nu suspine 
Şi pentru această vină, 
Să mă taie din tulpină! 
ÎNGERAŞ  
- Nici tu nu vrei să fii bun! 
De-aceea şi ţie-ţi spun: 
Teme-te când în pădure 
Va intra om cu secure 
Căutând din loc în loc 
Lemne bune pentru foc, 
Că atunci tulpina ta 
Se va prăvăli şi ea! 
MAICA DOMNULUI  
- Brad înalt, cu frunză deasă, 
În umbrarul tău mă lasă 
Căci ostaşi cu lănci de fier 
Viaţa Pruncului mi-o cer. 
Ajutor de îmi vei da, 

Bine- te- voi- cuvânta! 
BRADUL  
- Maica  Domnului Hristos, 
Eu îţi mulţumesc frumos, 
Că pe mine m-ai văzut 
Şi-ajutorul mi-ai cerut. 
Pruncului înfăşeţel 
Îi voi face legănel 
Şi încet îi voi doini, 
Până când va adormi. 
Din răşină, tămâioară 
Voi aprinde către seară, 
Iar din conurile mele 
O să-I fac lumânărele 
Pân’ la răsărit de stele. 
OSTAŞ  
N-a fost drum, n-a fost cărare, 
N-a fost apă curgătoare 
Şi nici cuib de zburătoare 
Să nu le fi cercetat 
Dar de urmă nu le-am dat. 
OSTAŞ  
Acest loc împădurit 
Duce până în Egipt. 
Printre fagi, printre stejari 
Se ascund mereu fugari. 
Prunc şi mama de-au ajuns 
Pe-aici s-or fi ascuns 
Pe sub frunzele bogate: 
Să le răscolim pe toate! 
 OSTAŞ  
Mai, Stejare-ntre strejari 
N-ai văzut tu doi fugari, 
Prunc şi mama alergând, 
Prin pădure căutând? 
Dacă i-ai ascuns cumva, 
Este vai de viaţa ta! 
STEJARUL  
Ostaşule, i-am văzut! 
Să-i ascund, ei mi-au cerut. 
Adăpost eu nu le-am dat, 
De aici i-am alungat! 
OSTAŞ  
Unde să-i mai căutăm 
Ca de urmă să le dăm? 
Poate fagul cel umbros 
Sub desişul său stufos, 
I-a ascuns, şi de-i aşa, 
Tulpina i-o vom tăia! 
OSTAŞ  
-Fagule cu braţe tari 
N-ai văzut tu doi fugari 
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Prin pădure alergând, 
Adăpost la toţi cerând? 
FAGUL  
I-am văzut şi le-am vorbit 
Dar sub crengi nu i-am primit, 
Căci i-am jurat credinţă 
Lui Irod mare Împărat 
Şi de-aici i-am alungat... 
OSTAŞ  
Te lauzi că îl slujeşti, 
Vrei răsplată să primeşti? 
Pentru –nfumurarea ta 
Două crengi îţi voi tăia! 
OSTAŞ  
- Bradule cu crengi de ace, 
Pleacă-ţi fruntea mai încoace 
Şi ne spune: n-ai văzut 
Pe aici dacă au trecut 
Maica şi Pruncul Isus 
Alergând de jos în sus? 
Dacă i-ai ascuns cumva , 
Este vaaai de viaţa ta!! 
BRADUL  
N-am văzut, n-am auzit, 
Toată ziua am dormit! 
Dar sub ramurile mele 
Nici iarbă, nici floricele 
Nu pot creşte, că-s umbros 
Şi frunzişul mi-e ţepos! 
Cum să stea sub el ascuns 
Un prunc mic cum e Isus? 
TOȚI OSTAȘII: 
Nu e nimeni,e pustiu 
Să plecăm că e târziu! 
MAICA DOMNULUI 
- Mulţumescu-ţi, brad frumos, 
Ai fost bun şi credincios! 
Fapta ta cea minunată 
Va primi sfântă răsplată: 
De acum până-n vecie, 
Lumea trebuie să ştie 
Că eşti Pomul de Crăciun 
Pentru tot creştinul bun. 
An de an, copiii în cor 
Ţi-or cânta colindul lor 
Cu vers dulce şi duios 
Brad frumos şi credincios, 
Şi cu ei va fi Cristos! 
O, Brad Frumos! 
O brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 
Tu ești copacul credincios 

Ce frunza nu și-o pierde. 
 O brad frumos, o brad frumos, 

Cu cetina tot verde! 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Verdeața ta îmi place. 
Când o revăd sunt bucuros 
Și vesel ea mă face. 
          O, brad frumos, o brad frumos, 
          Verdeața ta îmi place! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

Prof. Înv. Preșcolar  BrăhășescuAndreea 

Grădinița P.P  NR.3Mangalia 

Jud Constanța 

 
          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. 
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.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.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. 
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 
;5Raportarea ;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: 

 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, 
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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. 
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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PRTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE, 

UN DEMERS NECESAR ÎN PROCESUL EDUCATIV 

 

prof.înv.primar Brăiloiu Rodica-Cornelia 

Liceul Teologic, Tg-Jiu, Gorj 

 
           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.  
           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. De aceea, 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. 
         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. 
          Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile 
ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul ei 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.  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, 

238



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. 
          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. 
          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. 
          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 . 
          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 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. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE 

Un parteneriat real în beneficiul copilului 

 

Prof. BRĂNICI CRINA -IOANA 

Școala Gimnazială Nr.1 sat Stănilești 

 
            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. 
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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. 
      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 
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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 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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RELAȚIA PROFESOR-ELEV-PĂRINTE  ȘI SUCCESUL ȘCOLAR 

(studiu de specialitate) 

Brănișteanu Georgeta 

Liceul Tehnologic Bâlteni , Gorj 

 
 În zilele noastre se vorbește din ce în ce mai mult despre educație, despre factorii implicați 
în realizarea ei, dintre care cel mai important este familia. În procesul de educație rolul  îl are, fără 
îndoială, școala, dar în calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al școlii, familia, trebuie să o 
secondeze de aproape și sincer. Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile pentru 
reușita școlară. 
 Școala colaborează cu părinții în diferite forme: convorbiri telefonice, întâlniri individuale 
cu profesorul, ședințe cu părinții, diferite chestionare. În ziua de azi este necesară legătura, relația 
dintre școală și familie. Este foarte important ca părinții și școala să formeze o echipă, un tot unitar.  
 Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și viață ale copiilor. 
 Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copiilor, dacă nu sunt aduse la cunoștință 
comportamentul copiilor de la școală. 
 La fiecare ședință cu părinții vorbim despre cum pot ajuta părinții copiii la temele de acasă, 
la învățarea lecțiilor. Părinții trebuie să cunoască modul în care copiii lor poate fi ajutați când 
întâmpină probleme. 
 Trebuie adus la cunoștința părinților că severitatea este necesară, dar cu măsură. Problema 
este gravă acolo, unde părinții sunt împărțiți, unul sever, altul mai indulgent. 
 Cel mai important obiectiv al parteneriatului dintre școală și familie este obținerea 
succesului școlar, care constă în obținerea, realizarea unui obiectiv propus pentru o durată mai mare 
de timp.  
 Elevul are nevoie de un mediu familial în care să se simtă în siguranță. Familia are obligația 
să-i ofere un climat educativ bun, liniște, înțelegere, afectivitate. Copilul simte când părinții sunt 
interesați de problemele lui, de rezultatele lui de la școală. Implicarea părinților are un rol important 
în viața copilului, în rezultatele lui. Familia oferă copilului aproximativ 80% din cunoștințele uzuale 
despre mediul înconjurător.  
 Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se implică în procesul 
de învățare. Părinții trebuie să asigure copilului cele necesare pentru învățătură, și să-și ajute 
copilul. 
 Trebuie avut în vedere calitatea și cantitatea ajutorului, susținerii, îndrumării. 
 În final, atitudinea părinților trebuie să fie una de mijloc. 
 Cel mai important lucru din viața fiecărui om este comportamentul, respectul, cinstea, 
sinceritatea, care în mod normal se formează, se învață acasă, în mediul familial. Dacă elevul nu are 
baza acestor deprinderi, și modelul bun al părinților, va crea probleme, copilul de azi este adultul de 
mâine. 
 
 Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala în are asupra 
dezvoltării copilului, pe când altele sunt total dezinteresate.  
 Beneficiile parteneriatelor dintre școală și familie sunt: 
 ajută profesorii în munca lor 
 perfecționează abilitățile școlare ale elevilor 
 îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar 
 îmbunătățesc abilitățile educaționale ale părinților 
 dezvoltă abilitățile de lideri ale părinților 
 conectează familiile cu membrii școlii 
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Atât părinții cât și cadrele didactice beneficiază de avantajele unei bune colaborări. 
Colaborarea cu familia  trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități. 
 Părinții trebuie să considere școala ca un bun prieten, care trebuie să aibă același 
scop-educarea, formarea copilului pentru ziua de mâine, pentru un viitor cât mai bun. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

 

Prof. Înv. Preșcolar BRÎNZĂ GHEORGHIȚA 

Liceul Teoretic –Structură GRĂDINIȚA PN NR 1 MURFATLAR 

 
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. 

Serbările școlare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 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 preșcolari cu bucuria şi plăcerea caracteristică unei preocupări pentru 
timpul liber. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul 
afectiv-pozitiv este mare.  

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. 

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 copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina 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. 

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 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. Serbarea la care se va face referire este una 
tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă. Odată cu sosirea anotimpului alb 
,ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun la 
poalele lui. 

Pregătirea preșcolarilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 
pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 
-comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea; 
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-comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 

Desfăşurarea serbării cuprinde de asemenea mai multe momente: 
-perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, face ca preșcolarul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 
-desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării; 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul preşcolarilor. Ea evaluează talentul ,munca şi 
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului 
clasei şi ale fiecărui copil în parte. 

În concluzie, 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 
fata lor cu ocazia interpretării unor roluri sau cu prilejul  recitărilor. 
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IMPORTANŢA SOCIALIZĂRII PREŞCOLARILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

Prof.înv.preşc. Bruja Carmen-Vasilica 

Şcoala Gimnazială  Frumoasa 

Judeţul Bacău ,România 

MOTTO: 

,,SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOSTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME NU 
VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ ŞTIM CUM AR 
FI LUMEA LOR. ATUNCI SĂ-I ÎNVĂTĂM SĂ SE ADAPTEZE.’’ 

MARIA MONTESORI-,,DESCOPERIREA COPILULUI’’ 

 

    Individul este dotat, din naştere, cu potenţialităţi multiple. Cultura selectează unele dintre ele şi 
oferă modele de conduită care trebuie urmate pentru ca individul să se adapteze la viaţa socială. De 
fapt,există o interacţiune în dublu sens între personalitate şi cultură: pe de o parte, individul este 
influenţat de modelele culturale ale societăţii în care se naşte şi trăieşte, pe de altă parte,el 
contribuie în felul său la îmbogăţirea şi nuanţarea acestor modele culturale. Individul poate 
manifesta faţă de cultură fie o atitudine care vizează păstrarea normelor exact aşa cum i-au fost 
transmise - deci o atitudine conformistă, conservatoare - fie o atitudine de provocare a sistemului, o 
atitudine progresistă, creativă, inovatoare. 

   Din prima clipă a existenţei sale copilul este introdus într-o realitate modelată social ce există în 
mod obiectiv, independent de voinţa şi existenţa nou-născutului. În momentul naşterii, fiinţa umană 
intră într-un labirint al relaţiilor sociale prin intermediul cărora îşi însuşeşte şi interiorizează valori 
fundamentale comune,simboluri, reprezentări colective, aşteptări, modele comportamentale, scheme 
de relaţionale considerate bune în câmpul social al fiinţei sale. Chiar din primul an de viată copilul 
asteaptă răspunsuri la unele întrebări pe care le adresează adultului ,arătând cu mâna sau 
îndreptându-şi privirea spre acel obiect.In contact permanent cu adultul,care îi este partener şi îi 
serveşte drept model copilului,acesta din urmă învată să deosebească noţiunile de,,eu ’’şi,, tu’’.Apoi 
treptat apar întrebări de genul ,,De ce?’’,,,Pentru ce?’şi ,,Cum se face?’’,copilul dorind să afle 
răspunsuri,nu în sensul intelectual ci să cunoască sentimentul de certitudine , de călăuzire în lumea 
încâlcită care i se deschide în față. Unii adulţi nu ştiu ce să răspundă la aceste întrebări ale copilului 
,nu ştiu că este nevoie doar de acele explicaţii simple, pe înţelesul copilului, cu noţiuni şi exemple 
din lumea ce cade sub simţurile lui.Alţi părinţi se enervează la auzul întrebările ,, plictisitoare’’ ale 
copiilor ; este şi mai grav, copilul simţindu-se singur şi frustrat din dorinţa lui de a deveni,, mare’’. 
La început cuvintele nu spun nimic copilului, fiind simple sonorităţi dar, pe măsură ce sunt asociate 
cu aceleaşi obiecte sau fiinţe capătă înteles:semnificaţiile sunt fixate în funcţie de experienţa pe care 
o dobândeşte copilul, sunt corectate şi precizate de către părinţi şi,mai târziu,de către 
societate.Învăţarea termenilor înseamnă însuşirea unui vocabular ce include toate cunoştinţele 
variate, experienţa de viaţă a părinţilor şi implicit a societăţii din care aceştia fac parte. Prin limbaj 
părinţii acţionează asupra copilului, urmărind coordonarea activităţii lui, declanşarea unor acţiuni 
sau a unor reacţii, prin diferite expresii îi comunică stări afective, îndeosebi emoţii şi sentimente. 
Progresul învăţarii limbajului se realizează concomitent cu progresul gândirii şi, învăţând să 
comunice, copilul merge spre o organizare din ce în ce mai complexă a gândirii, care îl va ajuta să-
şi explice aspectele importante ale realităţii şi să rezolve situaţiile-problemă, inerente în viata sa . 
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De la o gândire implicată în mişcare şi percepţie copilul va ajunge, dar numai în prezenţa 
limbajului, la capacitatea de a realiza raţionamente, ajutat bineînţeles de adult, pe măsura dezvoltării 
sale psihice. 

  Interesantă este şi cunoaşterea potenţialului cognitiv şi socio-afectiv al copiilor, cunoscut fiind 
faptul că orice activitate educaţională se întemeiază pe cunoaşterea psihologică a subiecţilor care 
fac obiectul unei astfel de intervenţii. Educatoarea are misiunea de a orienta procesele dezvoltării 
psiho-fizice a copiilor către un curs ascendent în scopul valorificării superioare a potenţialului lor 
nativ şi pentru favorizarea mai bunei integrări în societate a acestora. 

    Prin programul său educativ ce cuprinde intenţionalităţi clare, prin solicitarea expresă a copilului 
de a se exprima si de a acţiona,de a înţelege,de a gândi,de a percepe,de a simţi ceea ce se impune 
prin activitatea colectivă,gradiniţa îi dă preşcolarului posibilitatea unui contact direct cu mediul 
social. Întreaga activitate desfăşurată în cadrul grădiniţei are ca scop principal socializarea 
preşcolarului.Acest lucru nu permite discontinuităti,astfel încât programul zilnic trebuie bine 
conceput în mod ştiintific,bine structurat, încât să permită exercitarea influenţei educative în: 

-relaţionarea cu colegii în activităţile liber-creative; 

-participarea activă,dar disciplinată la activităţile frontal-dirijate; 

-cooperarea cu grupa şi subordonarea copilului grupei,în jocul liber,în cadrul activităţilor 
complementare,sunt tot atâtea momente când se realizează influenţa educatoarei şi a colectivului în 
sensul educării sociale.În cadrul grădiniţei trebuie să-i oferim preşcolarului un motiv 
intern,generator de conduita socială,constituind o ambiantă reală în care să manifeste atitudini 
sociale. 

   Preşcolarul fiind ca stuctură afectiv primar,îi vom oferi deci,prilejul să trăiască emotii 
pozitive,satisfacţii în legatură cu participarea sa la reuşitele grupei.Copilul nu are experiența 
colectivului.În interiorul familiei,sancţiunile sau încurajările verbale( “e voie”,”nu e voie”,”se 
poate”,“e bine”,” nu e bine”)îi jalonează permanent acţiunile.În gradiniţă copilul nu se raportează 
doar la el;preşcolarul este pus în situaţia de a se raporta la “noi”,la “colectiv”,la “regulile nescrise 
ale acestuia”,dar acceptate de toţi.Din această perspectivă educatoarele trebuie să acţioneze pentru a 
le stimula dorinţa de a acţiona conform unui principiu, în caz contrar va acţiona 
formal,superficial.Cerându-le să-şi motiveze orice acţiune,vor ajunge sa acţioneze în urma unui 
motiv interior,în formularea căruia va ţine seama de sine,dar şi de ceilalţi,de reusita anterioară,dar si 
de cauzele unui eventual eşec. 

   Viitorul societăţii este reprezentat de copii, de dezvoltarea armonioasă a acestora depinzând 
evoluţia umanităţii. În acest sens relevarea semnificaţiilor posibile pentru această etapă de vârstă, a 
modificărilor ce se produc sub influenţa condiţiilor de mediu, a educaţiei, a culturii şi a rolurilor 
sociale exercitate asupra copilului este mai indicată decât necunoaşterea acestora, necunoaştere ce 
se poate solda cu dezechilibru şi neadaptare a conduitei umane în relaţiile cu mediul 
social.Socializarea individului se realizează succesiv prin antrenarea a numeroşi factori ce 
condiţionează realizarea potenţialităţilor de creştere şi dezvoltare personală şi asigură constucţia 
socială a pesonalităţii.În funcţie de natura şi competenţele lor,diversele instanţe ale socializării au 
responsabilităţi distincte în formarea şi modelarea sociopsihologică a persoanei umane. De 
exemplu, deşi familia se ocupă de educarea copilului, ea nu poate oferi gradul de instrucţie reclamat 
de standardele de performanţă ale civilizaţiei contemporane. În consecinţă, în societăţile industriale 
educaţia publică a devenit o instituţie socială fundamentală. Agenţii socializării se completează şi se 
presupun reciproc, dar între ei pot să apară conflicte ce se pot reflecta negativ în dezvoltarea 
individului. În timpul primilor ani de viaţă familia este principalul cadru socio-cultural de 
configurare a personalităţii viitorului individ adult. Din acest motiv, trăsăturile psiho-morale şi 
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caracteriale ale copilului sunt determinate de valorile părinţilor săi. Pentru o îndelungată perioadă 
de timp, copilul consideră sistemul de valori familiale ca universal. Însă pe măsură ce se dezvoltă, 
venind în contact cu complexitatea şi diversitatea vieţii sociale, el învaţă că sursele de satisfacţii şi 
împliniri sunt mult mai diverse că societatea îi dă posibilitatea să-şi aleagă şi alte valori decât cele 
pe care le-a deprins în familie.În societăţile primitive copilul are acces la o mare parte din 
cultură.Viaţa societăţii se desfăşoară sub ochii săi, puţine fiind elementele care nu sunt direct 
accesibile observaţiei sale. 
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Magia Sărbătorilor de iarnă 
 

Bucel Vasilica 
 

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. 

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. 

Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, 
dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Totodată, și părinții au un rol important în orice serbare. Parte din public, ei încurajează 
copiii și, în plus, repetă acasă pentru a asigura reușita spectacolului. Astfel, toată familia poate fi 
antrenată în pregătirea unui spectacol.  

Copiii sunt nerăbdători înainte de reprezentație, părinții mândri și pregătiți  cu telefoane si 
camere video.  

Un alt mare avantaj al unei serbări școlare este cooperarea și nu doar între ei, ci și a 
profesorului coordonator sau a altor persoane implicate în organizarea serbării. Fără a realiza, elevii 
își dezvoltă și abilitatea de a vorbi în public. De asemenea, este importantă planificarea din timp a 
unei serbări școlare. Dacă această serbare va fi ținută în timpul perioadelor de evaluare, în timpul 
tezelor sau înainte de anumite examene, atunci, desigur, copiii nu se vor putea concentra pe reușita 
acestei serbari. Din acest motiv, evident ca o serbare va trebui ținută înainte de vacanță, perioada de 
evaluare fiind la sfârșit. 

Rezultatul unei serbări școlare nu constă doar într-un spectacol propriu-zis pus în scenă de 
elevi sub coordonarea unui profesor. Beneficiile sunt multiple. În spatele orelor de exersare pentru 
spectacolul final, participanții trebuie să lucreze împreună. Astfel, se sudează prietenii, se creeaza 
încredere și un sentiment că toți fac parte dintr-un anumit grup. 
Va crește încrederea și respectul de sine, în special, când sunt martori la aprecierea din jur, la 
admirația părinților, bunicilor, toate acestea confirmându-le munca și perseverența. 
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PROIECT TEMATIC- E TOAMN Ă  ! 
 

Profesor învățământ primar și preșcolar- Bucur Felicia-Sanda 

Școala Gimnazială „Miron Neagu”- structura Nicolae Iorga 

Sighișoara, Mureș 

                                                                 
PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE  
TEMA: E TOAMNĂ! 
CLASA PREGĂTITOARE 
RESURSE UMANE :copii, părinţi, cadre didactice 
RESURSE MATERIALE: markere, coli, imagini, fructe şi legume, frunze, dovlecei, polistiren 
RESURSE PROCEDURALE: conversația, jocul de rol, jocul didactic, dramatizarea,  exercițiul, 
lectura după imagini, observaţia dirijată, explicaţia, demonstraţia. 
FORME DE ORGANIZARE: frontală, în grup, individuală. 
TIMPUL:două săptămâni 
ÎNTREBĂRI-CHEIE ALE CURRICUMULUI. 
Itrebarea esenţială 
Cum poate găsi toamna uşiţă spre sufletul tău? 
Întrebările unităţii de învăţare 
Care sunt culorile toamnei? 
Care sunt bogațiile toamnei? 
Întrebări de conţinut 
Care sunt lunile de toamnă si specificul fiecareia? 
Cum este starea vremii toamna? 
Cum ne îmbrăcăm toamna pentru a rămâne sănătoşi? 
Cum se pregătesc păsările pentru migraţie? 
Care sunt activităţile desfăşurate de oameni toamna? 
Cum se pregatesc animalele pentru iarna? 
Ce recolte avem toamna? Care sunt legumele şi fructele de toamna? 
Ce flori sunt in anotimpul toamna? 
Care sunt sărbătorile toamnei? 
DISCIPLINE/ARII CURRICULARE: CRL, MEM, AVAP, DP, MM 
ARGUMENT: 
Am ales această temă deoarece toamna este un anotimp îndrăgit de copii. Vom descoperi 
frumuseţile, culorile şi bogăţiile toamnei, atât prin explorarea mediului înconjurător, cât şi prin 
prisma poeziei, a cântecului şi a creaţiilor artistice. 
COMPETENŢE SPECIFICE: -CLR 
-sesizarea seminificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiale, rostit clar şi rar. 
- oferirea de informații referitoare la sine și la mediul înconjurător prin mesaje scurte. 
- manifestarea curiozității față de receptarea semnificației mesajelor orale, în contexte de 
comunicare cunoscute. 
- articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare. 
 -manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute. 
MEM 
- manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din 
mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi . 
- orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate folosind sintagme de tipul: în, 
pe, deasupra, dedesupt, lângă, în faţă, în spate, sus, jos. 
AVAP 
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- manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice 
artelor. 
- realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baţa interesului direct. 
- participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului de vârstă, în care se asociaţă elemente de 
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 
DP 
- manifestarea liberă a ideilor și trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice 
artelor. 
- identificarea unor trăsături personale elementare. 
MM 
- cântarea în colectiv a cântecelor asociind mișcarea sugerată de text. 
 
 
 
 
CUNOŞTINŢE: 
codificarea și folosirea/integrarea în contexte diferite, proprii a unor informații legate de: medii de 
viață, legume, fructe, flori de toamnă, fenomene ale naturii, cum ne îmbracăm toamna, activitatea 
oamenilor, cum se pregătesc animalele pentru iarnă, migraţia păsărilor, sărbătorile toamnei. 
operare cu resursele materiale. 
exprimarea mişcării spontane pe cântece. 
CAPACITĂŢI: 
îmbogățirea vocabularului. 
de modelare, de a desena. 
 
ATITUDINI-VALORI: 
cultivarea simțului estetic, valorizarea frumosului, binelului, a prieteniei, cooperării 
formarea atitudinii de întrajutorare, de îngrijire și ocrotire a mediului. 
EVALUARE:  
- Organizarea expoziţiilor cu lucrările copiilor. 
- portofoliile copiilor 
- serbare tematică 
- știu/vreau să ştiu/ am învăţat. 
ACTIVITĂŢI: 
Prima săptămână 
Prezentarea  scopului unităţii de învăţare şi a echipelor de lucru.  
Evaluarea iniţială se va realiza prin întocmirea graficului ,,Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat.” 
Se va face o excursie în natură pentru ca elevii să observe schimbările aduse de anotimpul toamna. 
Sunt culese materiale din natură în vederea realizării în cursul acestei săptămâni a unui colaj de 
toamnă.  
Se fac poze în vederea întocmiri unui album cu flori de toamnă. 
Realizarea unui calendar al naturii în care să fie trecute simbolurile vremii, îmbrăcămintea adecvată 
zilei şi sărbătorile de toamnă (se completează de-a lungul celor două săptămâni). 
Legume şi fructe de toamnă- orientare spaţială şi localizări (ex. pune mărul în coş, gutuia pe masă, 
para lângă coş etc.) 
Vizionarea unor prezentări ppt: anotimpul toamna, migraţia păsărilor toamna. 
Realizarea unor colaje şi picturi: copaci desfunziţi, covor de frunze, legume şi fructe, păsări 
călătoare. 
Texte suport: “Toamna”, de Demostene Botez, “Toamna”, de O. Goga. 
Săptămâna a doua 
În ciclul „Cum se pregătesc animalele pentru iarnă”, jocuri de rol „Ursul şi vulpea”; „Ariciul şi 
veveriţa”. 
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Dramatizarea cântecului „În pădurea cu alune”. 
Audiţie şi interpretarea cântecelor „Toamna”, „A ruginit frunza din vii „. 
Confecţionarea dovleceilor de Halloween. Expoziţia dovleceilor. 
Evaluarea finală: „Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat.” 
Serbare la care sunt invitaţi părinţii şi colegii mai mari: poezii şi cântece despre toamnă. 
Expoziţia lucrărilor: calendarul naturii, colaje, picturi, fotografii, dovlecei de Halloween. 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  
Intelteach Program- predare in societatea cunoasterii, manual participant teacher editia V. 10 
Programa școlară –Ministerul educatiei, cercetarii, Tineretului si Sportului.  
 
 
 
 
Resurse Internet: 
http: www.poeziipentrucopii.ro 
       http:www.didactic.ro 
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Rolul parteneriatului educațional în reducerea absenteismului 

 

prof. BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 

Școala Gimnazială „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ, BACĂU 

 

          Ce este parteneriatul? „Reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi 
care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.”  În practica şcolară 
şi, implicit, preşcolară, 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.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.”   

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 

 
a) în funcţie de domeniul de colaborare: parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 
parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţional; parteneriate de 
dezvoltare a unor proiecte comune didactice; parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 
parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; parteneriate în vederea organizării de 
manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor 
programe internaţionale. 
b) în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, 
consilii, alianţe, coaliţii; parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv alasocierii. 
c) în funcţie de durata de desfăşurare: parteneriate pe termen scurt; parteneriate pe termen mediu; 
parteneriate pe termen lung. 
d) în funcţie de forma de finanţare: parteneriate cu finanţare integrală; parteneriate cu finanţare 
parţială; parteneriate fără finanţare; parteneriate cu autofinanţare. 
e) în funcţie de tipul de unitate: unitate de învăţământ; agent economic; sindicat reprezentativ; 

 
Pentru realizarea unui parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor „etape de explorare”: 
• Evaluare inițială, planificare, formare, iniţiere, realizare, verificare, reglementare, consolidare, 
acţionare, implementare, evaluare finală. Astfel este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de 
realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat. Astfel procesul de 
colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, 
cel al parteneriatului. Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, 
utile partenerilor şi comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 
organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea 
competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la maxim; 
combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor 
sarcini; utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei, în acest caz a grădiniţei şi a 
comunităţii. În vederea realizării unui parteneriat de succes este indicat a se urma anumiţi paşi, 
primul dintre aceştia fiind constituirea grupului de lucru la nivel de grădiniţă. Pentru a asigura 
succesul unui proiect este foarte important indentificarea în cadrul grădiniţei a persoanelor potrivite 
proiectului ales. Aceste persoane trebuie să îşi dorească implicarea în proiect, să aibă cunoştinţe şi 
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abilităţi potrivite subiectului propus şi să nu le lipsescă calităţile de comunicare şi relaţionare cu 
celelalte persoane implicate în proiect. 

Aspecte generale ale parteneriatului grădiniţă – familie 

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 imparţită 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. 

Forme de colaborare între grădiniţă–familie 

Colaborarea grădiniţei cu familia se realizează în diferite forme: 
a) Comitetul de părinţi se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor preşcolarilor clasei, 
convocată de educator, care prezidează şedinţa. 
b) Şedinţa cu părinţii se organizează de obicei semestrial şi în cadrul lor părinţii sunt informaţi 
despre: 
c) Lectoratele cu părinţii în care se dezbat anumite teme educaţionale de interes pentru părinţi. 
d) Vizitele la domiciliul copiilor pentru a cunoaşte programul şi activitatea copilului sunt un bun 
prilej de discuţie între educatoare şi părinţi. 
f) Consultaţiile pedagogice individuale sau colective 
g) Voluntariatul se referă la faptul că, „părinţii îşi pot folosi cunoştinţele şi abilităţile pentru 
sprijinirea grădiniţei în asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor educative precum 
şi în elaborarea unor direcţii de organizare şi sprijin financiar al grădiniţei” 
h) Programul de formare a părinților „Educați așa” 
i) Derularea unor activităţi opţionale în parteneriat cu părinţii; 
j) Derularea unor activităţi extrașcolare în parteneriat cu părinţii: Ziua Porţilor Deschise, Serbări, 
excursii, expoziţii cu lucrările copiilor; 
k) Monitorizarea strictă a copiilor cu părinți plecați în străinătate. 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. 
l) Derularea la nivel preșcolar a programului național „Fiecare copil în grădiniță” 
2) Asigurarea unui învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți. Acest program se bazează 
pe realizările deja obținute la nivelul înscrierilor în învățământul primar și secundar. Se va 
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concentra pe două domenii de intervenție principale: dezvoltarea alfabetizării funcționale și a 
competențelor cheie și consolidarea formării cadrelor didactice la locul de muncă.” 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

 

Prof.Claudia Buda,Colegiul Național Mihai Eminescu,Baia Mare 

 

Coronițele din brad natural sunt folosite deja de câteva sute de ani fiind unul dintre cele mai 
longevive semne decorative ale Crăciunului. Aceste accesorii gingașe pentru Crăciun gata de 
cumpărat te vor scuti de munca migaloasă de a lega chiar tu o coronița de brad din crenguțe de brad.  

Ce simbolizează coronita de brad de Crăciun 

În ziua de astăzi este foarte dificil să mai ținem minte adevarata semnificație a Crăciunului întrucât 
aceasta sărbătoare a început să prindă o forma din ce în ce mai comercială. Cu toții suntem cuprinși 
de nebunia sărbătorilor de iarnă și ne gândim  la bucuria de a primi  cadouri și la poveștile amuzante 
precum cea a venirii lui Moș Crăciun. 

În multe locuințe, acest simbol al dezvoltării și al vieții nemuritoare poate fi regăsit atât în interiorul 
locuinței, cât și în exteriorul acesteia. Deja vedem la foarte multe case coronițe de brad agățate de 
ușa de la intrare, asezate deasupra șemineului, atârnate la fereastra sau poate chiar aplicate pe un 
perete sau pe lustra sau puse pe masa festivă. Coronițele de Crăciun reprezintă de fapt un bulgăre 
de tradiții și simbolism. 

Din ce sunt realizate coronițele de brad? 

Coronițele naturale sunt făcute în general din crengi de brad rezistente sau stejar veșnic verde. De 
asemenea, poti găsi o gama variată de coronițe de brad artificiale, pe care le poti refolosi în fiecare 
an și care își îndeplinesc misiunea de a decora casa la fel de frumos ca și o coroniță de brad 
naturală. Coronițele de brad împodobite au aplicate pe ele diverse accesorii de brad precum globuri, 
beteală, fructe de pădure de plastic, sclipici etc. 

Ce semnificație au coronițele de Crăciun în religie? 

Din perspectiva religioasă, coronița de brad reprezintă un ciclu de viață peren, nemuritor și în 
timp a devenit simbolul suferinței și triumfului lui Iisus. Folosirea unor crenguțe de brad mai 
rezistente în timp face ca aceste coroane de brad să simbolizeze dezvoltarea și eternitatea. 
Coronițele făcute din stejar veșnic verde au spini, iar aceștia reprezintă spinii pe care Iisus îi avea pe 
coroana pe care a purtat-o înainte de răstignire. Fructele de roșu aprins simbolizează sângele pe care 
Iisus l-a vărsat pentru omenirea căzută în păcat. 

Oamenii păgâni din Antichitate, care înzestrau copacii cu calități magice și spirituale, adăposteau 
crengile nemuritoare, simbol al vieții astfel încât să le ocrotească de înghețul de pește iarna. În 
vremurile de început ale Imperiului Roman, romanii își ofereau daruri de Anul Nou constând în 
crenguțe verzi, conferindu-i astfel persoanei respective, familiei și prietenilor acesteia sănătate și 
vigoare. În cele din urmă, crenguțele erau modelate în coronițe, simboluri ale bucuriei și victoriei în 
timpurile clasice. 
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Atârnată de fereastră, coronița de brad este considerată a fi o invitație pentru ca spiritul 
Crăciunului să inunde întreaga casa și să aducă noroc, sugerând și faptul că spiritul creștin 
dăinuiește în sufletele tuturor. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

 

Anetuţa BUDILEANU 

Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Câmpina 

 
Calitatea educaţiei poate fi privită ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de 

studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii  educaţiei de calitate (elevii, părinţii, societatea) ar fi 
de dorit să fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale 
de care beneficiază. 

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. 
 Este important să învăţăm elevii valoarea relaţiilor interumane, importanţa interacţiunii cu 
ceilalţi, respectarea anumitor norme sociale, aprecierea mediului înconjurător şi nu în ultimul rând 
să îi încurajăm să îşi exprime părerile într-o manieră liberă şi lipsită de presiune. 

Elevul îsi trăieşte primele experienţe de viaţă în familie. În mediul social restrâns, alături de 
părinţi, fraţi şi rudele sale, acesta îşi aproprie primele experienţe sociale. Căminul în care creşte, 
căldura sau indiferenţa acestuia, îi vor modela puternic modul de viaţă, personalitatea şi integrarea 
sa socială. Părinţii în colaborare cu şcoala, dar şi cu comunitatea trebuie să răspundă nevoilor 
elevilor, în special celor emoţionale, care se concretizează în dorinţa de a fi ascultaţi, îngrijiţi şi 
apreciaţi. Părinţii care se implică activ în educaţia copiilor lor au un impact semnificativ asupra 
succesului copilului şi a vietii sale, în general. 

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 din care beneficiarul este copilul. Aşa cum subliniază 
Daniel Goleman (Inteligeţa emoţională), există şapte elemente cheie, care stau la baza succesului 
copilului în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii: 
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. Părinţii trebuie 
să fie conştienţi , respectiv conştientizaţi, asupra scopului comun al familiei şi şcolii în ceea ce 
priveşte formarea copilui şi asupra faptului că şcoala continuă şi completează educaţia copilului, dar 
nu poate să preia sarcinile familiei. 

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, 
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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 decisiv şi pentru  formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea societaţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  Procesul 
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului.  

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. 

Comunicarea sinceră şi deschisă, încrederea reciprocă între părinţi şi profesori, între părinţi 
şi copii, asigurarea înţelegerii şi ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăşi dificultăţile, fără 
derogări de la muncă, cinste şi obiectivitate, sunt în măsură să asigure progresul şcolar al copilului 
şi dezvoltarea personalităţii sale potrivit particularităţilor lui de vârstă şi individuale.  

CONCLUZIE: 
Neînţelegerea rolului familiei de către părinţi, neconcordanţele dintre educaţia în familie şi 

cea şcolară, dezinteresul unor părinţi, se pot corecta, cel puţin parţial, printr-o bună colaborare între 
şcoală şi familie.  

  Aşadar, o formă eficientă de întărire a colaborării dintre şcoală şi familie o constituie 
parteneriatele. Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, 
decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Realizând un parteneriat cu familia, părinţii 
vor fi automat implicaţi în activitatea şcolară. Parteneriatul se va realiza după un scop precis, şi 
anume acela de a întări implicarea părinţilor în activitatea de tip şcolar. 
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Magia sărbătorilor de iarnă - simboluri 

 

Prof. înv. preșcolar: BUHA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CURĂȚELE 

GPN NR. 2 CRESUIA 

 

        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. 
        Multe şi de neuitat sunt obiceiurile artistice şi culinare prilejuite de celebrarea marii sărbători. 
Astfel, fiecare copil sau om trecut prin viaţă îşi aminteşte cu plăcere de sărbătorirea Crăciunului şi 
de momentele unice, absolut speciale trăite cu această ocazie în biserică, în jurul bradului sau a 
mesei festive împreună cu cei dragi. Pe lângă aşteptarea şi sosirea lui Moş Crăciun, o altă bucurie 
este împodobirea bradului, pom venerat cu cetina lui verde, care aduce în casele creştinilor simbolul 
purităţii şi al perenităţii. Feeria serii din Ajunul Crăciunului este completată de colindele care 
vestesc Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos în modestul sălaş al Bethleemului, pentru a mântui 
lumea de păcate. Sărbătoarea Crăciunului este minunată, mai ales în mediul rural, unde oamenii 
respectă cu sfinţenie tradiţiile străvechi. Aici, peisajul de iarnă este mirific, casele sunt inundate de 
lumină, prin geamurile aburite se întrezăreşte bradul împodobit, alături de care românii adunaţi în 
jurul meselor trăiesc în primul rând emoţional spiritul Crăciunului. Este minunat să primim cu 
emoţie în casele noastre colindătorii, ce ne copleşesc cu urări şi ne încălzesc sufletele cu veselia lor. 
 
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 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 
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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. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Eretescu, C.-”Folclorul literar al romanilor”,ed. Compania, 2007; 

2. Stiuca,A.-”Sărbătoarea noastră de toate zilele-sărbători in cinstea iernii”ed. Cartea de 
buzunar,2005. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Bulai Georgiana-Roxana 
 

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. 

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 (școala  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 învăţătoare , 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. 

Invăţătoarea trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul scolii, 
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 şi 
conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi 
preferinţele lor. 

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. Obiectivul primordial al parteneriatului 
şcoală – familie îl reprezintă obţinerea succesului şcolar. Evoluţia pozitiva în planul activităţii 
şcolare se exprimă prin termenii de progres, reuşita şi succes şcolar.   

          Progresul – arată obţinerea anumitor stări calitative superioare în raport cu o perioadă 
comparată. Poate fi continuu sau periodic.  Reusita şcolară se referă la nivelul de realizare a unui 
obiectiv propus pentru o durată mai mare de timp. 

          Succesul şcolar se exprimă prin raportarea performanţelor elevului la cerinţele programei şcolare şi 
la finalităţile învăţământului. Pentru ca relaţia dintre şcoală şi familie să fie cât mai apropiată şi să-l 
ajute pe micul elev să se integreze în mediul şcolar, am implicat direct părinţii în activităţile 
desfăşurate în afara orelor de curs. 
              Parinţii au venit cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am fost împreună în excursii, 
am vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am ţinut în faţa părinţilor serbări, care 
au permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum şi rezultatul muncii lor. De aceea,  părinţii se simt 
utili şi prezintă mai mult interes pentru şcoală.  
             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, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus 
la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială 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 parteneriatului cu părinții 
 

Prof. pt. înv. preșc. Bulzan Cala Alina 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Semenic’’ Reșița 

 
Implicarea părinților în programul educativ este importantă deoarece se formează astfel 

deprinderi de parteneriat cu grădinița și implicit cu cadrele didactice. Activitatea din grădiniță nu 
poate fi izolată de influențele exercitate asupra copiilor în familie, astfel este necesar un parteneriat 
cu părinții care trebuie privit drept un principiu al organizării și funcționării instituției școlare. 
Parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă o primă formă de colaborare a părinților cu 
persoanele profesioniste în domeniul educației. 

Parteneriatul grădiniță-familie presupune consolidarea unor relații puternice între părinți și 
cadrele didactice, cu beneficii asupra copiilor. 

Modalități eficiente de implicare a părinților în activitatea grădiniței: 
 Activități distractive, drumeții, excursii; 

 Serbări; 

 Activități culturale- vizite la muzeu, la teatru; 

 Concursuri; 

 Confecționarea de jucării, materiale didactice; 

 Voluntariat; 

 Derularea unor activități opționale în parteneriat cu părinții (de exemplu: citirea unei 
povești de către un părinte, prezentarea propriei profesii, etc.) 

Părinții trebuie implicați permanent în luarea decizilor și trebuie informați cu privire la 
progresul copiilor, la problemele pe care le întâmpină, la scopul de bază al programului educativ. 
Educatoarea le poate oferi părinților sugestii despre modul în care preșcolarii pot fi ajutați acasă, 
pentru a spori astfel învățarea și formarea personalității copilului. Un rol foarte important pentru 
colaborarea familie-grădiniță, cât și pentru educația părinților, îl are înființarea asociațiilor de 
părinți. 

Proiectul de parteneriat le servește părinților pentru a cunoaște obligațiile legale pentru 
creșterea și educarea copiilor, cadrelor didactice pentru îmbunătățirea muncii în echipă și 
cunoașterea copiilor. Comunicarea cu părinții este recunoscută drept esențială iar pentru realizarea 
unei comunicări eficiente este necesar realizarea de parteneriate autentice. 

În concluzie, proiectele de parteneriat cu părinții sunt importante deoarece prin intermediul 
acestora se eficientizează relația familie-grădiniță-comunitate. 
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ÎN PRAG DE IARNÂ 

 

Burcea Angela, profesor învǎtǎmânt primar 

Şcoala Gimnazialǎ George Bacovia, Bucureşti 

 
Iarna, anotimpul  poveştilor  spuse la gura sobei, este întâmpinată de români cu nenumărate 

obiceiuri şi tradiţii. Multitudinea şi diversitatea serbărilor din timpul iernii sunt specifice diferitelor 
zone geografice ale ţării şi se păstrează cu mândrie de către locuitorii satelor, în special.  

Intrarea în tradiţiile şi obiceiurile specifice iernii, este ziua de 20 decembrie, când românii 
sărbătoresc Ignatul. Din acesta zi, până în ziua de Crăciun, flăcăii satului poartă turcă, joacă brezaia 
(masca cu cap de animal) sau capra. 

Colindele, cântecele specifice naşterii domnului în ţara noastră, sunt cântate încă din ziua de 
Ajunul Crăciunului când încă de dimineaţă copiii merg din poartă în poartă, din gospodar în 
gospodar, urându-le, iar în schimb primesc covrigi, mere şi turte. Legenda aminteşte că pentru a 
elibera lumea de nenorociri, Dumnezeu a lăsat colindele, să fie cântatate cu prilejul sărbătorilor de 
Crăciun și de Anul Nou, în fiecare an și astfel oamenii auzindu-le sǎ facǎ doar fapte bune. Potrivit 
legendei, atunci când colindele nu se vor mai auzi pe pământ, vor ieşi diavolii şi lumea va încăpea 
pe mâna lor. 
              Masa de Ajun se organizează în ziua premergătoare Ajunului, după miezul nopţii, între 23-
24 decembrie. Aceasta este o masă festivă pentru sufletele morţilor, însă folosesc doar  alimente de 
post. Sosirea preotului în gospodǎrie este un act de mare ceremonialitate, el trebuie să 
binecuvânteze masa şi să guste din fiecare fel de mâncare. Trebuie să aducǎ pacea şi liniştea în 
căminul gospodarului. 
              Cel care este patronul sǎrbatorii de Ajunul este Moş Ajun. Se spune că este  stăpânul 
timpului, deţinătorul puterii anului ce vine. Sub influenţa creştinismului, a mai scăzut că importantă 
o dată cu apariţia lui Moş Crăciun, care este identificat mai mult cu sărbătoarea religioasă. 
              Potrivit traditiilor, cele douǎ mari simboluri Moş Ajun şi Moş Crăciun apar întotdeauna cu 
bărbile albe, pline de zăpadă şi sunt extrem de bătrâni, întrucât vin din vremuri de mult uitate, din 
vremuri imemoriale. Cei doi seamănă că picăturile apă, sunt buni şi darnici, cutreieră toată lumea şi 
fac cadouri, mai ales copiilor. Moş Ajun dăruieşte nuci, pere, covrigi, colaci, plăcinte, prăjituri, 
bomboane şi tot felul de dulciuri, iar Moş Crăciun aduce haine, încălţăminte și jucării. 
              Din legendele care circulă încă din străbuni aflăm că Maica Domnului, fiind pe cale să 
nască, cere adăpost lui Moş Ajun. Acesta, motivând că e un om sărac, o refuză, îndrumând-o spre 
fratele său mai bogat, Moş Crăciun. Moş Crăciun era stăpânul staulului unde au stat Iosif şi Maria 
când s-a născut Iisus. Moş Ajun păzea noaptea vitele şi a mers de i-a spus lui Crăciun că Maria stă 
să nască. Moş Crăciun a trimis-o astfel pe nevasta sa să o moşească pe Maria. După naştere, el l-a 
aşezat pe Iisus sub un măr şi a început să culeagă fructe pe care le azvârlea de bucurie la toţi copiii 
care treceau pe acolo. De aici, şi obiceiul că Moş Crăciun să vină cu daruri la copilaşi. 
               În anumite regiuni ale ţării în aceastǎ zi se taie porcul şi nu în timpul postului, ca să nu se 
strice vreun vas cu carne de porc şi, prin urmare, şi cei din casă. Tot acum, în ajunul Crăciunului, nu 
se bea rachiu, întrucât se spune că această a fost inventat de diavol, care apoi îşi bate joc de cel ce-l 
bea, zicând că rachiul are întâietate înainte tuturor bucatelor. După miezul nopţii şi până la ziua, 
copiii obişnuiesc să meargă cu colindă, cu Moş Ajunul, “Bună dimineaţă la Moş Ajun”. Ei strigă pe 
la ferestre „Bună dimineaţă la Moş Ajun, ne daţi ori nu de daţi !” şi primesc covrigi, mere, nuci. 
               Toate pregătirile pe care le fac femeile din satele româneşti în  ziua dinaintea Ajunului  şi  
în  ziua  de  Ajun, parcă au un strop de magie, ele dorind să stimuleze belşugul casei. Noi creştinii 
respectǎm un obicei sfânt, acela de a primi vizita preotului în casele noastre în ajunul Naşterii 
Domnului şi în ajunul Bobotezei, pentru comunicarea directă a mesajului sărbătorilor printr-o 
comuniune caldă între credincioşi şi membrii Bisericii. 
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               În preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie lucrurile împrumutate, pentru că  
sunt zone din ţară noastrǎ, cum ar fi în Bucovina, unde există credinţa că nu este bine să ai lucruri 
împrumutate pe durata sărbătorilor de iarnă. 
               Tradiţiile locale spun că în ziua de Ajun, femeile ies în livada 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". 
               Din prima zi de mare sărbătoare, prima zi de Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblă 
cu steaua, ei numindu-se colindători sau crai, pe cap având coroane de hârtie colorată. Tot acum are 
loc şi Vicleimul sau Irozii, când tinerii pun în scenă naşterea lui Hristos. "Irozii" este o datină prin 
care tinerii reprezintă la Crăciun naşterea lui lisus Hristos, şiretenia lui Irod, care a poruncit 
uciderea pruncilor, de a afla Pruncul şi adesea înfruntarea necredinţei, personificate printr-un copil 
sau printr-un cioban. 

Un element  nelipsit la  Crăciun  din  casele  românilor, bradul deţine de fapt în cultura 
populară românească funcţii funerare: este fie substitutul miresei sau mirelui, în cazul morţii unui 
tânăr necăsătorit, fie dubletul vegetal al defunctului. Bradul împodobit mai este folosit la nunţi, şi 
precede venirea alaiului mirelui la casă miresei. 

În dimineaţă de Crăciun e bine să ne spălăm cu apă curată, luată dintr-un izvor sau fântână 
în care punem o moneda de argint, pentru că tot anul să fim curaţi că argintul, feriţi de boli şi plin 
de bani. După Crăciun să nu mai fie lăsaţi copiii să mai zică colindatul, că fac bube zic legendele 
din bătrâni.Mai se crede că la miezul nopţii, înspre Crăciun, apă se preface în vin, iar dobitoacele 
vorbesc. 
 Şi acestea sunt doar câteva dintre bogatele tradiţii  şi obiceiuri pe care românii le respectǎ şi 
le transmit generaţiilor  care vin.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Prof. Burlacu Alexandra - Gabriela 
 

”Crăciunul este perioada când ai dor de acasă  
–  chiar dacă eşti deja acasă.” 

 Carol Nelson 
Una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul este aşteptat cu mare ardoare de 

toată lumea, indiferent de vârstă, culoare, uneori chiar şi de religie. Sigur ne gândim cu toții, cu 
drag,  la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mireasma de brad şi la mirosul  bucatelor alese. 
Şi, cu siguranţă, experienţele trăite în decursul anilor și-au pus amprenta, dând o semnificație aparte 
acestei sărbători.   

La fel de așteptată este și serbarea organizată cu ocazia Crăciunului. Cei mici își pregătesc 
împreună cu frații, părintii, bunicii și chiar familia extinsă, cântecelele, poieziile și scenetele pe care 
le au de interpretat la serbare. Momentele petrecute împreună repetând și exersând cu familia, 
adaugă magie sărbătorilor. Nimic nu se compară cu momentele petrecute cu mama și bunica în 
bucătărie, cântând și recitând, în timp ce ele se îngrijeau de cozonaci, sărățele, nuci și toate 
bunătățurile pe care aveam să le mâncăm în seara de Crăciun. Bucuria din glas, când reușeam să 
spunem poezia fără să ne încurcăm, era sinceră și liniștitoare, iar gândul că ”nu o voi dezamăgi pe 
doamna”  în ziua serbării dădea un sentiment de împlinire, o reușită supremă. În esență, motivația 
învățării potrivit  dicționarului de psihologie socială. Acesta dă o definiție clară, ce se mulează 
parcă pe traiectoria schițată: Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în 
științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu 
de mobiluri – trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri – care susțin realizarea anumitor 
acțiuni, fapte, atitudini”. 

Motivația, odată găsită, poate ajuta elevul să atingă țeluri nebănuite. Pe baza acesteia clădim și 
întreținem vise. Alături de ea trasăm varii deprinderi, le dezvoltăm și le armonizăm.  

Serbarea, în genere, ne propulsează, ne ajută să dăm frâu liber imaginației și creativității. 
Pregătirea serbării implică eforturi comune, atât din partea educabililor cât și din partea cadrelor 
didactice și deloc de neglijat, din partea părinților. Pionii principali ai actului sunt cei ce se văd, 
însă, educatorul prin rolul său de îndrumător și coordonator definitivează acțiunea serbării. 
Totodată, el amplifică dragostea pentru frumos, pentru tradiție, pentru artă, pentru valori. Din altă 
perspectivă,  sprijinul părinților este de o importanță deosebită, amplificată substanțial mai ales în 
această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Potențarea sentimentelor este una aparte rămânând 
imprimată pe tot parcursul vieții și ajutând la evoluția elevulului. 

Ziua serbării este întradevar specială pentru toata lumea. Copiii, părinții și profesorii au cu toții 
emoții, emoții ce țin de performanța copilului din acea zi. Copiii sunt nerăbdători așteptându-și 
rândul. Părinții așteaptă reprezentația copiilor, sperând că eforturile lor vor da roadele așteptate;… 
profesorul…el exersează pentru următoarele generații…cu aceeași intensitate, cu aceeași implicare. 
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Importanța parteneriatului grădiniță-familia 

Prof. Burtescu-Vesna Slavița 

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 

 
 „ Un om care se face ascultat, poate fi un bun orator, însă, numai un om care ascultă poate fi un 
bun educator.”  
      Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o perioadă a vieţii 
lor pentru că au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării copilului. Au 
fost perioade istorice în care nu erau grădiniţe şi nici profesia de educatoare, iar nevoia de ieşire în 
lume a copilului era satisfăcută de către familie prin deschiderea ei către comunitate. Acum însă, în 
afara unei deschideri constante a familiei şi din lipsa unei comunităţi coerente în jurul familiei, 
această trecere a copilului de la familie la lume se realizează prin intermediul grădiniţei. De aceea, 
pe de o parte grădiniţa apare ca indispensabilă copilului, deci şi familiei sale, iar pe de altă parte 
grădiniţa nu ar exista dacă familia nu ar avea nevoie de ea. 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 
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. 
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Serbările școlare 

Profesor documentarist Buruiană Mădălina 

 
”Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din 

întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” 
                                                                               Eugene Ionesco 

 
Serbările școlare sunt momente frumoase în care copiii, părinții, actorii educaționali sunt 

nerăbdători pentru a experimenta latura afectivă și cea intelectuală. Acestea ajută la formarea 
personalității elevilor, le dezvoltă aptitudinile și apoi le canalizează spre latura artistică. 
Comunicarea este îmbunătățită, mesajul fiind pe înțelesul elevilor. Se fac conexiuni prin rolurile 
jucate în diferite piese pe scena improvizată a sălii de clasă. 

Participând direct la aceste activități, elevul își reclădește personalitatea pe o axă valorică 
individualizată, reușește să se pună în pielea personajului din piesa jucată (sceneta), se eliberează de 
inhibiții dar, totodată, își însușește informațiile transmise în școală, le pune în aplicare. Fără să 
realizeze elevul își exersează vorbitul în public, ceea ce îl va ajuta cu siguranță la examene și la 
evaluările orale dar și în viața reală.  

Serbările școlare au ca scop nu numai de a evidenția copiii cu anumite aptitudini, ci de a 
deprinde pe fiecare cu recitatul unei poezii, cu interpretarea unui rol, a unui cântec sau dans. 
Realizând diferite programe artistice cu elevii, îi introducem treptat într-o lume frumoasă, acea a 
cântului, a dansului, a poeziei, având prilejul să cunoască folclorul nostru, sensurile limbii, ritmurile 
vieții în care trăim dar și dragostea pentru valori și cultură. Socializarea ce derivă din aceste 
activități făcute în comun duc spre unitatea colectivului, ei urmăresc același rezultat – succesul, toți 
încearcă să dea ceeea ce au mai bun. Succesul comun le dă încredere în forțele proprii, le înlătură 
timiditatea, făcând posibilă dezvoltarea armonioasă, creează o atmosferă de voioșie și optimism, 
atât de necesare evoluției lor ca oameni.   

La elevii mai mari, din gimnaziu, se observă o implicare asumată în activitățile ce implică o 
serbare prin aplicarea unor reguli de conduită dinainte stabilite, prin impunerea propriile păreri. Ei 
își folosesc imaginația, sunt creativi și pot fi organizați.  

Ceea ce ar trebuie reținut este faptul că, în organizarea serbărilor, ar trebui să se țină seama 
de afinitățile dintre copii, înclinația lor spre poezie, muzică, dans, pentru a se putea obține rezultate 
optime la finalul activității. Desigur și preferințele elevilor contează foarte mult.  

Îndrumarea cu tact a profesorului în organizarea și desfășurarea sebărilor școlare va conduce 
indirect și la succesul rezultat din orice altă activitate desfășurată la clasă sau în afara ei, fiind un 
exemplu în lărgirea sferei experiențelor lor de viață. Acesta va avea satisfacția ca elevii săi să fie 
stimulați pentru a avea spirit de inițiativă. 

Serbările copilăriei sunt momente în care bucuria este la maximum, atât pentru copii, părinți 
și cadre didactice, ele întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea vor  da aripi 
imaginației, entuziasmului și vor stimula gândirea creatoare. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 

GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 

Prof. Înv. Preşc.Burzo Mihaela 

Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu,, 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

Nr. 1 Şomcuta Mare 

Oraş: Şomcuta Mare 

 
Educaţia începe din primele momente ale vieţii şi se continuă pe tot parcursul acesteia. 

Primul mediu cu care copilul intră în contact şi care îi trasează primele direcţii ale educaţiei îl 
reprezintă familia. Achiziţiile însuşite de copil în primii ani de viaţă în cadrul familiei sunt 
fundamentale pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia. În familie se formează cele mai importante 
deprinderi de comportament: respectul, cinstea, ordinea, sinceritatea, politeţea etc. În realizarea 
acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de 
comportament în diferite contexte.Volumul, calitatea vocabularului, corectitudinea exprimării 
depinde de modelele oferite de părinţi, de modul în care aceştia interacţionează şi îi solicită pe 
copii. 

Grădiniţa este spaţiul educativ unde li se dezvoltă copiilor deprinderile şi aptitudinile. 
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi separată de alte influenţe educative ce se exercită 
asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o 
acţiune complexă şi unitară a grădiniţei şi familiei. Colaborarea dintre grădiniţă şi familie reprezintă 
o primă experienţă relaţională şi de colaborare a părinţilor cu persoanele pregătite în domeniul 
educaţiei. Cei mai mulţi părinţi manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu educatoarele. 

Colaborarea dintre cei 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  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.  
Formele de legătură pe care grădiniţa le organizează cu părinţii copiilor sunt: 
* şedinţe lunare 
* lectorate 
* consiliere 
* prezentarea progresului copiilor. 
* serbări tematice, activităţi educative copii-părinţi, excursii, vizite. 

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".  
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O modalitate modernă de implicare o reprezintă participarea familiilor la activităţi. 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.  

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. 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. 

Întâlnirile 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 întâlniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să 
fie de interes pentru aceştia. Întâlnirile vor f i  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.  

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 acestor serbări. 
 Susţin ideea conform căreia, pentru a obişnui copiii să dezvolte relaţii constructive cu 
semenii lor, să trăiască stări afective pozitive faţă de colegi, să-şi exteriorizeze şi să-şi împărtă 
şească preocupările şi interesul pentru anumite subiecte este necesară realizarea unui partene riat 
între grădiniţă şi familie. Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada 
preşcolarităţii, iar buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară 
a copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
1.Dolean, I. Meseria de părinte, Ed. Motiv, Cluj-Napoca, 2001 
2. Dumitrana Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Ed.   Bucureşti, 2000 
3. Preda Viorica, Despre educaţia părinţilor în Olanda, articol din Revista Învăţământului  
    Preşcolar, Nr. 2/2005 

4. Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti 
5. Revista Învăţământului Preşcolar Nr. 1-2/2008, M.E.C., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 
 

271



Importanța relației şcoală-familie la nivelul învățământului primar 

 

PROF.ȊNV. PRIMAR: Buta Savina Alexandra 

Şcoala Gimnazial Voivodeni,jud.Mureş 

 
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. 

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.(http://fatitimp.blogspot.ro/2013/01/dezvoltarea-
copilului-rolulfamiliei.html) 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. 

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 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. 
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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. 

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. 

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. 

Parteneriatul  va  fi  eficient  dacă  fiecare  parte  va  reţine  că  acelaşi  subiect  este  copi-
lul  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. 
„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  
ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
 
Bibliografie: 
1.Nica  I.,  Ţopa  L.  –  Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucureşti,  
1974; 
2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002; 
3. Godfrey Claff-,,Parteneriat şcoală-familie-comunitate”-ghid pentru cadrele didactice, Editura 
Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007. 
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De ce a întârziat Moş Crăciun 

PROF. BUTAN CRISTINA, ŞCOALA GIMNAZIALA UNIREA, COM. 

BRANIŞTEA, JUD. GALAŢI 

  
Povestitorul: Dar unde este Moş Crăciun ? De ce nu a apărut? Haideţi cu mine să-l găsim. Sâttt! 
Linişte! Am ajuns  în casa lui Moş Crăciun. (La deschidere se aude doar ceasul şi…sforăitul lui 
Moș Crăciun.)  
 CEASUL (Un copil care stă în picioare, rezemat de perete, având pe piept un carton pe care e 
desenat un cadran de ceas , minutarul arată ora 10. Cântă mişcând ceasul ca o pendulă.) Tica-Tica, 
Tica-Tica Moş Crăciune scoală     Că n-am pregătit nimic                                                                Şi 
ţi-e tolba goală. MOŞ CRĂCIUN: Hor! Mor! Tica-Tica, mai aşteaptă… Mi-e aşa de somn, Horrr!  
(din pat unde sforăie de zor)   
 CEASUL Uf!  Moş Crăciune! Moş Crăciune! Ai noroc că nu mă pot mişca din loc, că te-aş trezi eu 
cu puţină apă fiartă…Pregăteşte jucăriile că te  aşteaptă copiii … (strigă) Moş Crăciune!   
MOŞ CRĂCIUN Hooorr!  
CEASUL Te-ai făcut un somnoros fără pereche. Anul trecut parcă ai fost mai harnic.  
 MOŞ CRĂCIUN Sfooorr!  
CEASUL Sfoor…Sfoorr…! Atâta ştii să răspunzi…  
EDI : Moş Crăciune! Moş Crăciune!   
CEASUL Cine strigă?  
  EDI: Sunt eu,cel mai mic spiriduş! Am o tolbă plină cu scrisori de la copii.  
 CEASUL Ai venit? Intră, uşa e deschisă.  
 EDI:: (intră în odaie cu o geantă mare de scrisori) Bun găsit Tica-Tica. Bună seara Moş Cră…Da’ 
unde-i Moş Crăciun?  
 CEASUL Bine-ai venit, Spiriduşule! Moş Crăciun cântă-n somn…  
 EDI: Ia te uită! Aşa Moş Crăciun , mai zic şi eu…. Şi tolba-i goală!?  
 CEASUL: Niciodată nu a făcut ca anul acesta. O să întârzie şi o să se facă de ruşine…Cum e 
vremea?  
EDI  :Vai , vai ce vijelie! Şi ninge, ninge…!  
MOŞ CRĂCIUN Sfoorr! (din când în când priveşte pe furiş la cei doi )   
 CEASUL Tica-Tica, Tica-Ti  Aşa nu se poate!                  Am trecut de ora zece –                    Zece 
jumătate. MOŞ CRĂCIUN (speriat) Cât ai spus? Zece jumătate!... Deh, se mai întâmplă când eşti 
bătrân şi (cască) ţi-e somn… Şi mă ţine un junghi!...Of! Nu mai pot…(se culcă din nou, punându-şi 
perna pe cap, geme)  
EDI : (disperat) Îmi vine să plec şi să-l las în pace. Şi a primit atâtea scrisori!...  
MARIA I.: (sună telefonul) Alo! Da, casa lui Moş Crăciun. Cine? Aha, copiii de la Pomul de Iarnă. 
Sigur că vine…Da… În seara asta… E puţin cam bolnav…Nu, nu-i grav. La revedere! (Moş 
Crăciun zâmbeşte, apoi iar începe să se vaite.)   
OMUL DE ZĂPADĂ (prefăcându-se că-i îngrijorat) Vai de mine! Ia să văd (Pune o mână pe 
fruntea lui Moş Crăciun şi o retrage repede) Are febră! Arde! (Moş Crăciun geme)  
 CEASUL Chemaţi repede un doctor!  
 OMUL DE ZĂPADĂ  Să vină doctorul!... Să vină… Să vedem dacă-i acasă (Începe să cânte, îşi dă 
seama şi amuţeşte imediat. La telefon.) Aloo! Doctorul Petrică?... Aici Omul de Zăpadă. Nu, nu 
omul de vată, de zăpadă. Aloo! Nu, nu nu glumesc. Mă topesc. Aşa sunt eu, dacă stau prea mult la 
căldură mă topesc. Aloo! Vino repede! Moş Crăciun e grav bolnav! (pune receptorul la loc) Gata… 
vine (cântând) Eu sunt Omul…pardon!  
 MOŞ CRĂCIUN Mi-e cald… Mor !  
 MEDEEA :  Eu zic să-i dăm untură de peşte.  
 OMUL DE ZĂPADĂ Da, da… (văzând faţa schimbată a lui Moş Crăciun) Ce, untură de peşte…o 
compresă (îi pun o compresă pe frunte)  
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 DENISA : Aşa… Să-i înfăşurăm gâtul cu fularul…  
 MOŞ CRĂCIUN   Nuu! (se aude o bătaie în uşă)  
 DR. PETRICĂ  E careva pe-aici?  
 DENISA :  Nu primim pe nimeni. Moş Crăciun e bolnav. Poftiţi, doctore, poftiţi!  
 DR. PETRICĂ  (un elev cu halat alb, cu ocheleri pe nas şi o trusă în mână. Are o atitudine gravă, 
importantă) Unde se află pacientul? A, da… scuzaţi. Pemiteţi-mi să vă iau pulsul.  
OMUL DE ZĂPADĂ (şoptit) E renumitul doctor Petrică…  ALESIA :  Aşaa?!...  
 DR. PETRICĂ  Aaa! Scoateţi limba!  
 MOŞ CRĂCIUN  Aaa!  DR. PETRICĂ  Hm!... Da, da!... V-aţi alarmat degeaba. Cred că este 
numai o părere (Moş Crăciun îl priveşte cu ciudă) E mai mult o emoţie puternică. A trecut. Pulsul 
normal, temperatură normală… MOŞ CRĂCIUN: Ho! Ho! Ho!  Măi să fie , mi-aţi  înduioşat  inima 
! Nu vom tăia pe nimeni de pe listă. Toţi copii sunt buni şi merită câte o jucărie anul acesta !Iar la 
anul , dacă mă mai supără vreunul , îl şterg de pe listă şi gata ! Aşa… Jucăriile…,cărţile… Repede, 
repede, că-i târziu.  
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ÎNCHINAREA MAGILOR 

 

LICEUL GRECO-CATOLIC „IULIU MANIU” ORADEA 

PROF. ÎNV. PREȘC: BUTAȘ FLORICA-CLAUDIA 

 
Sărbătorile de iarnă sunt prilej de mare bucurie, atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. 

Împreună cu părinții copiilor de grupa de preșcolari pe care o coordonez în acest an școlar am 
pregătit costumațiile pentru sceneta muzicală „Închinarea Magilor” 
 Programul s-a deschis prin tradiționalul colind „Steaua sus răsare”, prin care ne amintim de 
Steaua călăuzitoare și vestitoare a mântuirii noastre, veste adusă omenirii, care se afla dincolo de 
hotarele Betleemului.  
 
 Prin asumarea rolurilor celor trei magi, copiii au participat cu mare bucurie, implicându-se 
activ și afectiv în prezentarea evenimentului vestitor de mântuire.  

SUS LA BETLEEM  
Sus la Betleem se joacă 
Ceată mare de copii,  
Când apar acolo magii 
Sunt la număr 1,2,3 
 Dar de unde voi acuma 
 Aţi venit tocmai a noi, 

Cu cămile şi cu oameni 
Spuneţi cine sunteţi voi? 

Magii: Venim din orient de departe 
Unde-i țara cu aur şi argint, 
Sus pe cer am văzut, într-o noapte o stea 
Minunată spre noi coborând – bis 

Toți copii: Sus pe cer ați văzut, într-o noapte o stea 
Minunată spre voi coborând – bis 

Sus la Betleem se joacă 
Ceată mare de copii,  
Când apar acolo magii 
Sunt la număr 1,2,3 
 Dar de unde voi acuma 
 Aţi venit tocmai a noi, 

Cu cămile şi cu oameni 
Spuneţi cine sunteţi voi? 

Magii: Venim din orient de departe 
Unde-i Țara cu flori de mărgărit, 
Sus pe cer am văzut, într-o noapte o stea 
Minunată spre noi coborând – bis 

Toți: Sus pe cer ați văzut, într-o noapte o stea 
Minunată spre voi coborând  

Toți: Sus la Betleem se joacă 
Ceată mare de copii,  
Când apar acolo magii 
Sunt la număr 1,2,3 
 Dar de unde voi acuma 
 Aţi venit tocmai a noi, 
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Cu cămile şi cu oameni 
Spuneţi cine sunteţi voi? 

Magii: Venim din orient de departe 
Căutăm pe-al lumii Salvator 
Am pierdut Steaua cea minunată 
Și drumul ce duce la Sfântul Odor! 
 Toți copii: Iat-acolo e Steaua și Pruncul și Mama 
 V-așteaptă cu drag să veniți - bis 
 

Prezentarea darurilor și închinarea magilor s-a făcut pe fondul colindei, fond instrumental – 
„O, ce veste minunată! 
 Momentul a fost unul cât se poate de emoționant pentru părinții și invitații prezenți la 
serbarea noastră. În Așteptarea lui Moș Crăciun am colindat colindul „Moș Crăciun cu plete dalbe” 
iar în fața „Moșului” am recitat poezia: „Moș Crăciune, ai uitat de noi?” 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. înv. preșcolar Buth Ileana Cristina 

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”- Grădinița cu P.N. „Albă ca zăpada”, Măceșu 

de Sus- Dolj 

 
Pentru fiecare dintre noi, familia a jucat şi joacă un rol foarte important în vieţile noastre. 

Părinţii sunt primii educatori ai copilului. Ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant 
încă din prima zi a vieţii. Familia este modelul pe care copilul îl imită. Modul de viaţă al 
familiei este principalul reper în viaţă al 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 să se ocupe de educarea şi formarea 
copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora.  

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, motiv 
pentru care cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel dintre grădiniţă 
şi 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, dacă familia nu colaborează, nu comunică, 
nu continuă munca depusă de educatoare. 

Familia poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei, prin activităţi specifice 
părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, să conştientizeze 
şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie sprijiniţi să se implice în activităţi 
educative. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea 
unor obiective comune în ceea ce priveşte educaţia preşcolarilor.  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. 
Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el. Participarea afectivă a părinţilor la 

evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. 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.  

278



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. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 

Serbările școlare și importanța parteneriatului cu părinții 

 

Profesor BUȚIU EMILIA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 
Motto: ,,O educație bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi 

el, partea folositoare pe care o conține.”(Victor Hugo) 
Privesc prin geamul copilăriei în casa părintească unde focul duduie în sobă iar mama scoate 

din cuptorul încins cozonacii care miros îmbietor și îi așază frumos pe masa primenită pentru 
sărbători.  

Alături de mireasma bradului și cozonacilor, în visarea mea cu ochii deschiși, se alătură și 
aroma portocalelor proaspete pe care le găseam doar de Crăciun. În forfota creată de pregătirile 
sărbătorilor se simte căldura emoțiilor care ne încearcă și dragostea. E atâta liniște în toată agitația 
aceasta încât mi se umplu ochii de lacrimi și revin în actualitate. 

Adulți fiind trăim aceste amintiri cu nostalgia căldurii sufletești simțite în acele momente și 
pe care, undeva în drumul nostru spre maturizare, am pierdut-o. Ne hrănim sufletele cu încărcătura 
emoțională pe care magia sărbătorilor petrecute alături de cei dragi în copilărie ne-au dăruit-o drept 
zestre pentru viață. 

Pornind de la aceasta este evidentă însemnătatea pe care o are implicarea părinților în 
dezvoltarea și educația copilului. Familia este acel ,,acasă” al sufletului, locul unde oricât ar fi de 
obosit, sufletul se învelește în căldura dragostei, ascultă simfonia iubirii și se odihnește. 

Implicarea familiei în activitățile școlare face ca acestea să devină mai personale, iar micile 
suflețele înfiorate de temeri să se simtă deodată protejate și încrezătoare. Totodată, faptul că părinții 
au renunțat la tot ceea ce îi ținea departe de copii pentru a le fi alături, îi conferă copilului 
certitudinea că este cel mai prețios dar al familiei. Copilul va simți că părintele îi este alături, că îi 
apreciază munca, că se bucură împreună cu el și trăiește intens emoțiile. Părinții sunt sensibilizați de 
intensitatea emoțională a momentului, descoperă că au un copil înzestrat cu talent și apreciat, devin 
mai apropiați de copii, mai înțelegători, mai dornici de acceptare și colaborare pentru atingerea 
idealului educației.  

Serbările școlare sunt momente de maximă bucurie atât pentru elevi și cât și pentru părinți, 
întăresc și fortifică sufletul viitorilor adulți, aduc lumină în suflet și dau frâu liber imaginației și 
entuziasmului, contribuind astfel la stimularea gândirii creatoare. Prin conținutul și încărcătura 
emoțională pe care o declanșează, serbările școlare au un rol deosebit în educație. Ele oferă copiilor 
posibilitatea de a-și manifesta aptitudini individuale ale personalității și de a le dezvolta în strânsă 
legătură cu celelalte procese și însușiri psihice; contribuie la acumularea de cunoștințe și la lărgirea 
orizontului de cunoaștere; dezvoltă memoria, limbajul, atenția și construiesc valori estetice și 
educative deosebite. 

,,Sărbătoarea este o regenerare a ființei prin regenerarea timpului” spunea Mircea 
Eliade, iar Crăciunul reprezintă cea mai semnificativă sărbătoare, oferind prin tradiții și obiceiuri 
posibilitatea de realizare a tuturor nădejdilor de viitor, un mod de manifestare a bucuriei sufletești 
într-o lume de eroi și oameni care trăiesc în dragoste și armonie, o exprimare a idealului de viață. 
Este o ocazie pentru fiecare părinte să își amintească de copilărie și să încerce să se întoarcă puțin la 
inocența acesteia. Crăciunul este un colț de acasă, pe care îl purtăm fiecare în inimă, o sărbătoare a 
familiei care imprimă copiilor bucurie, veselie, armonie și intensifică emoțiile pozitive. Serbările 
organizate cu această ocazie, precum și atmosfera de sărbătoare din sala de festivități, ornamentele 
și decorațiunile specifice constituie un prilej de bucurie pentru copiii care, descoperind tradițiile și 
obiceiurile practicate în timpul sărbătorilor de iarnă, simt și prețuiesc frumusețea obiceiurilor și 
tradițiilor de Crăciun. 
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Orice serbare școlară dă șanse egale participanților, oferă alternative de afirmare și 
valorizare, dezvoltă spiritul civic adecvat cerințelor sociale. 

În orice activitate instructiv-educativă se stabilesc relații între educator și educat:  profesor - 
elev; elev-părinte; profesor -părinte, relații care evoluează în timp și se transformă pentru atingerea 
finalității educației, adică formarea, dezvoltarea și modelarea personalității elevului. În cadrul 
activităților extra-curriculare elevii dezvoltă sentimente de încredere, capătă curaj în forțele proprii 
ceea ce conduce la creșterea stimei de sine.  

În acest context relația dintre cadrul didactic și elev devine o punte pentru rezultate bune și 
succes, un cadru de exprimare liberă ceea ce conduce la eliminarea barierelor comunicării și a 
blocajelor afective. Profesorul este văzut ca o persoană apropiată de sufletul elevilor, dornică să 
descopere și să valorifice individualitatea copilului, ca un partener al părintelui în cadrul formării 
unei personalități complexe care necesită o dezvoltare atât științifică, cât și morală, estetică, artistică 
și creativă. 

,,În fiecare om stă ascunsă o forță creatoare căreia trebuie să i se asigure condiții optime și 
să i se dea putința de a se dezvolta și a înflori”, iar noi, cadrele didactice, putem oferi elevilor nostri 
această ocazie în cadrul activităților extra-curriculare.  
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Serbarile scolare si importanta lor 
 

‐ Profesor pentru invatamantul primar, Buzgure Daniela- 

‐  

Orice serbare scolara este o sarbatoare, atat pentru copii cat si pentru educatorii lor, si nu in 

ultimul rand, pentru parintii copiilor.  

Pregatirea unei serbari este un excelent moment de a pune in valoare imaginatia si creativitatea 

fiecaruia – copil sau educator. Noi trebuie sa ii invatam pe copii sa pretuiasca si sa respecte 

obiceiurile si traditiile in care s-au nascut, sa ii invatam sa iubeasca meleagurile natale, portul 

romanesc si pe romani. De asemenea, trebuie sa ii ajutam sa cunoasca tezaurul nostru foloric, in 

care arta populara romaneasca este o minunata oglinda care reflecta frumusetea tarii noastre, istoria 

si sufletul neamului nostru romanesc. 

In calitate de educatori suntem obligati sa facem din creatia noastra pupulara o carte de vizita cu 

care sa batem la portile cunoasterii, si cu care vom fi primiti si apreciati fara indoiala oriunde in 

lume. In vreme de razboi obiceiurile si traditiile stramosesti au ramas neclintite, pastraznd autentice 

valorile culturii populare traditionale. 

In cadrul serbarilor scolare reusim sa valorificam frumusetea traditiilor si obiceiurilor populare, 

sa infrumusetam viata copiilor, ajutandu-i sa cunoasca rolul pe care il au acestea in viata oamenilor 

si modul cum au fost ele pastrate. 

Costumele pe care le imbraca in aceste imprejurari reprezinta izvorul nesecat pentru cel ce vrea 

sa le cunoasca, sa le adune, pentru a le darui din nou. Serbarile au o importanta deosebita in 

educarea copiilor. Ele transmit un anumit mesaj iar copiii se pregatesc si depun eforturi sustinute in 

realizarea scopului comun – reusita serbarii. Ele aduc lumina in sufletul lor, creaza o atmosfera 

plina de placere si bucurie. 

De Sfinitele Sarbatori ne bucuram impreuna cu copiii de neasemuita frumusete a datinilor 

stramosesti si scoatem din lada de zestre cantecul, jocul si costumul popular specific sarbatorilor. 

Serbarile contribuie la acumularea de cunostinte si la largirea orizontului de cunoastere al copiilor 

prin memorarea poeziilor, textelor sau cantecelor. 

,,Copilaria este o lume de miracole si de uimire a creatiei scaldate de lumina, iesind din intuneric, 

nespus de noua si proaspata si uluitoare” ( Eugen Ionesco) 
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Importanţa parteneriatului cu părinţii 

 

Prof. înv. preşc. Buzle Victoria Ancuţa 

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 
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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; 
- 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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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

Prof. înv.primar BUZOIANU NICOLETA 

 

Serbările școlare ajută la dezvoltarea personalităţii elevilor, cultivându-le înclinaţiile artistice 
şi aptitudinile. La o serbare școlară elevii iși dezvoltă abilitățile de vorbire, își exersează memoria, 
își stimulează sensibilitatea artistică. Ei nu participă motric, ci intelectual și afectiv.  

 Părinții au și ei un rol important în orice serbare. Făcând parte din public, ei iși încurajeaza 
copiii și, în plus, repetă acasă pentru a asigura reușita spectacolului. Toată familia poate fi antrenată 
în pregătirea unui spectacol.   

În cadrul serbărilor școlare, se pun în scenă , în general, piese literare. Astfel, literatura nu va 
mai fi monotonă, o piesă evidențiind efortul copilului de a se implica și a o reprezenta în funcție de 
personalitatea sa. Întotdeauna copiii sunt nerăbdători înainte de reprezentație, părinții mândri și 
pregătiți cu telefoane și camere video. Piesa de teatru școlară este prima oportunitate, pentru mulți, 
de a face dramă. Este șansa de a aduce în prim plan un personaj, de a încerca să îl cunoști atât de 
bine încât să îl interpretezi tu însuți și nu doar să citești despre el și să memorezi rolul. Ca actori, 
elevii trebuie să-și adapteze simțurile și sentimentele pentru a se potrivi cu personajele lor, ceea ce 
le oferă copiilor o perspectivă asupra diferitelor culturi, popoare și idei. Formarea acestor tipuri de 
conexiuni prin intermediul dramei îi va ajuta, fără îndoială, mai târziu.  Piesa de teatru reprezintă 
prima ocazie de a testa abilitățile de performanță iar pentru acest lucru participanții trebuie să fie în 
primul rând bine organizați.  

 Importantă este și planificarea din timp a unei serbări școlare. Dacă această serbare se va 
desfășura în timpul perioadelor de evaluare, copiii nu se vor putea concentra pe reușita ei. Este 
evident, așadar, că o serbare va trebui ținută înainte de vacanță, când perioadele de evaluare iau 
sfârșit.  

Un  mare avantaj al unei serbări școlare este și cooperarea, nu doar între ei, ci și cu 
profesorul coordonator sau cu alte persoane implicate în organizarea serbării. Fără a realiza, elevii 
își dezvoltă și abilitatea de a vorbi în public.                       

Creativitatea va fi, fără îndoială, marele plus din spatele unei astfel de acțiuni. Copiii au 
șansa să își depășească limitele, să își testeze imaginația și să își exerseze creativitatea, 
perseverența, capacitatea de rezolvare a problemelor.  

Rezultatul final al unei serbări școlare nu constă doar într-un spectacol propriu-zis, pus în 
scenă de elevi, sub îndrumarea unui profesor. Beneficiile sunt multiple. În primul rând, în spatele 
orelor de exersare pentru spectacolul final, participanții trebuie să lucreze împreună. Astfel se 
sudează prietenii, se creează încredere și un sentiment că toți fac parte dintr-un anumit grup. Va 
crește încrederea în sine și respectul de sine, în special când sunt martori la aprecierea celor din jur, 
la admirația părinților, toate acestea confirmându-le munca si perseverența.  

Participarea la o serbare școlară presupune ca elevii să vadă lucruri din diferite perspective, 
invitându-i să împartă controlul unei narațiuni între diferiți actori. Acestea sunt abilități care ar 
trebui încurajate, pentru că beneficiul este dezvoltarea unui stil personal.  
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Din experiență, pot spune că elevii s-au arătat întotdeauna dornici să participe la serbări și, 
mai ales, să primească un rol, cât de mic, într-o piesă de teatru. Întotdeauna s-au mobilizat pentru a-
și pregăti rolul și s-au implicat activ, împreună cu părinții, în adoptarea costumelor celor mai 
potrivite. Rezultatul a fost realizarea unor serbări reușite, care i-au încântat și pe micii actori, dar și 
pe cei din public, în mare parte părinți. Sper că peste ani își vor aminti cu plăcere de aceste 
evenimente din viața de școlari! 
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Colaborarea dintre familie și grădiniță 

 

Prof. Caciora Lucia 

G.P.P. nr 45, Oradea 

 
Unitatea de acțiune a celor doi factori (grădiniță-familie) în opera de formare a copilului este 

condiționată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru și o bună cunoaștere reciprocă. 
Interesul comun al celor două instituții trebuie să determine o mișcare de apropiere cu dublu sens, 
familie-grădiniță, grădiniță-familie, în vederea unei suficiente cunoașteri a ambelor părți. 
Pentru o intervenție oportună trebuie ca educatoarea să cunoască bine condițiile vieții de familie 
unde trăiește copilul. Acest lucru se realizează prin vizitarea familiei, pentru cunoașterea condițiilor 
de viață, a regimului de activitate și odihnă, a raporturilor dintre părinți-copii, precum și a 
climatului familial în general. 

Parteneriatul grădiniță – familie se referă la construirea unei 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. Toți părinții au nevoie de informații de 
bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informați despre scopul de bază al pprogramului educativ la 
care participă copiii lor și trebuie implicați în luarea deciziilor. Părinții trebuie să fie la curent cu 
progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o are grădinița despre calitățile și problemele 
copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care își pot ajuta copiii acasă, căci sunt părinți 
care oferă copiilor sprijin suplimentar în învățare. 
 Parteneriatul, asigurarea coerenței influențelor educative și ale tuturor factorilor care 
acționează asupra copiilor este un deziderat major și trebuie să se realizeze. Problemele pe care le 
implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin în grădiniță pot avea dificultăți de adptare, atât 
în sensul socializării, cât și din punct de vedere intelectual, fizic. Cauzele acestora pot fi identificate 
de către educatoare, împreună cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți, cât și ai celor cu 
dezvoltare firească, este bine să fie consultați pentru a stabili programe educative, în care să se 
implice și familia. Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște numeroase forme în care 
activitatea propusă conduce la creșterea și educarea copilului prin armonizrea celor doi factori 
educativi: ședințe cu părinții – în care sunt prezentate principalele aspecte ale activității grădiniței, 
mese rotunde, propaganda vizuală -  afișarea diverselor materiale pe teme de educație (în special 
materiale ce arată activitatea copiilor), vizitarea grădiniței de către părinți, participarea la activități, 
plimbări, excursii, serbări. 
 În concluzie, reușita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare 
prodigioasă dintre doi factori educaționali de bază: grădinița și familia. În cadrul acestui parteneriat 
se dorește a se descoperi cheia unității de acțiune ce deschide porțile succesului educațional. 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 

 

Prof. ȋnv. primar Călian Daniela 

Şcoala Gimnazială Iernut, Judeţul Mureș 

 
  Serbările școlare sunt complementare procesului instructiv-educativ și au un caracter 

interdisciplinar. Prin desfășurarea lor se urmărește valorificarea și cultivarea intereselor și 
aptitudinilor elevilor prin participarea lor liber consimţită, având un efect pozitiv prin munca 
desfășurată ȋn grup.  
             Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al  bucuriilor prilejuite de 
multele sărbători care au loc ȋn acest anotimp: marile sărbători cu caracter istoric Marea Unire de la     
1 Decembrie 1918 și Mica Unire din 24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române, sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, datinile şi obiceiurile de Crăciun – Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos 
care fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru, precum și momentul trecerii pragului ȋn 
Noul An.  
             Pentru a marca aceste evenimente, am organizat cu elevii clasei o serbare școlară, intitulată 
,,Sărbătorile iernii”, constând dintr-un colaj de versuri, cântece și colinde accesibile elevilor, extrase 
din folclorul copiilor, din creaţiile poeţilor noştri George Coşbuc, Otilia Cazimir, Victor Eftimiu, 
din antologii cu programe de serbări școlare. 

 Știind că o serbare școlară e o zi de sărbătoare pentru elevi, învățători și părinți și că 
alegerea din timp a materialului și ordonarea lui ȋntr-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă 
importantă pentru orice serbare școlară, am acordat o mare atenţie proiectării acesteia prin 
selectarea versurilor, cântecelor și colindelor care să fie accesibile elevilor, să respecte 
particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, să cuprindă diferite forme de manifestare ȋntr-o 
concepţie echilibrată, să valorifice aptitudinile elevilor. De asemenea, am avut ȋn vedere ca decorul, 
costumația elevilor, accesoriile necesare, fondul muzical, toate să constituie elemente importante 
care să contribuie la construirea unor valențe estetice și educative deosebite. Am antrenat ȋntregul 
colectiv de elevi prin punerea  ȋn valoare a capacităţilor intelectuale, artistice, afective, estetice și 
fizice ale fiecăruia ȋncercând ca prin rolul bine definit pe care l-a avut fiecare elev ȋn cadrul serbării 
să se simtă parte integrantă a colectivului și să devină conștient că și de participarea sa depinde 
reușita serbării. Este bine cunoscut faptul că memorarea versurilor se realizează mai puternic atunci 
când fondul afectiv pozitiv este mare de aceea am ȋncercat să asigur ȋntelegerea sensului figurat al 
unor cuvinte pe care se bazează trăirile emoţionale. Ȋnvăţarea versurilor poeziilor și a cântecelor, 
interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria și plăcerea caracteristică unei preocupări 
pentru timpul liber. Consolidarea acestora s-a realizat ȋn timpul repetiţiilor ȋn cadrul orelor de 
Muzică și mișcare, ȋncercând să creez o atmosferă caracterizată prin bună dispoziţie, dar și prin 
seriozitate. Prin intermediul rolurilor elevii au exersat actul vorbirii, au acumulat cunoștinţe, și-au 
ȋmbogăţit vocabularul, și-au format deprinderi corecte de cânt ȋn colectiv, și-au ȋnsușit un repertoriu 
de cântece, și-au lărgit orizontul de cunoaștere. Am ȋncercat să-i ȋncurajez pe elevi, să-i transform ȋn 
parteneri, ȋn  colaboratori, să-i stimulez pozitiv, să le formez  ȋncrederea ȋn forţele proprii și abilităţi, 
să le creez o bună dispoziţie astfel ȋncât să participe cu plăcere și interes atât la repetiţii cât și la 
desfășurarea serbării școlare.  
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Un rol important l-a avut pregătirea cadrului corespunzător. Serbarea s-a desfășurat în sala 
de clasă care a fost aranjată și decorată, ȋmpreună cu elevii, în aşa fel încât să sugereze atmosfera 
sărbătorilor de iarnă, cu decorațiuni de Crăciun realizate de către elevi în orele de Arte vizuale și 
abilități practice. Bradul mare al clasei pe care ardeau beculețe multicolore a fost ȋmpodobit tot cu 
ornamente confecționate de către elevi. S-au mai folosit pentru decor icoana Maicii Domnului cu 
Pruncul Iisus Hristos în braţe, aşezată pe o măsuţă, drapelul României și lumânări aprinse. Elevii au 
fost îmbrăcaţi în costume populare aşezaţi în semicerc.  
   Colajul de versuri și cântece au constituit un scenariu simplu. Serbarea a ȋnceput cu 
momentul instalării iernii și interpretarea cântecului „Iarna veselă”, s-a continuat cu evidenţierea 
importanţei primei zi a anotimpului iarna, 1 Decembrie  și cu interpretarea cântecului ,,Sunt 
român”. Prin intermediul unor versuri specifice și adecvate s-a prezentat momentul mult iubit de 
către copii sosirea Moșului  Nicolae. Prin recitarea versurilor poeziei ,,Colindătorii” scrisă de 
marele poet George Coșbuc s-a trecut la Sfânta Sărbătoare a Crăciunului. Ȋn acest moment au intrat 
ȋn sală, în şir, trei copii care aveau în mână colăcei  cu lumânări aprinse,  primul copil având într-o 
mână și o baghetă cu o stea în vărf. Ei au aşezat colăceii cu lumânări aprinse ȋn faţa icoanei și s-au 
închinat. În acest timp,  copiii au interpretat colindul „Cântec de stea”, urmat apoi de alte versuri și 
de colindul ,,Iată, vin colindători!”. A urmat momentul sosirii Moșului Crăciun, un elev deghizat, 
moment ȋncărcat de emoţie și bucurie. Moșul a dăruit daruri, lângă brad, tuturor copiilor. S-au 
interpretat versuri adecvate și cântecele ,,Moș Crăciun”, „O, brad frumos!”, „Clopoţei, clopoţei”. 
Ȋntâmpinarea Anului Nou a fost marcat cu interpretarea Plugușorului, a Sorcovei și a cântecului,  
„La mulți ani!”. Serbarea s-a finalizat cu prezentarea evenimentului istoric de la 24 Ianuarie  și cu 
pașii de horă,  interpretându-se cântecul ,,Hora Unirii”. Fondul muzical a fost alcătuit din negativele 
unora dintre cântece și colinde. Ȋn momentele muzicale ȋn care nu s-au folosit negativele, 
acompaniamentul instrumental s-a realizat cu ajutorul tobiţei și al clopoţeilor. Prin ȋmbinarea 
versurilor cu muzica și dansul am ȋncercat să asigur o varietate și un dinamism spectacolului, 
moment care să rămână impregnat ȋn mintea și sufletul copiilor.  

Deschiderea serbării școlare de către un elev prezentator a subliniat importanţa momentului. 
Participarea efectivă a elevilor s-a realizat conform rolului pe care l-a avut de ȋndeplinit fiecare: 
prezentatori, copii, Moș Crăciun. Ȋncheierea serbării a reprezentat momentul ȋn care am apreciat ȋn 
termeni laudativi comportamentul elevilor, interesul acestora și calitatea contribuţiei fiecăruia.   

Consider că prin această serbare s-a evaluat talentul, munca şi priceperea colectivului clasei 
şi s-a transformat în plăcere şi satisfacţie publică străduinţa fiecărui elev în parte. Cu această ocazie 
elevii au înțeles importanța sărbătorilor iernii și bucuria prilejuită de acestea, iar părinții au fost 
impresionați de prospețimea și candoarea protagoniștilor, de spontaneitatea, sinceritatea și 
naturalețea comportamentului lor scenic. 

Serbările școlare oferă modalităţi eficiente de formare a caracterului copiilor, sunt un  
important mijloc de  afirmare a aptitudinilor muzicale și actoricești ale acestora, le ȋntăresc și le 
fortifică sufletele. Orice serbare este o sărbătoare, reușita serbării generează trăiri minunate, trezește 
emoţii puternice atât ȋn sufletele micilor artiști cât și ȋn sufletele spectatorilor, le formează simţul 
responsabilităţii, ȋi ajută să-și ȋnvingă timiditatea. Ecoul produs ȋn public, reacţia promptă a 
spectatorilor ȋi stimulează pe elevi, le trezește ȋn suflet dorinţa de a ȋnvinge greutăţile pentru a trăi 
bucuria reușitei. 

Bibliografie: 
1. Poenaru, V., (1999),  ,,Cartea serbărilor școlare”, Editura Coresi, București 
2. Dima, S., Gafiţa, V., (1996), Antologie ,,Programe de serbări pentru preșcolari și 

școlari”, vol. VII, Editura Coresi, București 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

 

prof.DIMITRIA CAMEN 

Școala Gimnazială „Petre Mănărcescu”-Lipovu,Dolj 

 
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 . 

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea 

ce favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 

mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

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 . 

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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Conexiuni interdisciplinare în activităţile extracurriculare-Serbările școlare 

 

Prof. CANACHE Maria 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL MARE” ZEMEŞ-Bacău 

 
Educaţia nu este un proces limitat, spaţial şi temporal cu incidenţă determinată asupra 

biografiei personale, formarea individului după principii etice şi axiologice solide trebuie să devină 
un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii româneşti. Transformarea educaţiei într-un 
proces permanent este imperativ pentru lumea contemporană. Îndeplinirea acestora reclamă efortul 
solidar al familiei, al şcolii de toate gradele, al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care 
prin impactul covârşitor asupra audienţei poate deveni o tribună a educaţiei. Individul, aflat în 
centrul acestui proces, trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra existenţei, întemeiată 
pe moralitate şi respect social, să adopte drept puncte de reper valori autentice şi să se integreze 
armonios în societate. 
 Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături 
specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 
setea lor 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. 
 Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 
a activităţilor. Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele 
didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Activităţile 
extracurriculare pot îmbrăca variante formate: spectacole cultural-artistice, sezatori, serbari, 
excursii, vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri etc. Alegerea 
din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă foarte 
importantă pentru orice fel de activitate extracurriculară. 
 Dat fiind rolul educativ al serbărilor şcolare în istoria învăţământului românesc şi constatând 
că lucrările destinate serbărilor şcolare din ultimele decenii au fost deficitare prin conţinutul, 
valenţele şi scopul, ca însuşi sistemul educaţional unilateral care le-a generat şi degenerat, voi stărui 
asupra acestei forme de activitate extracurriculară. 
 Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul 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 suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 
 Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, 
plăcerea 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. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a 
spectatorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. 
          Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 
şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activitătilor 
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şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest 
cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 
         Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De 
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate  forme. 

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în 
care îndeplinesc niste condiţii : 
-urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 
-valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor ; 
-organizează timpul liber într-o manieră placută, relaxantă ; 
-formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ ; 
-au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 
        Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea creativităţii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care 
face parte. Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor 
şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat că ei  
pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de 
alcătuit scurte texte . 

Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea 
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile 
statornicite în şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari 
valenţe educative. Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai 
talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în 
felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a 
Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-
le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 

Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 
sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 
fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. Ilustrând 
realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, 
variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul 
actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede 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. 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 
 

Profesor Aneta Caraban 

Școala Gimnazială „General Nicolae Șova” Poduri 

 
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.  

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 

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. 

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 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 ; 
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 
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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. 

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. 
.  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  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. 

Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  
mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  
pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 

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. 
 
„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  
azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
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COLABORAREA  ÎNVĂŢĂTORULUI CU  FAMILIA 

 

PROF. ÎNV.PRIMAR CARATĂ FLORENTINA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ 

                                                                                            
 

Şcoala a avut şi are un rol primordial în a colabora cu părinţii copiilor pentru  
 asigurarea educaţiei acestora. Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, 

comunitatea locală, întreaga societate şi colaborarea între ele este absolut necesară. 
         Învăţătorul trebuie să cunoască câteva cerinţe care să-i faciliteze munca în parteneriatul cu 

părinţii şi să-i sporească eficienţa.  
         Consonanța colaborării este o primă cerinţă înţelegând prin ea nu numai unitatea de 

vederi, ci cum este  şi firesc, unitatea de atitudini faţă de cel educat. Este vorba de o dublă 
concordanţă:  
 între şcoală şi familie; 
 între membrii familiei. 
         Informarea reciprocă între învăţător şi familie cu privire la copil, la evoluţia lui, prin 

intermediul carnetului de elev, a vizitelor reciproce, şedinţe cu părinţii, corespondenţă, nu are un 
caracter sistematic, ci ea se desfăşoară sporadic şi mai ales în ,,momente de criză’’. Tocmai pentru a 
nu se ajunge la asemenea ,,momente’’, trebuie ca informarea celor doi factori să se producă 
sistematic şi reciproc, fiindcă aceasta se realizează de obicei, dinspre şcoală spre familie şi mai rar 
de la părinţi spre învăţător. Informarea trebuie să se facă ori de câte ori se simte nevoia dintr-o parte 
sau din alta.  

         Colaborarea familiei cu învăţătorul nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a 
învăţământului. Este necesar ca ei să se intereseze de munca copiilor, de învăţătură şi să le imprime 
o atitudine serioasă, de răspundere faţă de aceasta.  

         Există un domeniu al educaţiei în care aportul familiei este deosebit de valoros şi acesta 
este cel al educaţiei civice. Niciunde, ca în familie, formarea fizionomiei morale nu găseşte un 
climat mai potrivit de formare. Cinstea, omenia, respectul faţă de om, hărnicia, dragostea faţă de 
patrie sunt valori pe care părinţii le pot cultiva cu cel mai mare succes. Acest lucru îl pot realiza nu 
prin lecţii speciale, ci prin atitudinea lor faţă de aceste valori morale, prin implicarea acestora în 
viaţa lor de toate zilele. 

         După cum se ştie, colaborarea presupune pe lângă o unitate de vederi şi o coordonare a 
acţiunilor în vederea realizării unităţii – factorul coordonator al colaborării fiind învăţătorul. 
Această precizare nu izvorăşte dintr-un orgoliu profesional, ci decurge din logica lucrurilor. Şcoala 
are rol de a coordona colaborarea tuturor factorilor educativi, deoarece dintre toţi, doar ea este 
singurul calificat pentru asemenea acţiune. 

      Învăţătorul este cel care trebuie să cunoască ce relaţii există în sânul familiei şi mai precis 
să-i cunoască bine pe părinţi pentru a putea îndeplini rolul de educator ,,al educatorilor’’. Numai 
atunci când el va cunoaşte cu precizie universul familial al elevilor săi va putea să ferească elevul 
de influenţa nefastă a unor părinţi ce nu-şi merită numele de părinte. Această misiune nu este uşor 
de îndeplinit pentru că există diferite tipuri de părinţi: indulgent, autoritar, indiferent, protector şi 
democratic.  

         În practica şcolară există mai multe modalităţi de colaborare a învăţătorului cu familiile 
elevilor: 

- Ședințe cu părinții; 
- Vizitele la domiciliul elevilor; 
- Lectoratele pedagogice; 
- Sfatul pedagogic; 
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- Corespondenţa şi carnetul de note; 
- Serbările; 
- Excursiile sau drumeţiile. 
Am putea spune că aproape nu există activitate extracurriculară la care să nu putem 
 invita părinţii. Vom observa că în funcţie de locul de muncă, de timpul de care beneficiază, de 

atenţia pe care o acordă educaţiei copilului în şcoală şi în familie, părinţii vor răspunde de cele mai 
multe ori ,,prezent’’ solicitărilor noastre. Dacă avem o colaborare strânsă cu părinţii, dacă încercăm 
să-i aducem aproape de eforturile pe care le facem pentru educarea copiilor, roadele acestei 
colaborări nu se vor lăsa aşteptate. 

           Sigur că nu-i atât de uşor, nu-i uşor deloc să intervii în viaţa copilului vizavi de părinte, 
dar e imperios să o facem. Ca dascăli, ca pedagogi în general, avem datoria să acţionăm nu doar 
asupra elevilor ci şi asupra familiei, mai mult asupra factorilor educativi care ar putea înrâuri în 
vreun fel pe cei educaţi. 

           Învăţătorul trebuie să rămână ca o ,,flacără vie’’ într-o viaţă deloc uşoară, cu multe cărări 
întortochiate pe care are misiunea de a-i conduce pe alţii spre succes. 
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CRĂCIUNUL LA SAT 

 

Prof. Oana Carhat 

Prof. Mirela Cosma 

 

O casă ţărănească, în mijloc o masă pe care este aşezat un coş cu nuci şi mere, o cană  cu 
vin, colăcei, cozonac. 
 Într-o parte a scenei bărbatul, gazda, taie lemne iar nevasta lui aranjează masa, şterge 
praful roată şi, când ajunge în faţa scenei, priveşte spectatorii şi spune mirată: 
 
Femeia gazdă (strigând):    - Bărbate, mă, bărbate! 
Bărbatul gazdă(plictisit)  : - Ce vrei, tu, babă?  
  
Femeia gazdă:  - Hai, să vezi ce de lume s-o adunat! 
     
 
 
 Bărbatul lasă toporul, vine lângă nevasta lui, priveşte spectatorii, se loveşte cu mâna de cap 
şi spune: 
 
Bărbatul gazdă ( uluit, lovindu-se cu palma peste frunte): 
                - Tulai, Doamne, ce de lume s-o adunat!! 
 
Femeia gazdă:    - Pe sămne, or auzât că ne vin colindătorii. 
        ( privind într-o parte): 
             Iacătă-i că vin! 
 
Bărbatul gazdă (către culise strigând): 
                - Fătuţă, mă, fătuţă! Haidaţi că ne vin   
                   colindătorii! 
(Din culise apar fâţâindu-se şi râzând, cele 5 fete ale gazdei, care se aşează lângă părinţii lor). 

 
Bărbatul:     - Florine, mă Florine, unde eşti? Lasă toată  
                   treaba şi du-te în beci de adă o cană cu vin că   
                   ne-o călcat oaspeţii  pragul. 
 
Băiatul                   - Da, tătucă! Acu dau o fugă la butoi!  
   
Bărbatul                 - Da vezi, numa, să nu scapi cana pe  
          trepte c-apoi  Sfântul Niculae al tău îi! 
 
Băiatul  - Stai liniştit, tătucă. Doar îs ficior de  
                      nădejde-n casă. 
            ( iese şi aduce o cană cu vin şi o pune pe masă) 
 
Bărbatul ( către femeie): 
   - Mărie, mai lasă pregătirile că e destul pentru azi!  
Stai şi tu lângă mine că trebuie să vină colindătorii. Ai pregătit colacii şi nucile? 
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Femeia   - Sunt gata de mult! Numa să vină, 
                      Că-s o mândră gospodină. 
     Casa toată o-ngrijesc, 
     Masa eu o pregătesc. 
     Fac plăcinte până-n zori 
     Şi aştept colindători. 
 

Gazdele se retrag în faţa mesei iar din partea opusă intră colindătorii, dar rămân retraşi. 
Colindător 10      - Gazdelor, vă cer iertare  
                             Pentru îndrăzneala mea cea mare. 

Am venit la d-voastră acasă, 
În această seară mult aleasă, 
În haine de colindători 
Că aşa-i la sărbători! 

 
Colindător 11   Iată ceata de flăcăi 
                    Ce-a pornit din şapte văi, 
    Să vă facă dumneavoastră 
    O urare la fereastră. 
 
 Colindător  12  Noi în casă nu intrăm 
                             Până nu vă întrebăm: 
                             „Ne daţi voie să intrăm?” 

 
Gazdele:  - Poftiţi, poftiţi! 

Colindătorii se apropie de masă 
 

Colindător 1  Vin copii colindători  
              În ajun de sărbători, 
 
Colindator  2   Vin copiii voinicei 
                          Cu glasuri de clopoţei. 
 
Colindator  3 Vin copiii, vin cu spor 
                        Să vă spună tututor, 
 
Colindator  4  Să vă spună sănătate 
               Bucurie, spor la toate! 
Colindătorul  5  Am venit să colindăm,  
                   De bine să vă urăm, 
 
Colindator  6  Sănătate şi noroc 
                Şi tot anul plin de rod! 
 
Colindător  7  Mulţi ani să trăiţi,  
             Bucuroşi să fiţi! 
 
Colindator  9  Veseli, fericiţi, 
          Să ne mai primiţi, 

 
Colindator  10 Tot cu voie bună, 
            După datina străbună. 
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Colindator  11 Crăciunul cel fericit 
              Pentru noi toţi a sosit. 
 
Colindator  12 Veseli, fericiţi să fim, 
                   Cu toţi să ne veselim. 
 
Colindător  8  Și vă spunem ”sara bună!” 
                      C-așa-i datina străbună! 
 
Fata 1   Oaspeţi dragi, bine-aţi venit! 
            Astăzi, noi v-am pregătit, 

Obiceiul strămoşesc 
În grai dulce, românesc. 

 
 
Fata 2  Anul care se termină 
          Ne-a găsit cu masa plină. 

Casa mare, îngrijită, 
Pentru oaspeţi pregătită. 

 
Băiat   Am pus pâine, vin pe masă, 
                    Că astăzi, din casă-n casă 
   Să primim colindători 
   Că aşa-i la sărbători. 
 
Bărbatul gazdă: - Ia, poftiţi, intraţi, intraţi, 
          Şi colea vă aşezaţi, 

O colindă să cântaţi. 
 
Colindătorii se duc la scăunele, rămân toţi în picioare şi colindă :   Fă, gazdă, lumină-n casă! 
 

 
Colindă:   Fă, gazdă, lumină-n casă! 
 
Fă, gazdă, lumină-n casă 
Lai,la,la,lai, la, la, la, la, la, la, 
Hei, hai, la, la, la, la, la, 
Să se vadă la fereastră. 
 
Deschide gazdă ușa,..... 
Slobozâ-ne-a colinda. 
 
Noi venim în casa ta,........ 
A vesti și a ura. 
 
Întinde o masă plină,........  
Mulțămită la colindă. 
 
La colindători ca noi,.......... 
Adă numa vin de soi. 
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Cum mi-i da și omini,..... 
Și la anu om veni. 
 

Femeia gazdă:  - Hai, poftiţi, poftiţi în casă, 
                Aşezaţi-vă la masă, 
    Şi serviţi din toate-acum, 

Că tot ce-am făcut e bun. 
 

Fata  3:  - De dimineaţă m-am sculat  
           Şi aluat am frământat. 

Am făcut cozonaci, fripturi, cârnaţi. 
Nu staţi pe gânduri, mâncaţi! 

 
Fata  4 :   - Noi nu zicem toate că nu ai dreptate, 
                 Dar nu-i înţelept să te baţi în piept. 

Lasă, vorba bună, alţii să o spună. 
Să fii admirată, de alţii, lăudată! 

 
Bărbatul gazdă: - În această seară mare, 
          Seară ce pereche n-are, 
    Io şi cu a me băbuţă 

Şi cu aste cinci fătuţă, 
Noi, gazdele primitoare 
Ne-am gătit de sărbătoare, 
Să primim colindători, 
Fete mândre şi ficiori, 
Să asculte cu folos  
Ce se spune de Cristos. 
 

Colindător 3:       - Mulţumim lui Dumnezeu 
                C-am ajuns naşterea Fiului Său. 
    Am ajuns această seară sfântă, 

De la Dumnezeu trimisă. 
Colindător 4:       - Oriunde intrăm în casă 
          Tot daruri aflăm pe masă. 

Văd că şi d-voastră v-aţi gătit 
Şi masa aţi pregătit, 
Cu vin şi cu cozonaci, 
Cu cârnaţi şi cu colaci. 

 
Colindător 5:       - Pentru-aceea am îndrăznit 
           Şi cu toţii am venit, 

Ca să facem pomenire  
Despre-a lui Hristos menire. 

 
Femeia gazdă:  - Naşterea Domnului nost’ 
                            Voi ştiţi cum a fost? 

 
(colindătorii răspund în cor:    - Da, ştim! 

 
Femeia gazdă:  - Atunci să povestim şi celor ce  
                                       nu ştiu! 
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Colindător 1  Când vine vremea rea 
             Cu primii fulgi de nea, 

Se scutură din nori, 
De Sfinte sărbători, 
Poveşti cu îngeraşi  
Pentru copii poznaşi. 
Aflaţi-le acum, 
În prag de Moş Ajun. 

 
 
Colindător 2   În ieslea dobitocească 
                      Vrut-a Domnul să se nască. 

Acolo pe fân uscat, 
De îngeri înconjurat. 

 
Colindător  6 Ninge, ninge, bate vântul 
                      Şi-ngheţat e tot pământul. 
    Nimeni nu mai e pe drum, 

Zarea parcă e de scrum. 
 

Colindător 4  Niciun câine nu mai latră , 
          Peste sat e numai fum, 

Pe o vreme cum e asta, 
Vai, de cel plecat la drum! 

 
Colindător   7       Pe o vreme-aşa de rea 
            Numai Iosif cu Maria, 

Maica Sfântă-a lui Iisus, 
Rătăcesc în jos şi-n sus. 

 
Colindător 11 Caută loc să se-odihnească 
           Şi pe Fiul Sfânt să-l nască. 

Jos, în sus şi iar în jos, 
Bătea vântul friguros. 

 
Fond muzical ”SHEMA YISRAEL”. Apar Fecioara Maria şi Iosif  înfriguraţi: 
 

 
 
Iosif:  - Maria, uite-o casă 
          Mare şi frumoasă! 

Pe stăpânul ei să îl rugăm 
Să ne lase-n casă să intrăm. 
Lângă sobă să ne încălzim, 
De gerul cumplit să ne ferim. 
Şi din bogăţia de la Dumnezeu primită 
Să ne dea şi nouă-o bucăţică. 
 
(se aud bătăi) 
 
- Bună seara, om bogat, 
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Gata-i cina de cinat? 
 

Omul bogat:  - Soba-i caldă, masa-ntinsă, 
                         Cu bucate e cuprinsă. 

Ici, plăcinte şi gogoşi, 
Colo, groşii caltaboşi. 
Şi în coş sunt portocale 
Şi-o cutie cu bomboane. 
Gata-i cina de cinat, 
Însă nu este de dat. 
Pleacă-n sat, că-i mare satul, 
Şi-o să-ţi dea mâncare altul. 

 
Fecioara Maria:  - Iosif, nu fii supărat 
                    Că-n casă nu ne-a lăsat! 

Dumnezeu ne va păzi 
Şi de noi se va-ngriji. 

 
Iosif:   - Colo-n margine de sat 
          E casa unui om sărac, 

Pe care-l cheamă Crăciun 
Şi-i un om cu suflet bun. 
Şi din a lui sărăcie 
Ne va da un colţ de pâine. 

 
Fecioara Maria:  - Bună seara, om sărac, 
                       Iată, ţi-am ajuns în prag. 

Gata-i cina de cinat? 
 

Bătrânul Crăciun:  - Gata-i cina, da-i săracă1 
(omul sărac)    Hai, în casă, hai, la masă! 
     
 
Fecioara Maria:  - Te rog, mă lasă-n patul tău 
                         Ca să nasc pe Dumnezeu. 

 
Bătrânul Crăciun: - Eu patul nu ţi-l pot da, 
                      Că n-am unde mă culca 
        Şi n-am unde m-aşeza. 

Du-te-n ieslea boilor, 
Sau în grajdul cailor, 
Că aceia n-au ce-ţi face, 
Te-or lăsa să naşti în pace. 

Fecioara Maria şi Iosif ies şi se aşează pe scăunele lângă iesle, iar colindătorii şi gazdele 
continuă poveştile despre Naşterea Domnului. 
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Colindător 8:         Pe la cântători târziu, 
                       Preaslăvita naşte-un fiu. 

În ieslea boilor, 
În culcuşul oilor. 
 

Colindător  9:         Într-o iesle cu fân mult  
            Stătea Iisus Nou-Născut. 

  Hăinuţe noi nu avea, 
  Îl învelea Mama Sa. 
  Animalele stăteau  
  Lângă El şi-l încălzeau. 

 
Colindător 12: Noaptea-i rece şi foc nu-i, 
              Doar suflarea boului  

Peste trupul pruncului. 
Iosif cată şi tot cată, 
Nu-i lumină în poiată. 
Doar o stea din răsărit 
În poiată-a coborât. 

 
Colindător  2  În noaptea asta sfântă 
                       O stea răsare sus 

Şi mic şi blând soseşte  
Şi dulcele Iisus. 

 
Colindător  3  Şi când naşte Maica Sfântă 
                       Vin îngerii în zbor şi cântă. 

Slavă întru cei de sus 
Şi pace pân’ la apus.  
 

Fond muzical „SHALOM ALEIJEM”; se sting luminile şi păstorii intră încet, se aşează în 
mijlocul scenei în jurul focului, dormind pe bâte. Fondul muzical rămâne în surdină cât recită 
fetele. 
 
Fata 5:  E linişte şi cerul 
        S-a îmbrăcat în stele 
     Ca noaptea să-i vegheze 
     Pe trudnicii păstori, 

Pe oameni fără case, 
Străini şi călători. 
 

Fata 4:      De mult timp zarva zilei pe drum s-a potolit, 
              La geamuri, rar se vede opaiţ obosit. 
             Odihna se aşterne pe câmp şi în cetate, 

    Un câine-n miez de noapte a început să latre. 
 

Fata 1:  Dar în curând el tace.... 
         O pace de mister 
     Învăluieşte-ntregul 

Pământ, şi-ntregul cer. 
 

304



O rază de lumină străbate scena ( o lanternă), un înger vine şi-i atinge pe păstori ușor. 
Aceştia se trezesc speriaţi, sar în picioare şi spun: 

 
  Păstorul I:  - Ce se-ntâmplă? 
 
  Păstorul II:  - Ce apare? 

 
       Păstorul III:  - Este vis  ori mi se pare? 
               O lumină-n plină noapte? 
 
Îngerul I:   - Dragi păstori de turme, 
                             Teamă nu vă fie. 

Azi o mare bucurie 
Vă vestesc la tot poporul: 
S-a născut Mântuitorul! 
De voiţi îl veţi afla 
Înfăşat de Mama Sa. 
Într-o iesle e culcat, 
Prunc plăpând, nevinovat. 
El e rege şi păstor, 
De oameni iubitor. 

 
Păstorul I  - Noi plecăm la Bethleem 
             Ca minunea s-o vedem. 

O Fecioară a născut 
Pe cel făr de-nceput. 

 
Păstorul II  - Fraţilor, ce aşteptaţi? 
                    Să mergem, să ne grăbim  

Pe Mesia să-l găsim. 
 

Păstorul III  - Staţi, puţin, nu vă grăbiţi! 
                Să luăm un miel din turmă, 
           Să-l alegem, şi pe urmă 

Spre Mesia să pornim. 
 

Unul dintre păstori  (Sebi) se îndreaptă spre culise de unde ia un miel, îl aduce în mijlocul 
scenei şi spune: 

 
 
Păstorul I  - Fraţilor, să ne grăbim, 
                    Pe Mesia să-l găsim. 

Cu daruri să ne-nchinăm, 
Bucurie să aflăm. 

 
Păstorul II  - Astăzi îngerii din cer 
          Coborâră pe pământ 
       Să ne spună vestea mare  

Că s-a născut Domnul Sfânt. 
 

 
    SFÂRȘIT 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 
 

Prof. Inv. Preșcolar: Cazacu Georgiana Madalina 
Grădinița cu Program Normal, Speriețeni. 

 

 Serbarea şcolară este o sărbătoare, atât pentru preşcolari cât şi pentru educatorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii preșcolarilor. Pregătirea unei serbări este un important prilej de a pune 

în valoare creativitatea şi imaginaţia fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm aceste 

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. Dansând, cântând, 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. 

În realizarea 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 lărgirea orizontului de cunoaştere și la acumularea de 

cunoştinţe 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 utilizat trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale 

accesibile  particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atat 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 masura posibilităților, în cadrul 
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serbărilor școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și 

condițiilor locale. 
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Profesor Călinescu Anca 
 

Școala Gimnazială nr.1 Hidișelu de Sus 
Importanța parteneriatului cu părinții 

 
După cei 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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, 

este cea mai importantă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care,, nu 

țin pasul” la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. La 

fel se întâmplă și pe celălalt plan: o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, 

disciplină, modul de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 

fără contactul cu familia. Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și 

modul lui de comportare în condițiile școlare, sociale. Activitatea de acasă o continuă pe cea de la 

școală și invers, astfel că 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, al comportamentului, al 

dezvoltării sale 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 unitatea de învățământ. La lectoratele cu părinții se vorbește pe larg 

despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la însușirea informațiilor ori la controlul temelor 

pentru acasă. În același timp,  părinții trebuie să afle comportamentul copilului lor față de dascăl, 

față de colegii de clasă și școală totodată și dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri și situații este 

una corespunzătoare. 

Școala și dascălul nu pot suplini lipsa de preocupare a unui părinte față de propriul copil. 

Efortul educativ devine eficient doar în cazul unei corecte colaborări între cei doi factori, școală și 

familie, astfel interesul comun în educarea copilului putând fi atins cu succes. 

Parteneriatul dintre școală și familii poate ajuta profesorii în munca lor; poate perfecționa 

abilitățile școlare ale copilului;  îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar;  îmbunătăți 

abilitățile educaționale ale părinților;  poate dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; și nu în 

ultimul rând, de a  conecta familiile cu membrii școlii. 

Colaborarea  școlii cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități  

precum: lectoratele cu părinții, ședințele, consultațiile, vizitele la domiciliul elevului, serbările 

școlare. 

Din păcate, goana societății în care trăim, îi face pe mulți dintre părinți să nu mai participle la prea 

multe dintre cele enumerate mai sus. Cu toate că fiecare cadru didactic are la dispoziția părinților 1-
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2ore pe săptămână, aceștia din urmă nu se arată interesați de o posibilă colaborare pentru 

remedierea unei anumite situații a copilului., ceea ce duce la o adâncire a acestuia din urmă într-un 

stadiu din care nu va putea ieși nici singur și nici prea curând.  La fel se întâmplă și în celelalte 

cazuri: părinții lipsesc de la ședințe fie că elevii nu i-au informat ( nefiind obișnuiți să fie 

controlați), fie nu-și doresc șă cunoască situația școlară a acestora, considerând că este doar datoria 

profesorilor să atingă obiectivele educației. De aceea,  părinții trebuie să vadă în școală, în cadrele 

didactice,  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 dirijeze 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 societate, prin întâmpinarea 

și rezolvarea problemelor de viață. În școală trebuie să ne bazăm pe sprijinul părinților, să 

propunem și să  desfășurăm o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia. În unitatea școlară în 

care îmi desfășor activitatea am invitat părinții la diverse programe și proiecte,  una dintre aceste 

activități a comunicat informații despre bullyind , o realitate cu care se confruntă tinerii, o activitate 

prin care am urmărit combaterea violenței. Din păcate, au fost prezenți doar 2% din totalul de 

părinți pe clasă, restul nearătându-se interesați de subiectul propus.  Am invitat în nenumărate 

rânduri și cu diverse ocazii, reprezentanți ai comunității: de la culte, poliție, dispensarul din 

localitate, însă prezența părinților s-a lăsat așteptată. Tot în parteneriat cu familia și de această dată 

și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 Decembrie, prin care am evidențiat 

patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă cu mândrie numele și își 

cinstesc an de an Ziua Națională a României; activități cultural-artistice, altele cu teme religioase. 

Familia și școala stau la baza societății atâta timp cât cele două conlucreză pentru a forma un 

singur nucleu pentru aceasta. Având același scop educativ, școala și familia urmăresc  formarea 

tinerilor pentru a deveni personalităţi multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii 

sociale, schimbărilor profunde şi alese din societate. Pentru soluționarea acestui scop unic este 

necesarã unitatea de acţiune, concordaţa 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. Experienţa școlii oferă învăţăminte 

valoroase în ceea ce privește alegerea unor obiective adecvate în sfera colaborării cu părinţii. Ele 

sunt rezultatul preocupărilor cadrelor didactice, care înţeleg importanţa desfăşurării unei activităţi 

creatoare şi sistematice în domeniul educațional. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt 

însă izolate. Aceasta este una dintre nevoile  demne de a fi atinse în viitorul educației, anume 
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elaborarea unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi 

strategiilor de colaborare a şcolii cu familia. 

Analiza mai atentă a activităţilor depuse în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 

părinţii, arată deficienţele ce demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane fundamentate din 

punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această activitate.  
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Copilul, beneficiar al parteneriatului cu părinții 

Prof.înv.primar: Ceauşescu Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Gorj 

 
Din clipa in care devenim părinţi, in toate gândurile îşi găseşte loc nădejdea cu felul de 

dezvoltare al copilului va fi unul din izvoarele bucuriei noastre de mâine.    
Este un fapt cert că sunt din ce în ce mai mulţi părinţii care situează problemele legate de 

buna educaţie a copiilor printre cele mai importante preocupări ale lor, educaţia in familie 
constituind o preocupare a multora dintre părinţi. Munca de educator este pe cât de importantă, pe 
atât de grea. Bunele intenţii ale unui părinte în ce priveşte îndrumarea copilului său nu pot fi 
contestate niciodată; despre justeţea măsurilor cu care intenţiile sunt traduse în practică nu se poate 
spune însă totdeauna acelaşi lucru. Când copiii sunt mici si grija educării lor revine aproape in 
întregime familiei, se întâmplă deseori, ca, atunci când apare o manifestare îngrijorătoare, părintele 
să nu găsească imediat atitudinea cea mai justă. Si atunci apare un gând dătător de speranţa 
îndreptată către şcoală. Părintele abia aşteaptă ziua când copilul va deveni şcolar, ştiind că atunci va 
avea cine să îl ajute. 

Sunt oameni care ştiu că visurile lor frumoase privitoare la viitorul copiilor nu se înfăptuiesc 
de la si-ne. Printre ei se număra părinţii care ţin o strânsă si permanentă legătură cu şcoala. Ei se 
străduiesc ca - sub îndrumarea cadrelor didactice - să facă din mediul familial unul prielnic unei 
dezvoltări sănătoase a copilului. In felul acesta, influenţa favorabilă exercitată de şcoală asupra 
elevului se prelungeşte şi acasă. 

Totodată, aceşti părinţi primesc - ca urmare a colaborării cu şcoala - sfaturi preţioase 
privitoare la felul în care trebuie să rezolve probleme educative specifice vieţii de familie. 
  Mai exista însă si alt fel de părinţi. Deşi au aşteptat si ei cu nerăbdare momentul in care 
şcoala se va o-cupa de educaţia copiilor lor, dau acestui eveniment alta semnificaţie. Ea ar putea fi 
exprimata astfel: “ Pana acum mi-am bătut eu capul cu educaţia copilului si m-am descurcat cum 
am putut; de aici încolo... am scăpat!În ceea ce mă priveşte, voi avea grija să nu-i lipsească nimic, 
iar educaţia s-o facă şcoala,căci......de aceea e scoală”.                                                                             

Sunt părinţi care considera că nu în toate cazurile este necesară menţinerea unei legături 
permanente cu şcoala. Aşa stau lucrurile, mai ales atunci când copiii au o situaţie buna la învăţătura. 
“De vreme ce lucrurile merg bine, pentru ce să baţi - ca părinte - drumul scolii”, spun unii părinţi. A 
o face ar fi la fel de nejustificat ca si atunci când te duci la medic, deşi eşti sănătos. 
 Din păcate, nu toţi părinţii realizează ca ajutorul calificat al cadrelor didactice - oameni a 
căror profesiune este tocmai aceea de educator - este de neînlocuit. 
  De aceea şcoala este aceea care are menirea de a găsi cât mai multe forme de colaborare, de 
atragere a părinţilor într-un parteneriat, într-un  dialog real care are ca obiectiv formarea elevului, 
atât din punct de vedere profesional cât si comportamental. 

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: 

Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic.  În timpul lor  
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, alături de orele de 
Consiliere şi orientare. 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 copilului, 
procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi 
dorite de părinţi, pentru viitor. 
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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. 

Lecţia –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. 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, de ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent că părinţii 
înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 

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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

P.I.P., CERNEA  RELIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

JUD. TELEORMAN 
 

          MOTTO: 

                          „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte în ea.” 
                                                 (Ferdinand I – Regele României) 

 
 Școala şi familia rămân pilonii de bază care contribuie major la formarea personalităţii şi 

educaţiei copilului. Astăzi, mai mult ca oricând, se pune stringent problema colaborării şi 
armonizării relaţiilor dintre şcoală şi familie.  

Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat. 
Cu cât relaţiile dintre dascăl (şcoală) şi familie sunt mai apropiate, bazate pe respect reciproc, o 
bună comunicare şi înţelegere, cu atât mai folositoare şi benefice sunt pentru evoluţia ulterioară a 
copilului. 

 
În cunoaşterea profundă a copilului, fiecare dintre aceşti doi factori vine cu experienţa, 

cunoaşterea şi priceperea sa.  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. 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi! ”, spunea Maria  Montessori… 
,,Această lume nu va mai exista atunci când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va 
fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze!”  . Și pe bună dreptate, în şcoala contemporană 
eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea 
de sine, de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor 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. Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de valori între 
adulţii care îl susţin în dezvoltarea sa şi cu care intră în contact, motiv pentru care trebuie acordată 
în regim prioritar importanţa cuvenită partenerilor educaţionali. 

 
Copiii devin capabili  să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 

sine şi să se transforme, să se exprime, trăiesc experienţe reale, sunt puşi în situaţii model pentru 
viaţa lor viitoare ca adulţi, învaţă să reacţioneze adecvat la situaţii date, să colaboreze, să comunice, 
să aibă iniţiativă, să devină creativi. Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice 
școlii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc 
atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar 
şi a unităţii de învăţământ şi, generalizând, putem avea încredere în puterea viitoarei generaţii de 
adulţi de a-şi crea un mod de viaţă fundamentat pe principii sănătoase, toleranță, cooperare, spirit 
civic, pozitivism. Factorul primordial în educarea unui copil este familia şi de aceea colaborarea 
între școală şi mediul familial trebuie să se bazeze pe o bună cunoaştere reciprocă. Parteneriatul 
școală - 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 școlarilor. 

 
 
 
Parteneriatul școală - familie are nevoie să fie unul democratic pentru că astfel pot fi găsite 

resurse extrabugetare (sponsorizări, donaţii) pentru îmbogăţirea bazei materiale a clasei, a școlii, 
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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 
şi nu numai ei putând participa la activităţile demonstrative din clasă. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN PROCESUL 
INSTRUCRIV-EDUCATIV 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „ ALEXANDRU CEL BUN” BERZUNȚI, 
JUDEȚUL BACĂU 

PROF. ÎNV. PRIMAR, CHELARU GEORGIANA 
 

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. 

            Rolul părinţilor 

Fără îndoială, faptul de a creşte copii în societatea de azi astfel încât aceştia să ajungă 
adulţi echilibraţi nu este câtuşi de puţin o sarcină uşoară. 

Părinţii însă nu sunt singurii implicaţi în efortul de a forma tineri adulţi adaptabili. Profesorii au 
şi ei o contribuţie importantă în acest sens. Un experimentat consilier în probleme şcolare a făcut 
următoarea remarcă: „Obiectivul principal al instruirii şcolare este acela de a le acorda părinţilor 
sprijin în formarea unor tineri adulţi cu simţul răspunderii, care sunt complet dezvoltaţi pe plan 
intelectual, fizic şi afectiv“. 

Aşadar, părinţii şi pedagogii au un ţel comun — acela de a forma tineri care mai târziu să devină 
adulţi echilibraţi şi maturi, tineri care să se bucure de viaţă şi care să fie capabili să-şi găsească locul 
în societatea în care trăiesc. 

Însă, când părinţii nu cooperează cu pedagogii, apar probleme. Unii părinţi, de exemplu, sunt 
total indiferenţi faţă de instruirea copiilor lor; alţii încearcă să rivalizeze cu profesorii. Comentând 
pe marginea acestei situaţii, un ziar francez a afirmat: „Profesorul a încetat să mai fie singurul 
căpitan la bord. Părinţii, obsedaţi de reuşita copiilor lor, disecă manualele şcolare, judecă şi critică 
metodele de predare şi ripostează la prima notă proastă a copilului lor“. Asemenea acţiuni pot 
uzurpa prerogativele profesorilor. 

Întrucât sistemul şcolar reflectă societatea a cărei componentă este, şcolile nu sunt scutite de 
problemele cu care se confruntă societatea în general. Problemele sociale s-au intensificat cu 
rapiditate în decursul anilor. Descriind situaţia existentă într-o şcoală din Statele Unite, cotidianul 
The New York Times relata: „Elevii dorm în timpul orelor de curs, se ameninţă unii pe alţii prin 
graffiti de neşters pe zidurile coridoarelor şcolii, îi defăimează pe elevii buni . . . Aproape toţi elevii 
se confruntă cu probleme cum sunt îngrijirea copiilor mici, tratarea cu părinţi aflaţi în detenţie şi 
supravieţuirea violenţelor puse la cale de bande. În fiecare zi, aproape o cincime din numărul 
elevilor absentează“. 

Deosebit de alarmantă este problema internaţională crescândă a violenţei în şcoli. Încăierările 
ocazionale, care însemnau îmbrânciri şi înghiontiri au fost înlocuite cu focuri de armă şi înjunghieri. 
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Folosirea armelor devine mai obişnuită, atacurile mai violente, copiii recurgând mai uşor la violenţă 
şi aceasta de la o vârstă fragedă. 

Desigur, nu toate ţările se confruntă cu situaţii atât de înspăimântătoare. Cu toate acestea, 
pretutindeni în lume, mulţi pedagogi se confruntă cu situaţia menţionată în săptămânalul francez Le 
Point: „Profesorul nu mai este respectat; nu mai are autoritate“. 

Poate că unii părinţi consideră că au lucruri mult mai importante de făcut în serile în care şcoala 
programează anumite şedinţe cu părinţii şi profesorii. Însă, în realitate, ce anume poate fi mai 
important decât faptul de a vă pune la dispoziţia celor care se străduiesc să-l ajute pe copilul vostru 
să dobândească o instruire corespunzătoare? Este esenţial ca între părinte şi profesor să existe o 
strânsă colaborare! 

În Rusia există o modalitate excelentă de a consolida colaborarea părinte-profesor. Toate temele 
şcolare sunt consemnate în ceea ce se numeşte „dnievnik“ — o agendă în care sunt consemnate 
activităţile zilnice. Elevul trebuie să aibă dnievnik-ul cu el la fiecare oră şi să-l prezinte la cererea 
profesorului. Elevii trebuie să le arate părinţilor dnievnik-ul, iar aceştia trebuie să-l semneze în 
fiecare săptămână. După cum observa Victor Lobaciov, din Moscova, tată al unor copii de vârstă 
şcolară, „aceste informaţii îi ajută pe părinţi să fie la curent cu temele şi cu mediile copiilor lor“. 

Însă profesorii de astăzi se plâng deseori că părinţii nu se interesează de instruirea copiilor lor. 
Un profesor de la un liceu din Statele Unite a spus că, odată, el le-a trimis părinţilor 63 de scrisori, 
prin care îi informa despre slabele rezultate la învăţătură ale copiilor lor. Numai trei părinţi i-au 
răspuns luând legătura cu el! 

Într-adevăr, este trist acest fapt! Părinţii ar trebui să fie foarte interesaţi de instruirea copiilor lor, 
responsabilitate care le revine în primul rând lor. Un învăţător a prezentat lucrurile într-un mod 
realist, spunând: „Obiectivul principal al învăţământului este acela de a-i sprijini pe părinţi în 
formarea unor adulţi tineri, care să aibă simţul responsabilităţii“. 

Astfel, o bună colaborare părinți-școală duce la  reușita viitorilor adulți. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

Inv. Chelcu Daniela 

 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 respectiv 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. 
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PARTENERIAT PENTRU ÎNVĂȚARE : ȘCOALĂ – FAMILIE 
 

Prof. Cherecheș Marcela Liana 
Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad 

 
Motto: 

             ,,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 și 

indiferentă.” 
                                                           H.H. Stern – Educația părinților în lume 

 
Parteneriatul școală – familie presupune o abordare participativă a relației de către ambele părți, 

un efort conștient, care să asigure instituirea și funcționarea unui sistem de obligații reciproce. În 
majoritatea țărilor europene, legislația prevede o responsabilitate partajată între părinți și școală, cei 
doi parteneri fiind factorii principali care exercită o imensă influență în formarea personalității 
copilului. În prezent, obiectivele educației și procesele educaționale sunt foarte complexe, astfel 
încât, o dezvoltare armonioasă a copilului va fi asigurată doar prin efortul comun și continuu al 
celor doi parteneri.  

Relația cu familia este încurajată de către școală, consiliul școlar incluzând reprezentanți ai 
părinților, aceștia avînd un rol de decizie în problemele educaționale. De asemenea, organizațiile de 
părinți sunt promovate în activitatea școlară, în școală existând cadre didactice specializate, 
consilieri, care se preocupă de problemele deosebite ale colaborării cu familiile elevilor. 
Documentele emise de Consiliul Europei pun accent pe angajamentul mutual stabilit între părinți și 
profesori, drept urmare, formarea cadrelor didactice include și componenta relație școală – familie, 
ca fiind una de maximă importanță. La fel de importantă este și pregătirea părinților, participarea 
acestora la cursuri organizate în acest scop, eficientizând, astfel, relația școală – familie.  

Școala și familia vor reuși să dezvolte un parteneriat de calitate, doar având încredere una în 
cealaltă, unindu-și eforturile, cooperând constructiv. Atât familia cât și școala doresc tot ce este mai 
bun pentru copii, toți copiii având dreptul la șansa de a-și atinge potențialul maxim. Este important 
ca familia să valorizeze predarea de calitate și să respecte expertiza profesională a cadrelor 
didactice, cum la fel de important este ca școala să valorizeze diversitatea familiilor și să folosească 
acest lucru ca pe o resursă în parteneriatul școală-familie. Leadership-ul este esențial pentru 
construirea, menținerea și reînnoirea parteneriatelor, cimentînd legăturile dintre școli și comunități, 
sporind motivația elevilor, îmbunătățind învățarea, accentuând responsabilitățile reciproce, 
respectul și încrederea între părți. Dezvoltarea parteneriatului familie-școală nu este un proces ușor 
de realizat, fiind nevoie de timp și implicare. Este cunoscut faptul că, un elev performează cu mult 
mai bine în cazul implicării active a părinților la școlarizarea acestuia, elevii fiind receptivi la gradul 
de participare a părinților la școlarizarea lor, fie că aceștia se rezumă doar la cunoașterea 
rezultatelor la învățătură, fie că își asumă un rol mai constant în activitatea școlii. Pentru a afla mai 
multe despre propriul copil, despre modul în care învață și se dezvoltă, pentru a ști cum poate fi 
ajutat, părinții trebuie să sprijine învățarea și dezvoltarea copilului. Psihologul școlar este persoana 
care cunoaște copilul și poate ajuta, la nevoie,părintele, cu privire la activitățile comune părinte-
copil, la implicarea copilului în activități zilnice. Este important ca părintele să găsească noi 
activități de învățare și distracție cu propriul copil, pentru a-l ajuta să se dezvolte intelectual și 
spiritual, pentru a-l descoperi, pentru a ști ce învață copilul în afara casei. În acest fel, vor fi 
identificate noi modalități de susținere și dezvoltare a învățării copilului, împărtășind informațiile, 
după caz,  cu profesorii, care își vor putea forma o imagine mai clară privind personalitatea, 
interesele, punctele slabe sau forte ale copilului. Feedback-ul scris sau oral din partea profesorilor, 
poate fi de ajutor părintelui în procesul de învățare, cum, la fel de important este ca profesorul să 
cunoască dificultățile din familie, care ar putea periclita procesul de învățare al copilului. 
Cooperarea părinte-părinte este, de asemenea, importantă, modul în care aceștia se pot ajuta pentru 
a se implica în procesul instructiv-educativ, ce talente și abilități pot ei să împărtășească elevilor din 
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clasa în care învață propriul copil, cum ar putea ei, alături de profesor, să ajute la organizarea unei 
activități tematice, a unei excursii.  

Cadrele didactice pot, la rândul lor, ajuta părinții în susținerea proceselor de învățare și 
dezvoltare a copiilor, elaborând în colaborare cu aceștia un regulament-cadru pentru consolidarea 
parteneriatului școală-familie, cu specificarea drepturilor și a responsabilităților, un plan de acțiuni 
pentru întregul an școlar. Este important, ca părinții să primească informații cu privire la 
curriculumul școlar și standardele educaționale, notificări cu privire la activitățile realizate pe 
parcursul zilei. Crearea unei baze de date cu adresele electronice ale părinților ajută la transmiterea 
centralizată de informații, fotografii care reflectă activitățile desfășurate de copii. Părinții pot fi 
invitați la activitățile din clasă, la ședințele de luare a deciziilor cu privire la procesul didactic, pot fi 
aplicate chestionare și sondaje de opinie cu diverse subiecte. De asemenea, se pot organiza sesiuni 
de informare pentru părinți, unele dintre acestea în comun cu copiii, cu participarea unui specialist 
(psiholog, medic, polițist), care să vorbească despre o temă concretă. Un buletin informativ al școlii, 
o revistă ar putea oferi permanent informații utile, date importante despre desfășurarea procesului 
instructiv-educativ, cum, la fel de importante sunt invitațiile făcute părinților pentru a-și petrece 
timpul liber la școală, să participe la activități educative. 

Partenetiatele școală-familie necesită o schimbare semnificativă de atitudine, atât în școli, în 
rândul profesorilor și managerilor școlari, cât și în familii, cu  scopul de a crea relații în care 
partenerii educaționali să se perceapă unii pe alții ca aliați în formarea copilului, pentru a coopera, 
ajutându-l să se dezvolte în parcursul său școlar, într-un cadru securizat și prietenos. 
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PROIECT  DE PARTENERIAT   EDUCAŢIONAL 

“OBICEIURI  ŞI TRADIŢII DIN ZONA ALBA IULIA ” 

 

Prof.înv.primar: Chira Carmen 

Școala Gimnazială „ Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

 
ARGUMENT:  Am iniţiat acest proiect plecând de la premisa: ,,Daca nu ne cunoaștem istoria 

locală , nu știm cine suntem!” Cu toții știm că folclorul este din ce în ce mai puțin prezent în viața 
școlarilor mici, ajungându-se chiar la necunoașterea tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei din 
care provin. Astăzi chiar și cei mai mari dintre noi nu-și mai amintesc de portul tradițional 
românesc sau de cântecele populare românești. 

            Inevitabil apare și întrebarea: „Ce vom lăsa moştenire generaţiilor viitoare de copii?” 
știut fiind faptul că într-o epocă a tehnologizării atât copiii cât și  noi adulții nu mai avem răbdare să 
apreciem valorile tradiționale pe care ni le-au lăsat cei de dinaintea noastră. 

   Sper ca  acest proiect   să contribuie la cunoașterea de către elevi a folclorului din zona 
noastră, iar aceştia, la rândul lor, să sensibilizeze părinţii şi comunitatea locală privind păstrarea și 
transmiterea pe mai departe a culturii populare.   

            Parteneriatul dintre școală și părinți, încearcă găsirea celor mai eficiente modalităţi de 
păstrare şi valorificare a tradiţiilor , prin înființarea unei ,,SĂLI CU TRADIȚII”și realizarea unor 
programe artistice cu obiceiuri tradiționale. 

             Prin implementarea proiectului educațional ,,Obiceiuri și tradiții din zona Alba Iulia” 
elevii vor înțelege legătura dintre folclor și viața cotidiană, li se va trezi interesul față de tradițiile și 
obiceiurile specifice zonei, cunoașterea și respectarea valorilor care ne definesc. 

Grup ţintă:copii, părinți, cadre didactice 
Beneficiari directi: elevii, cadrele didactice, părinții și bunicii copiilor 
Beneficiari indirecti: întreaga comunitate locală 
PARTENERI: Muzeul Unirii Alba Iulia, Comitetele de părinți 
OBIECTIVUL GENERAL:  
Cunoașterea, păstrarea și valorificarea tradițiilor și meșteșugurilor populare specifice zonei prin 

implicarea copiilor, cadrelor didactice și a părinților în amenajarea ,, Sălii cu tradiții”. 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
        1. Aprecierea valorilor tradiționale; 
        2.Amenajarea și dotarea în incinta școlii a unei ,, Săli cu tradiții” cu costume populare, 

război de țesut și diferite obiecte tradiționale din zona noastră; 
         3.Promovarea tradițiilor prin realizarea unor programe artistice cu obiceiuri tradiționale, 

cum ar fi: dansul popular, obiceiuri de Crăciun( colindatul, mersul copiilor cu steaua, cu biserica), 
șezători...; 

         4.Culegerea și expunerea unor cântece vechi, doine, descântece, chiuituri de nuntă..., de la 
bătrâni; 

         5. Recunoașterea și păstrarea unor evenimente tradiționale importante:culturale, istorice, 
religioase. 

      Resurse materiale : 
       - costume populare și obiecte țărănești( dosuri, șterguri, vase vechi, icoane, mobilier vechi 

...)  
- materiale obţinute din sponsorizări, sălile de clasă, muzeul, aparate tehnice: calculator, 

imprimantă 
Resurse fianciare : autofinanţare, donaţii de la părinţi, cadre didactice, sponsorizări  
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 MODALITĂŢI DE DISEMINARE 
         - prezentarea parteneriatului în cadrul comisiilor metodice şi a   şedinţelor cu părinţii; 
         - prin materiale informative; 
         - programe artistice ; 
         - prin partenerii de proiect; 
         - publicarea unor articole, lucrări, imagini  
          
MONITORIZARE 
        - derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă punându-se accent pe activitatea 

concretă; 
        - activităţile se vor desfăşura la termenele prevăzute. 
        - realizarea unui CD cu fotografii obținute în urma activităților desfășurate; 
 REZULTATE SCONTATE: 
         Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase 

specifice zonei în care trăiesc. 
          Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale. 
          Înființarea ,,Sălii cu tradiții” cu portul și tradițiile populare din zonă. 
          Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile 

tradiţionale. 
          Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii. 
          Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţi. 
EVALUARE: 
       Programe  artistice cu diferite ocazii; 

       Realizarea ,,Sălii cu tradiții” cu obiecte  de artă populară în şcoala; 
       Lista de inventar a obiectelor; 
       Expoziţii comune cu lucrările copiilor; 
       Realizarea unor pliante. 
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Importanta parteneriatului cu parintii 
 

Prof.inv.primar Chira Daniela 
 

Scoala si familia sunt factorii sunt factorii principali care ajuta copilul in desavarsirea propriei 

educatii.Familia are rol important in formarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral 

si estetic.Scoala impreuna cu familia influenteaza personalitatea copilului. 

Scoala si familia sunt institutii care au nevoie una de alta.Intre scoala si familie trebuie sa existe 

colaborare bazata pe incredere si respect reciproc, pe iubirea fata de copil .Intre scoala si familie 

trebuie sa existe o relatie deschisa favorizand schimbul si comunicarea de idei. 

Rolul familiei nu se rezuma doar la satisfacerea nevoilor primare ci are un rol imens in 

dezvoltarea afectiva a copilului.Familia trebuie sa creeze un mediu de incredere echilibrat in care 

copilul sa simta ca se poate manifesta neingradit si sa simta ca in mijlocul  familiei are un  loc al 

sau. 

Gradul de implicare al parintilor in viata scolara a copiilor lor  influenteaza  si rezultatele 

acestora in sens pozitiv.Cu cat parintii colaboreaza mai bine cu scoala si rezultatele copiilor sunt 

mai bune.Succesul educational depinde foarte mult de implicare celor doua parti:familia si scoala. 

Colaborarea dintre scoala si familie nu presupune numai o informare reciproca ci si o colaborare 

stransa. 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. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 
DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
Prof. Înv. Preşcolar. Chira Mihaela Ioana 

Grădiniţa P.P. ,,PITICOT” 
Loc. Cîmpeni, Jud. Alba 

 
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 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 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. 

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. 
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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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi unici, 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biliografie: 
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 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

Institutor: Chiriac Cătălina-Elena 

Grădinița cu P.P. Sânpetru, jud. Brașov 

 
 În acest an școlar mi-am propus să desfășor la grupă un proiect în care să implic și părinții, 
tocmai în ideea ca ei să poată vedea cum se desfășoară o activitate la clasă.  
 Proiectul se numește  “Cu părinții alături de noi!”  și se va desfăşura pe tot parcursul anului 
școlar 2019-2020, cu preşcolarii de la grupa mijlocie, alături de părinţii acestora, sub îndrumarea 
cadrului didactic de la grupă. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte o mai bună 
colaborare cu părinţii grupei, dar şi o implicare activă a acestora în activităţile şi acţiunile propuse 
de către educatoare. 
 Dintre aceste activități aș putea enumera: 
 Propunerea proiectului de parteneriat: “Cu părinții alături de noi!”; 
 “Povestea dovleacului de Halloween”; 
 “Festivalul Toamnei”; 
 “Nașterea Pruncului Iisus”; 
 “Primii fulgi de nea”; 
 “Mama mea, dragă şi bună”; 
  “Sărbători creştine alături de mămici şi bunici”; 
 “De ziua copilăriei!” 

 Principala activitate a acestui proiect constă în desfășurarea unor activități cultural-artistice 
(serbări, mini-scenete, activități practice, jocuri distractive) alături de părinți. Prin intermediul 
acestor activități, preșcolarii își perfecționează deprinderile artistice, își dezvoltă gustul și dragostea 
pentru frumos, își dezvoltă atenția, își exersează memoria și nu în ultimul rând,își exersează vorbitul 
în public, respectiv în fața părinților. Astfel, se încheagă, se sudează mult mai bine relația dintre 
părinți-copii. 

La sfârșitul fiecărei activități se va prezenta tematica viitoare pentru a oferi părinților 
posibilitatea de a aduna mai multe informații referitoare la aceasta. 

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 
 Implicarea părinților în acțiunile demarate de grădiniță; 
 Crearea unei strânse legături între copii-părinți, părinți-părinți, copii-cadre didactice, părinți-

cadre didactice; 
 Conștientizarea părinților cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor. 

 
ARGUMENT: 

Se știe că familia repezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană şi reprezintă 
prima bază de lansare a copilului în lume. Aici, în interiorul familiei se pun bazele incipiente ale 
dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice şi sociale ale copilului.  
 După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate. Aici, 
copilul începe să îşi definească treptat personalitatea, ia cunoştinţă cu colectivitatea, cu viaţa 
socială, cu noi reguli, altele decât cele din mediul familial. 
 De aceea, este foarte importantă colaborarea dintre familie şi grădiniţă prin implicarea 
părinţilor în programul educativ al copiilor. 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. 
 Acest fapt, ne-a determinat să realizăm acest proiect educaţional, implicând familia cât mai 
mult în activităţile noastre din gradiniţă, şi împreună să îi ajutăm pe cei mici în formarea şi 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii. 
 
Scopul proiectului: 
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 Eficientizarea/  îmbunătăţirea  relaţiei  grădiniţă‐familie prin  implicarea  cât mai  activă  a  familiei  în 
procesul educativ din grădiniţă; 

 Implicarea părinţilor în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului pentru integrarea lui în viaţa 
socială; 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
 Participarea activă a părinţilor alături de copii în cadrul unor activităţi practice, dar şi în 

cadrul unor lecţii deschise; 
 Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva 

dezvoltării spiritului de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele 
din jur; 

 Valorificarea unor experienţe personale; 
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse  în cadrul acestui 

proiect.  
 

Descrierea activităţilor: 
ACTIVITATEA NR.1:”Cu părinții alături de noi!” 
a. Titlul activităţii: propunerea proiectului în şedinţa cu părinţii; 
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2019; 
c. Locul desfăşurării: sala de grupă; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi; 
e. Descrierea pe scurt a activității: În şedinţa cu părinţii din luna septembrie se propune proiectul ce 
urmează a se desfăşura, iar părinţii sunt de acord  cu toţii. 
 
ACTIVITATEA NR.2:”Povestea dovleacului de Halloween” 
a. Titlul activităţii: confecţionarea felinarelor din dovleci; 
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2019; 
c. Locul desfăşurării: sala de grupă; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi, preşcolari; 
e. Descrierea pe scurt a activității: La activitate, copiii costumaţi specific sărbătorii, împreună cu 
părinţii lor vor confecţiona felinare din dovleci, iar la final vor primi diplome şi se vor servi  
prajiturele din dovleac şi suc. 
 
ACTIVITATEA NR.3:”Festivalul Toamnei” 
a. Titlul activităţii: recitare poezii de toamnă, interpretare cântece de toamnă, confecțoinare 
machetă; 
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019; 
c. Locul desfăşurării: sala de grupă; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi, preşcolari; 
e. Descrierea pe scurt a activității:În prezenţa părinţilor, copiii vor recita poeziile de toamnă şi 
cântecele învăţate în cadrul proiectului tematic „Toamna”, apoi vor realiza o machetă numită “În 
grădina Toamnei” cu toate lucrările realizate alături de părinți: pomi fructiferi din role de hârtie 
igienică, straturi cu legume, crizanteme din plastilină și bețișoare de urechi. La finalul activității, 
copiii vor fi răsplătiți de Zâna Toamna cu mere gustoase din coșul ei. 
 
ACTIVITATEA NR.4:”Nașterea Pruncului Iisus” 
a. Titlul activităţii:  colinde și punerea în scenă a unei piese dedicate Nașterii Pruncului Iisus; 
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019; 
c. Locul desfăşurării: sala de spectacol; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi, preşcolari; 
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e. Descrierea pe scurt a activității: Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, preșcolarii împreună cu 
educatoarea grupei, vor pune în scenă o piesă dedicată Nașterii Pruncului Iisus și vor susține un 
recital de colinde. La acest eveniment vor participa atât părinții preșcolarilor, cât și bunicii acestora. 
Evenimentul se va încheia cu sosirea lui Moș Crăciun încărcat cu cadouri, apoi cu prăjituri și suc, în 
surdină auzindu-se colinde minunate. 
 
ACTIVITATEA NR.5:”Primii fulgi de nea” 
a. Titlul activităţii: jocuri distractive cu zăpadă; 
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2020; 
c. Locul desfăşurării:curtea grădiniţei; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi, preşcolari; 
e. Descrierea pe scurt a activității: Alături de părinţi vom desfăşura jocuri distractive cu zăpadă în 
curtea grădiniţei ( vom face oameni de zăpadă, ne vom bulgări etc.). 
 
ACTIVITATEA NR.6: ”Mama mea, dragă şi bună” 
a. Titlul activităţii: lecţie deschisă şi prezentarea unui scurt program artistic dedicat mamelor; 
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020; 
c. Locul desfăşurării: sala de grupă; 
d. Participanţi: mămici, preşcolari, cadrul didactic; 
e. Descrierea pe scurt a activității: În data de 8 martie, toate mămicile sunt invitate să participe la o 
lecţie deschisă şi la un scurt program artistic dedicat lor. Acestea vor primi din partea copiilor mici 
daruri, apoi vor servi ceva dulce alături de ei. 
 
ACTIVITATEA NR.7: ”Sărbători creştine alături de mămici şi bunici” 
a. Titlul activităţii: obiceiuri specifice Sărbătorii Pascale; 
b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2020; 
c. Locul desfăşurării: sala de grupă; 
d. Participanţi: cadrul didactic, mămici, bunici, preşcolari; 
e. Descrierea pe scurt a activității: Activitatea se va desfăşura în sala de grupă, unde alături de 
mămici şi bunici vom încondeia ouă prin diferite tehnici de lucru, vom servi produse tradiţionale 
(cozonac, pască), iar copiii vor primi diplome pentru cele mai frumoase ouă încondeiate. 
 
ACTIVITATEA NR.8: ”De ziua copilăriei!” 
a. Titlul activităţii: serbarea grupei 
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020; 
c. Locul desfăşurării: curtea grădiniței; 
d. Participanţi: cadrul didactic, părinţi, preşcolari, bunici; 
e. Descrierea pe scurt a activității: Serbarea va avea loc în curtea grădiniței sub forrma unor jocuri 
distractive în care vor fi implicați și părinții preșcolarilor. La final, copiii vor primi baloane și 
baloane din săpun, iar părinții vor fi recompensați cu diplome pentru participarea la toate activitățile 
derulate în acest proiect. 
 
 Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al grădiniţei ; 
 Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 
 Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi in educatia  copiilor; 
 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale preşcolarilor ; 
 Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; 
 Dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice; 
 Creşterea motivaţiei şi a stimei de sine la copii; 
 Diminuarea  problemelor de comportament ale preşcolarilor de tipul: atenţie deficitară, 

agresivitate, violenţă; 
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 Crearea unui ambient nou si plăcut în grădiniţă,prin valorificarea lucrărilor create in cadrul 
proiectului; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi-copii, părinţi-părinţi, părinţi-cadre didactice, cadre 
didactice-copii. 

 Întâlnirile se vor desfăşura la data stabilită, cu o durată de aproximativ o oră, timp în care se 
vor desfăşura activităţi practice alături de copii, se vor împărtăşi experienţe proprii şi se vor 
transmite informaţii. La finalul fiecărei întâlniri se va prezenta tematica viitoare pentru a oferi 
părinţilor prilejul de a aduna informaţii şi materiale necesare. 
De fiecare dată, întâlnirile cu familiile copiilor se încheie cu evaluări specifice. 

 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 
 Realizarea unui „jurnal al părinţilor” cu fotografii şi impresii din timpul desfăşurării 

activităţilor; 
 Crearea unui panou informatic la nivel de unitate şcolară; 
 Expoziţii cu lucrările copiilor. 

Şi anul următor vom iniţia acest proiect alături de părinţi deoarcece sunt teme care necesită 
abordare şi o atenţie deosebită. 
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Importanța parteneriatului părinților cu școala 

 

Prof.inv.primar, Chiriac Violeta Magdalena 

Școala Gimnazială Nr. 22 Galați 

 
           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. 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 competență, un cod de 
etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea:  ce câștigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate 
fi ameliorată prin cooperarea între școală și familie și sunt responsabili legali de educația copiilor 
lor și pot evalua cu exigență rezultatele activității școlare.  
          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. 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. 
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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. 
„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  
ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor, Strategii  şi   
 programe, E.D.P., Bucureşti, 1997;   2. Ecaterina Adinana Vrasmus-Consilierea și educația 
părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. preșcolar CHIRIȚĂ CRISTIANA-DANIELA 

Grădinița cu P.N Muncelu, jud. Vrancea 

 

Din cele mai vechi timpuri, responsabilitatea de creștere a copilului a revenit familiei. În 
contemporaneitate, familia joacă un rol crucial în buna educare a copilului , drept pentru care, 
Boutin (1994) afirmă că „Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată 
atât de mare ca azi.” Putem afirma, astfel, că primii educatori ai copilului sunt părinții, petrecând 
trei ani în compania acestora, fiind ulterior înscriși la grădiniță, unde sunt preluați de educatori. 

Parteneriatul educațional reprezintă forma de comunicare, respectiv de colaborare între 
cadru didactic și părinți, cu scopul eficientizării procesului instructiv-educativ și a îmbănătățirii 
dezvoltării subiectului (copilului). Activitățile din grădiniță, desfășurate alături de părinți, sunt 
forme benefice pentru educația preșcolarilor. 

O colaborare între grădiniță și familie se bazează pe interesul de educare a copilului, familia 
având dreptul de a cunoaște ceea ce se întâmplă cu preșcolarul în timpul programului, fapt ce 
conduce la coeziunea grupului de părinți, constituind un mediu propice bunei creșteri a copiilor. 
Între cadrul didactic și părinți este nevoie a se stabili o relație de respect și încredere, principalul 
beneficiar al acestor acțiuni fiind copilul, urmați de educatori și părinți. 

În ceea ce privește formele concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, se pot 
concretiza următoarele: 

- referate prezentate în fața părinților pe diverse teme; 

- organizarea unor expoziții cu lucrările realizate de preșcolari în cadrul activităților la 
grupă; 

-  participarea părinților la diverse activităţi demonstractive 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 (consiliere individuală), ce au loc spontan, ori de câte ori se 
iveşte prilejul, sau organizat, din iniţiativa educatoarei sau a părinţilor; 

- vizitarea familiei de către educatoare şi vizitarea grădiniţei de către părinţi; 

- Serbările copiilor, fiind un prilej de cunoaștere și satisfacere reciprocă pentru evoluția și 
realizările copiilor. 

Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea efectivă şi prin emoţiile 
trăite alături de copii lor, au prilejul de a se conecta cu ai, de a empatiza cu aceștia și de a cunoaște 
mai bine formele și modalitățile de educare. 
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În concluzie, se poate afirma faptul că grădinița este partenerul educativ al familiei, aceasta 
fiind implicată în actul educativ, în scop colaborativ, luând parte la manifestările derulate în 
colorată viață a grădiniței, dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinzând în 
mare măsură şi de cadrele didactice, dar şi de părinţi, reuşita actului educaţional, fiind asigurată de 
existența unor reguli cunoscute, respectate și aplicate de ambele părți, unitatea cerințelor ce trebuie 
să existe atât în mediul grădiniței, cât și acasă.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Prof. Chiș Anca Nicoleta 
Școala Gimnazială Nr. 2-Sărmășag, județul Sălaj 

 
 “Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea” 

(Nelson Mandela) 
Lume care în secolul al XXI–lea se află în permanentă schimbare, datorită ritmului rapid al 

dezvoltării și modernizării. 
Societatea prin intermediul școlii oferă posibilitatea unei educații adecvate fiecărei vârste, 

educație care nu se poate realiza fără sprijinul familie, părinților, societății, deoarece educația 
permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. 

Educaţia copiilor reprezintă scopul comun al familiei şi al şcolii. Acest scop poate fi realizat 
doar printr-un parteneriat eficient; prin înţelegerea atribuțiilor familiei și al școlii; prin distribuirea 
competenţelor, a responsabilităţilor şi a funcţiilor între părţile implicate; prin implicarea comună a 
resurselor de timp; prin împărtăşirea informaţiilor; prin rezolvarea în comun a situaţiilor 
problematice etc. Comunicarea şcoală familie este unul dintre instrumentele cele mai importante în 
cadrul unei relații de parteneriat. 

Părinții au dreptul, dar în același timp au și obligația de a colabora cu școala pentru a se 
realiza în condiții cât mai optime obiectivele educaționale. În acest scop este necesar ca ei să discute 
cât mai des posibil cu dirigintele/învățătorul despre situația școlară a copilului lor. 

Cele mai des întâlnite probleme care împiedică colaborarea dintre şcoală şi familie şi care 
trebuie soluţionate printr-un efort comun al tuturor părților implicate: părinţi, profesori, manageri ai 
instituţiilor de învăţământ sunt:  

 nu sunt suficient de clare rolurile și responsabilitățile care revin actorilor educaționali 
implicați în procesul educativ;  

 existența unor obstacole în buna desfășurare a parteneriatului educational datorită 
situațiilor economico-sociale și culturale existente în societate. 

 pregătirea insuficientă a școlii ca instituție de învățământ, a cadrelor didactice şi a 
părinţilor pentru construirea unor relaţii de parteneriat;  

 lipsa unei tradiţii culturale în colaborarea şcoală-familie şi a modalităţilor de 
stimulare a acesteia etc. 

Este îmbucurător faptul că atât părinții cât și profesorii sunt de acord cu necesitatea unei 
colaborări reale între școală și familie și în același timp vin cu sugestii și recomandări pentru 
partenerii lor. 

Lucrurile ar decurge mult mai bine dacă ambele părți ar fi conștiente de importanța propriei 
lor implicări, fără să uite bineînțeles și de contribuția partenerului. De cele mai multe ori în crearea 
și menținerea unei relații productive școală-familie, piedicile sunt de ordin atitudinal și 
comportamental ca de exemplu: reciprocitatea și încrederea mutuală. 

De aceea, şcoala şi familia vor reuși să dezvolte un parteneriat durabil şi să realizeze cu 
succes obiectivele educaţionale doar având încredere una în cealaltă şi unindu-și eforturile. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Cheianu-Andrei D., Goraș-Postică V., Bezede R., Parteneriatul școală-familie: de la 

pasivitate la implicare, în Revista Didactica Pro- revistă de teorie și practică educațională, nr. 6(64), 
decembrie 2010, Chișinău, p.32-35  

http://www.prodidactica.md/revista/Revista_64.pdf 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI EDUCAȚIA PENTRU VALORI 

 

Prof. CHIȘ FLORIDA RITA 

Liceul Teoretic ”Paul Georgescu”  Țăndărei, Ialomița 

Prof. REITU MARIANA BEATRICE 

Liceul Tehnologic Țăndărei, Ialomița 

 
Societatea românească și, implicit, educația contemporană se află într-o perioadă de criză a 

valorilor. Soluţia ar fi  implementarea valorilor naţionale în cadrul procesului instructiv-educativ. 
Principalele elemente ale sistemului de valori asupra cărora ne îndreptăm atenţia sunt: 

tendinţa de socializare, sentimentul apartenenţei, nevoia de „întâlnire” nu doar cu sinele, ci şi cu 
Celălalt, cu Altul, disponibilitatea de a accepta învăţarea reciprocă, nevoia confirmării unor 
atitudini, comportamente, intenţii etc. prin raportare la viziunea şi concepţia comunităţii, trăirea 
bucuriei şi a farmecului activităţilor de grup, valorizarea învăţării prin cooperare, promovarea 
comunicării şi a schimbului de opinii.  

Acest scop al educației se atinge, în mare parte, prin activitatea extracurriculară. Aceasta 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 elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă 
a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi 
pentru oferta educaţională. 

O formă a activității extracurriculare o reprezintă serbările școlare. Ele vin in ajutorul 
afirmarii și formării personalitatii elevului, atât din perspectiva valorilor, cât și din aceea a 
creativității, competență cheie în evoluția personală.  

Orice manifestare artistică și, prin urmare, și serbarea școlară se creionează răspunzând la 
nevoile de exprimare ale copiilor, ținand cont de factori obiectivi cum ar fi timpul și spatiul de 
desfasurare. Astfel, serbările școlare cu colinde, plugusor sau sorcove, sunt cel mai frumos mod de 
a ne introduce în spiritul sărbătorilor de iarnă, iar pentru elevi un bun mod de a începe vacanța. 
 Dar aceste serbări își ating mai bine scopul educative dacă sunt parte a unui proiect 
educational mai complex. Acesta a fost motivul pentru care două școli și-au unit forțele creatoare și 
au creat, în parteneriat, un proiect dedicat sărbătorii Crăciunului: ”Magia sărbătorilor de iarnă”. De 
sute de ani, românii au privit sărbătoarea Crăciunului ca pe un motiv de bucurie şi de înălţare 
spirituală, iar pentru a-şi manifesta bucuria şi credinţa, au creat colinde şi obiceiuri de Crăciun, pe 
care, an după an, le-au păstrat şi le-au reluat mereu, într-o formă specifică, mai ales în zonele rurale, 
tradiţia “colindatului” – prin intermediul căruia se anunţă Naşterea Pruncului Isus, fiind cea mai 
simplă, dar şi cea mai emoţionată formă de expresie a folclorului de acest gen. Din păcate, în zona 
urbană sunt înghiţite şi/sau înlocuite cu sărbători de import sau interpretări post-moderniste 
neconforme cu mesajul şi manifestările dramatice tradiţionale care confereau o unicitate anume. 
 Scopul proiectului nostru este formarea şi dezvoltarea la elevi a unor componente 
educaţionale, morale şi de caracter  (dragostea faţă de patrie, dragostea faţă de valorile spirituale ale 
neamului, dorinţa de a cunoaşte specificul nostru, fiinţa noastră naţională, românească prin 
înţelegerea implicării elevilor în cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în vederea păstrării 
fiinţei noastre naţionale  şi dăinuirii ei peste veacuri), cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor româneşti de iarnă prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi 
viitoare. 
  Proiectul a fost gândit ca un festival-concurs, cu 3 secțiuni : 
Secţiunea A. Grup de colindători - Fiecare unitate şcolară sau preşcolară se poate prezenta la 
festival cu un singur grup, de maxim 8 copii. Grupul va pregăti 3 colinde specifice zonei de 
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provenienţă. Copiii vor fi îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei pe care o reprezintă. 
Secţiunea B. Simboluri de Crăciun - Elevii/preşcolarii, îndrumați de cadre didactice, vor realiza 
creaţii cu tema „Simboluri de Crăciun”. Conţinutul acestora va reliefa gândirea, fantezia şi 
potenţialul artistic al autorului. Creaţiile pot lua forma colajelor, felicitărilor, ornamentelor, 
podoabelor de pom confecţionate din materiale din natură.  
Secțiunea C. Datini - Elevii vor realiza eseuri de 1-3 pagini în care vor prezenta o datină din locul 
natal sau vor realiza comparații între o datină din locul natal și una similară din altă zonă folclorică. 
La această secțiune elevii pot participa și cu creații proprii pe tema magiei sărbătorilor de iarnă. 
Creațiile premiate vor fi publicate în revista electronică Datini. 
 Așadar, serbarea propriu-zisă va fi un concurs de interpretare de colinde specifice zonei, 
într-o ambianță specială, realizată prin expoziția organizată cu produsele secțiunii B. Rezultatele 
celor două secțiuni vor fi diseminate și prin revista Datini, ce va cuprinde nu doar eseurile/creațiile 
literare pe tema festivalului, ci și imagini ale festivalului de colinde și ale simbolurilor de Crăciun 
expuse. 
 Impactul educativ al unei astfel de activități asupra grupului țintă se estimează a fi următorul: 

        -cunoașterea și valorificarea unei forme de folclor local 
        -Stimularea potențialului artistic creativ al elevilor 
        -conservarea tradițiilor 
        -promovarea imaginii școlii în comunitate 
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SERBARE DE IARNA 

Prof.înv.preșcolar: Chițu Alice Mirela 

 
Intrarea copiilor se face pe melodia “Tuc Tuc” 

 
Prezentator 1:      Dragi părinți și bunici 
   Grupa noastră de pitici 
   S-a pregătit de serbare  
   Pentru că-i o zi de sărbătoare 
 
Prezentator 2:       Din cer ninge linistit 
   Peste case, pomi si crânguri, 
   Iată, fulgii ne-au șoptit 
   Ca să nu mai stăm pe gânduri 
   Ne-am gândit să împodobim 
   Cât mai vesel clasa noastră 
   Să vedeți cât vă iubim, 
   Poftiți la serbarea noastră. 
 
Fulg 1:                   Am venit cu zâna Iarna 
   Peste case să ne cearnă 
   Toți suntem fulgi brodați 
   Și de sus din nori picați. 
 
Fulg 2:                    Eu sunt fulgul cel mai mare 
   Și șoptesc în depărtare 
   Cale lungă-am străbătut 
   Peste case m-am asternut. 
 
CÂNTEC: Fulgii de nea! 
 
Fulg 3:                   Eu sunt fulgul argintat 
   Și din cerul înstelat 
   Vin la voi cu bucurie 
   De acum, în ani o mie! 
 
Fulg 4:                    Eu sunt fulgul jucăuș 
   Vesel ca un spiriduș 
   Și plutesc, plutesc, plutesc 
   Și nu vreau să mă topesc. 
 
Fulg 5:                   Și eu sunt un fulgusor 
   Iute mă cobor în zbor 
   Deși iarna e geroasă 
   Îmi place că-i friguroasă. 
 
Fulg 6:                   Eu doar iarna vin să știți 
   Fulg frumos să mă numiți 
   Că nu suntem flori de gheață 
   Doar puțin roșii la față! 
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CÂNTEC:Saniuta fuge! 
 
Fulg 7: Pe obraz, pe nas, pe umăr, 

Tot cad fulgii fără număr, 
S-a oprit în palma unul, 
Iute, iute, închid pumnul. 
Desfac pumnul, 
Unde-i fulgul? 
Am în mână-un strop de rouă, 
Sau un bob de apă? 
Plouă? 
S-a topit în mâna mea 
Ca o lacrima de nea… 

 
Fulg 8:                    A venit în fața mea 

Un fulg mic, un fulg de nea, 
El se joacă în splendoare, 
Fără aripi zburătoare. 
E purtat ușor în vânt 
Până cade pe pământ. 

 
Fulg 9:                    Eu sunt fulgul ce iubește 
 Viața lungă vă dorește 
 Multe, multe bucurii 
 Și sa fiți cuminți copii 
 
Fulg 10:  Iarna ne-a adus pe noi 
 Suntem fulgii mici vioi 
 Haideți iute să dansăm 
 Pe toți să-i bucurăm! 
 
VALSUL FULGILOR DE NEA 
 
Fulg 11:                 Saltă drept în fața mea, 

Ca o stea un fulg de nea. 
Eu alerg și vreau să-l prind, 
Fulgul zboară tot sărind. 
Pân’ la urmă în mâini l-am prins, 
L-am atins și el s-a stins… 

  
Fulg 12:                  Fulg de nea ești ca o stea 
                               Tu cobori în mintea mea 
                               Și când iarna va pleca 
                               Vei rămâne-n viața mea. 

Fulg de nea, fulg de nea 
Ce va fi cu viața ta? 
Încotro te vei-ndrepta? 
Ai cumva o stea a ta? 
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Prezentator 3:        A venit iarna geroasă  
 Și stăm toți cuminți în clasă 
 Așteptăm cu bucurie 
 Moș Craciun la noi să vie! 
 Poezii i-am pregătit 

Bradul l-am împodobit 
Cu colegii ne-am jucat 
Pe doamna n-am supărat! 
Și aștept cu nerăbdare  
Un cadou ... așa de mare! 

   
 Prezentator 4 :       Și înainte de plecare 
 Mai avem înc-o urare 
 Anul Nou ce-acuma  vine 
 Să v-aduca numai bine! 
 Bucurii și sănătate 
 Mult noroc și spor în toate!      
 
CÂNTEC:     Moș Craciun cu plete dalbe. 
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PROIECT EDUCATIONAL 

„Poveste de Crăciun” 

 

Prof. CIOBANU CRENGUȚA-CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA 

                                                                 
 

ARGUMENT:  
 
Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, 

care aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al 

prezenţei la slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la  elevi a 

sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român. Proiectul le 

oferă părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea la derularea serbării. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
1. Obiectivele activităţii: 

a. elevi 

- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 

- să interpreteze colinde; 

- să prezinte datini şi obiceiuri de Mos Nicolae, Crăciun şi de Anul Nou. 

- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară.  

b. părinţi 

- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a 

elevului 

2. Grupul ţintă: 

- elevii Liceului Tehnologic Tismana; 

- părinţi; 

- autorităţi locale; 

- cadre didactice. 

3. Durata activităţii: 

- 6 – 20 decembrie 2019 

4. Programul activităţilor: 
 
- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 

- amenajarea unei expoziţii (de desene cu tematică specifică); 

- program artistic cu poezii şi colinde româneşti (tradiţionale şi moderne), poezii şi colinde în limba 

engleză, şi alte momente specifice românilor 
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- donaţii oferite de cadrele didactice si elevii din şcoală : constând în jucării, haine şi dulciuri pentru 

copii nevoiaşi din Centrul de Plasament din Tg-Jiu. 

5. Locul de desfăşurare: 

- Casa de Cultura din Tismana şi sălile de clas6. Evaluarea activităţii: 

- prin număr de participanţi;                                   

- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 

- calitatea activităţilor; 

- fotografiile realizate.                           

Conţinutul proiectului: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate Loc de desfasurare Termen Responsabil 

1. Realizarea de materiale 
specifice sărbătorii de Moş 
Nicolae 
 
- „Copiii se pregătesc pentru a-l 
întâmpina pe Moş Nicolae”  
- „Nuieluşa fermecată”  

Sala de clasă 
 
 
 
 
 

Sala de clasă 
 

 
dec. 2019  
 
4 dec. 
2019 
 
 
5 dec. 
2019 

 
 

Prof.Ciobanu 
Crenguta-
Cristina 

 

2 Pregatirea serbarii: invatam 
poezii si colinde romanesti 
(repetitii)  

Sala de clasă 
 

4-6 dec. 
2019 

Prof.Ciobanu 
Crenguta-
Cristina 
 

3  Serbarea de Crăciun, în prezenţa 
părinţilor şi a invitatului special- 
MOŞ CRĂCIUN, care ne vor 
răsplăti cu daruri şi aplauze 

Casa de cultură Tismana 6 dec 
2019 

Prof.Ciobanu 
Crenguta-
Cristina 
 

4 Confectionarea unor podoabe 
pentru decorarea salii de clasă 
corespunzator sarbatorilor de 
iarna 

Sala de clasă 
 

6-20dec. 
2019 

Prof.Ciobanu 
Crenguta-
Cristina 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

Profesor psihopedagogie specială, Ciobanu Mihaela 
Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, Iași 

 
 Parteneriatul urmăreşte transformarea reală a copiilor în actori principali ai demersului 

educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală şi socio-
comportamentală. Experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte şi lărgeşte experienţa 
de învăţare formală. Copii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc, să se cunoască pe sine şi 
să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie 
prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică. 
 Educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează numeroase 
experienţe senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premisa unui mod aparte de a comunica şi de a 
înţelege lumea. Arta posedă multiple valenţe educative şi cognitive, deoarece se adresează nu numai 
afectivităţii şi imaginaţiei, ci şi gândirii şi voinţei. 
            Parteneriatele trebuie văzute ca  o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Astfel,  serbările școlare reprezintă o  modalitate de a colabora cu familia. Beneficiar în 
parteneriatul școală-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, școala continuă pe coordonate noi tot ce s-a făcut şi s-a realizat în 
familie.  
        Şcolile trebuie să  încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor. De modul în care şcolile 
ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu a acestora la acţiunile 
comune cu şcoala. Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua 
împreună decizii cu privire la educaţia copiilor lor.  
       A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri, dar colaborarea 
cu şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem 
aminti aici lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu  informaţii cât mai 
complete după o consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa 
pentru a-şi putea ajuta copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala.  
       Programul unei serbări trebuie să conțină acele poezii, colinde/cântece, scenete care au o 
valoare  și care declanșează  emoții artistice  pe care copiii și le  însușesc mai bine și pentru un timp 
mai îndelungat.  
     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 profesorul 
coordonator, cu respectarea  duratei corespunzătoare, alternarea justă a punctelor din program, 
menținerea unei atmosfere vesele. 
             Serbările școlare sunt moment de bucurie ce împărtășesc emoția și împlinirile prin cuvânt și 
cântec. Serbările școlare dau ocazia elevilor să-și arate, de cele mai multe ori, talentul nativ al 
acestora și în foarte multe cazuri, familia este surprinsă de potențialul propriului copil. Serbările 
școlare îi antrenează pe copii în activități plăcute (cântecul, dansul, recitarea de poezii sau 
interpretarea unor piese de teatru) și devin un mijloc eficient de educare, de închegare a 
colectivului, de dezvoltare a aptitudinilor, de stimulare a elevilor timizi. Antrenarea copilului în 
activități extracurriculare/ serbări școlare contribuie de asemenea la dezvoltarea vocabularului, a 
spiritului de observație și a memoriei, la stimularea gândirii, la îmbogățirea volumului de 
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cunoștințe. În concluzie, îmbinarea eforturilor educative din familie și din școală determină 
performanța elevilor. 
1.Dragi tătici, scumpe mămici,    
Bunicuțe și bunici 
Ce v-ați adunat aici. 
Spectatori și spectatoare 
Doamnelor profesoare 
Astăzi vom da o serbare  
Căci e mare sărbatoare, 
Vom cânta, vom colinda, 
Poezii vom recita. 
Sosind clipa așteptată 
Serbarea va începe îndată. 
Vă rugăm să fiți atenți, 
S-ascultați și, mai ales 
S-aplaudați cât mai des. 
Uite însă ne-am grăbit 
Și nu am spus Bun Venit! 
Așadar la fiecare, 
Un bun venit la serbare! 
 Din punct de vedere educativ importanța acestor serbări  constă în dezvoltarea artistică a elevului 
precum și în atmosfera de sărbătoare  instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de 
catre cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de 
motivare la sfârșit de an școlar. 
 Scoala este mediul ideal pentru devenirea personalităţii copiilor prin oferirea de ocazii de explorare 
şi relaţionare 
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IMPORANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

 

Profesor VALENTINA CIOBANU 

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”- Drăgășani, Jud. Vâlcea 

 
Menirea educaţiei este aceea „de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul”. (Gentil, 

G.The Reform of Education ). 
    Problematica educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii 
contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, 
prin schimbări în toate domeniile. 

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 copiii!” (Jean Jacques Rousseau) se află şi astăzi la temelia 
educaţiei.  

Prin investigaţia psihică a elevilor săi, învăţătorul va descoperi imensul lor potenţial şi apoi 
de a-l valorifica în opera de formare a personalităţii. 

Pentru aceasta se cere găsirea celor mai bune metode de cunoaştere. Cu cât pătrundem mai 
adânc în viaţa copilului, vom cunoaşte stările, slăbiciunile, strădaniile, năzuinţele lui. Relaţia 
profesor-elev este valabilă numai dacă este instalat climatul de învăţare participativă a stilului 
democrat. Succesul activităţii educative este determinat în cea mai mare măsură de natura şi 
calitatea relaţiilor sale cu elevii clasei. Trebuie eliminată rigiditatea, „distanţa” care ne separă de 
elevi, exigenţa sporită, de a avea receptivitate pentru nou. Astfel, pot spune că între mine şi elevii 
clasei a avut loc un permanent dialog, schimb de informaţii şi mesaje, discuţii, dezbateri, o 
comunicare continuă, într-o atmosferă caldă. În felul acesta am ajutat să treacă peste reţineri, să-şi 
spună în mod liber opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre 
calităţile şi defectele lor. 

Întotdeauna educatorul va fi omul care se apropie cu înţelegere şi căldură de problemele lor. 
De multe ori am auzit următoarea observaţie: „Când o întâlnesc pe doamna pe stradă mă emoţionez, 
o însoţesc o bucată de drum şi îmi place să discut multe lucruri”. În felul acesta elevii au dobândit 
curaj, respect pentru părerile lor, pentru colegii lor şi pentru părinţi. Au fost puşi în situaţia de a-şi 
defini personalitatea, devenind în felul acesta colaboratorii mei, participanţi activi la procesul 
instructiv-educativ. Relaţia profesor-elev este complexă şi are o importanţă foarte mare. Un contact 
pozitiv cu elevii favorizează procesul instructiv-educativ, având drept rezultat oameni formaţi 
pentru o integrare eficientă în viaţa socială. 
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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 familiei nu încetează la vârsta şcolarităţii. Este eficientă educaţia când între cei doi 
factori există o conlucrare în interesul comun educării copilului. De aceea, şi eu am căutat să păstrez 
legătura cu familia prin şedinţe lunare cu părinţii. Am vorbit despre modul în care îşi pot ajuta 
copiii la învăţătură, dar mai ales la controlul temelor de casă. Fiindcă elevul nu trebuie să vină cu 
temele nefăcute, părintele trebuie să ştie cum să-l ajute când are greutăţi în realizarea lor. De 
asemenea, comportamentul faţă de dirigintă, colegi, purtarea lui pe stradă. La aceste şedinţe, am dat 
fiecărui părinte câte un chestionar pentru a vedea de la ce nivel să pornesc. Realizând evaluarea 
chestionarului am observat că sunt părinţi interesaţi de şcoală în adevăratul sens al cuvântului şi 
chiar de viitorul copilului, dar sunt şi părinţi mai puţin interesaţi sau unii indiferenţi – bazându-se pe 
concepţia „L-am dat la şcoală, înveţe-l!”. 
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. Părinţii au venit cu idei în realizarea unor activităţi extraşcolare 
(am stabilit împreună trasee pentru excursii în afara judeţului), au ţinut serbări în faţa părinţilor, 
care au dorit să vadă rezultatul muncii lor de „artişti” .  

 Immanuel Kant urmărind un proiect de emancipare a condiției umane - scria: "Părinții care 
au primit ei înșiși o educație sunt deja niște modele după care se îndreaptă copiii. Dar pentru a-i 
face pe aceștia mai buni, este necesar să facem din pedagogie un studiu; altfel nu este nimic de 
sperat de la dânsa, iar educația este încredințată unor oameni cu pregătire rea". Spre sfârșitul 
aceluiași secol, Eminescu - cu genialitate și profundă simțire - nota: "Astăzi, ca totdeauna, ei strigă: 
"Să răspândim lumina și cultura în masa poporului!"; în vremea aceasta însă, poporul dacă ar fi 
întrebat, le-ar răspunde: "Boieri dumneavoastră, lumina ca lumina, nu zicem că nu-i bună; dar, până 
una alta, dați-ne mijloace de hrană, scăpați-ne de briciul administrației". 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bibliografie: Revista,, Învățământul Primar” Ed. Discipol 
                               Andrei Cosmovici , Luminița Iacob, Psihologie școlară, Ed Polirom, Iași, 1999 
                               Constantin Cucoș, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2006 

 

Şcoala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii 
Nr______din___________ 
                                                                                                                                       AVIZAT  
                                                                                                                                      DIRECTOR,                         
                                                                                                                                Prof. Iacob Petrișor 
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Proiect  educaţional 

„DE LA INIMĂ….LA  INIMĂ” 

 

Inițiatori proiect: prof.Ciobică Alina, înv. Constantinovici Ana 

Coordonator proiect: prof. Iacob Petrișor 
                                                                              

MOTTO: 
Atătea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu 
Şi-aşa puţin iţi cere să-I dai, copilul meu, 

Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun: 
Să fii mereu cuminte, ascultător şi bun 

Şi vei vedea răsplata: de Crăciun, un ingeraş, 
Pe care tu il ştii că este Moş Crăciun, 

Il va trimite Domnul cu daruri, jucării, 
Ca să te bucuri şi tu, alături de ceilalţi copii! 

                                                                                                  
ARGUMENTAREA  PROIECTULUI: 
           Prin acest proiect dorim să trezim interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru ceea ce este 
frumos, normal şi firesc, astfel incât să ne dovedim in primul rând nouă şi apoi celor din jurul 
nostru, că putem să dăm dovadă de omenie şi bunătate chiar şi in vremuri mai puţin favorabile, aşa 
cum sunt cele pe care le traversăm acum. 
            Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să-i invăţam pe copiii noştri valorile democraţiei  
autentice şi faptul că nu putem trăi decât in societate, unde mulţi semeni au nevoie de sprijin şi  
inţelegere. 
           Copilul trăiește o diversă gamă de emoţii şi sentimente, pe care suntem datori să le cultivăm 
şi să  le amplificăm. Astfel, unul dintre  obiectivele  prioritare ale şcolii si  familiei este educarea 
acestora in spiritul omeniei şi generozităţii. Atât bucuriile cât şi necazurile celor din jur, trebuie să ii 
facă să vibreze şi să reacţioneze corespunzător. In acest sens am conceput şi dezvoltat un proiect de 
implicare a copiilor de la Școala Cornu Luncii intr-o acţiune social comunitară, pe care am intitulat-
o “De la inimă….la inimă”, prilej cu care am incercat să aducem o rază de soare şi bucurie  in 
sufletele unor copii cu o situaţie materială mai puţin bună. Proiectul a fost acceptat cu bucurie de 
copiii şi părinţii lor precum şi de cadrele didactice implicate . 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
        Prin acest proiect  am incercat să deschidem sufletul copiilor spre activităţi caritabile, cât şi 
atragerea unor sponsori (pe cât posibil), pentru ajutorarea unor copii mai puţin favorizaţi. Proiectul 
a demarat la sfârsitul lunii noiembrie şi am pornit cu gândul şi cu inima la cei mai puţin fericiţi 
decât noi. Numai iubirea  este cea care ne sporeşte increderea in cei din jur, dar acest lucru implică 
şi sacrificii. Tot ce ne-am propus s-a concretizat in acest  parteneriat, in care am reuşit să implicăm 
mai mulţi factori.  
SCOP: 
-ajutorarea unor copii din mediul rural;  
-schimbarea mentalităţii şi atitudinii faţă de unele cazuri existente în comunitatea rurală;  
-cunoaşterea valorilor moral-creştine. 
OBIECTIVE: -să promovăm ideea de „a face daruri” printre copii; 
                        -să sensibilizăm adulţii; 
                       -să ajutăm unii  copii din mediul rural; 
                      -să participe  la o acțiune comună, caritatabilă. 
GRUP ŢINTĂ:  părinţi, cadre didactice și elevi din clasele IV-VIII. 
METODE  ŞI PROCEDEE: -comunicarea 
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                                               -schimbul de idei 
                                               -lucrul in echipă 
FORME  DE  REALIZARE:  activitate in sala de clasă și la domiciliul unor elevi, joc de rol 
RESURSELE  PROIECTULUI:  -Umane: cadre didactice, elevi, părinţi.. 
                                                       -Materiale: aparat foto, cameră de filmat. 
                                                       -Financiare:  susținere financiară din partea părinţilor  
 DURATA  PROIECTULUI:   lunile noiembrie-decembrie. 
CALENDARUL  ACŢIUNILOR:   
 Sfârșitul lunii noiembrie    

–lansarea proiectului;                                                   
-solicitarea implicării in proiect; 
 -stabilirea responsabilităţilor; 
  -sensibilizarea părinţilor in susţinerea unor  activităţi caritabile. 
 decembrie:  

-cumpărarea de jucării şi dulciuri de către părinţi; 
-obţinerea unor pachete cu hăinuţe şi încălţăminte pentru copii de la unii sponsori. 
EVALUAREA  PROIECTULUI:  
-discuţii cu părinţii privind impactul proiectului asupra lor; 
-realizarea unui DVD cu filmări din timpul derulării proiectului; 
-decernarea de diplome  copiilor  participanţi de la şcoala noastră; 
 -popularizarea proiectului. 
 
Întocmit: 
 prof.Ciobică Alina - Şcoala Gimnazială „Constantin Blănaru” Cornu Luncii 
 înv. Constantinovici Ana - Școala Primară „Ioan Grosaru” Păiseni 
 
                                                                                                                                                                                   
                                   
                                                                                
 

346



Importanța parteneriatului cu părinții. Serbările școlare 
 

Prof. învăț. preșcolar: CIOBOTARU AMALIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIVEZI 

 

„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) 

 

Atât familia, cât și instituția școlară, au rolul principal de a asigura condițiile optime pentru 

dezvoltarea personalității armonioase a școlarilor mici. Se pune accent tot mai mult  pe stabilirea de 

parteneriate între şcoală şi familie, cu scopul optimizării şi creşterii calităţii procesului educativ. 

Este prioritar ca școala şi familia să aibă o colaborare bazată pe încredere şi respect reciproc, pe 

iubire faţă de copil, să aibă loc o relaţie deschisă între schimburile şi comunicările de idei. 

Educația este un proces amplu care presupune participarea tuturor partenerilor implicați: 

copil, familie, școală, societate. Rolurile părinţilor din perspectiva colaborării școală-familie sunt 

diverse (Boca, 2009): cunoașterea programului școlii şi a educatorilor copilului, comunicarea 

eficientă cu educatorii şi stabilirea unei relaţii adecvate cu aceştia, oferirea de informaţii suficiente 

educatorilor, solicitrea sfatului educatorilor, participarea la adoptarea unor decizii cât mai bune 

pentru școală. 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.  

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. 
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De exemplu, serbarea şcolară ce 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. 

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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,,ALBINUȚELE VĂ INVITĂ LA ȘEZĂTOARE” 

(program serbare de Crăciun) 

 

Prof. înv. preșcolar Ciobotaru Anamaria-  

Grădinița cu P.P. nr.2 Focșani 

 
Floare-Roșie Crăciuniță, noi, doamnele de la grădiniță,  
Și-ale voastre albinuțe zâmbitoare, vă poftim la șezătoare! 
Azi vă facem o urare: de la mulți ani și numai bine, pentru anul care vine! 
S-aveți grijă de copii, să vină bucuriile mii! 
Vă dorim minunat să vă simțiți când pe albinuțe le priviți! 
Și…liniștea să o păstrați, pe deplin să vă bucurați 
De minunile din viața voastră când vă colindă la fereastră. 
Foaie-verde, floare-aleasă, vă dorim petrecere frumoasă!(cuvântul educatoarelor) 

Cântec:,,Deschide ușa, creștine!” 
1.Dragi bunice, dragi bunici, dragi mămice și tătici,/ Voi băieți și voi fetițe, colegi de la grădinițe, 
  Noi, copiii de la serbare, vă poftim la șezătoare! 
2.Bun venit, iubiți părinți! Astăzi grupa noastră/  Șezătoare-a pregătit pentru dumneavoastră! 
3.Bună vremea dragii mei,fete mândre şi flăcăi/  Am venit să vă cântăm, cu toţi să ne bucurăm.                            
4.Astăzi este sărbătoare și-am venit la șezătoare,/ La After School am poposit, că avem de povestit! 
   Azi vă arătăm de zor obiceiuri din popor,/ Din viața vrâncenilor. 
5.Orice zi de șezătoare e un fel de sărbătoare,/ Obicei vechi, așezat, și la treabă și la sfat. 
   Când prietenii se-adună și muncesc cu voie bună. 
6.Frunzuliță și-o lalea, frumoasă este Vrancea!/ E frumoasă și bogată, cum n-a fost ea niciodata! 
   Și eu mă mândresc cu ea, că sunt fată din Vrancea! 

Cântec:,,Trandafir de la Moldova” 
7.Portul meu cel vrâncenesc e ușor ca să-l ghicești./ Fata-i îmbrăcată-n ie, fata-i strânsă-n betelie,  
    La mijloc cu cingătoare și obrajii ca o floare. 
 8.Băieții au toți ițari, cușme uite-așa de mari./  La mijloc cu brâie late, strâns legate într-o parte. 
    Și se leagănă în joc, uite-așa, cu foc, cu foc! 
 9.Iată-mă, sunt româncuță, cam micuță, dar drăguță,/  În picioare-am opincuțe. Și la brâu port 
tricolor, 
   Pe cap năframă cu flori. 
10.Am ie cu garofițe, am catrință-n patru ițe,/ Poale mândre c-ale mele, mititele, frumușele, 
     Spuneți, care fată oare se mândrește că le are? 
11.Iată-mă, sunt românaș! Bunica zice că-s fecior,/ Iară mama, puișor. 
     Mă îmbracă, mă gătește, uite-așa, pe românește!/ Cu opinci, cu zurgălăi, cum stă bine la flăcăi, 
     Și cu cușma pe-o ureche, ca să le fiu drag la fete! 
12.Dacă umbli lumea toată nu găsești o altă fată/ Mândră ca fata vrânceană, cum îi floarea din 
poiană! 
     Pe Valea Milcovului, fată ca Vrânceana nu-i! 

Cântec:,,La oglindă” 
13. Eu sunt din Vrancea, bădiță, și mi-e dulce-a mea guriță!/ Am cămașa numai flori, cusută în 
șezători, 
     Și nu-i alta-n sat ca mine, când joc, bade, lângă tine! 
14.Hai, mândruță, și-om juca, hora noastră din Vrancea!/ Tot cu fete și flăcăi, țărăneasca pe bătăi, 
     Și-nainte, și-napoi, c-așa-i jocul pe la noi! 
15.Așa joacă vrâncenii când vin sărbătorile,/ Tot pe loc și apăsat, să răsune-ntregul sat. 
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     Joc acum și eu cu ei, să iasă numai scântei,/  Legănat și pe sub mână, să ne-ajungă o săptămână! 
Cântec:,,Bădița-l meu e vrâncean” 

16.Șezătoare cu voinici, fete mari și fete mici,/Așa-și petrec nopțile, descrețindu-și frunțile, 
     Torcându-și fuioarele, îndulcindu-și zilele. 
17. Bunica îmi povestea, când era fată şi ea,/ Că aşa în şezători s-adunau adeseori 
      Fete mândre și feciori. Şi la horă se-ncingeau,/ Focul inimii stingeau. 
18.M-a-nvățat mama să cos, și pe față și pe dos./ Când lucrez, mama privește, când fac rău, mă 
dojenește. 
     Dragi mi-s șezătorile, ca să joc, să chiuiesc,/ Bine să mă-nveselesc! 
19.Cine-a stârnit șezătorile, aibă ochi ca florile/ Și fața ca zorile, glasul ca privighetorile. 

Cântec:,,Mi-o zâs mama că mi-o da” 
20.Mama m-a scăldat cu flori, să fiu dragă la feciori!/ Flori bogate de mușcată, să fiu frumoasă și-
naltă! 
21.Harnică-i mândruța mea, toate știe a lucra!/Dintr-o sută de fuioare a făcut strecurătoare. 
22.Foaie verde de bujor, trageți hora, fetelor!/ Hora noastră vrâncenească, cine-o joacă să trăiască! 
23.Nu fi, mândro, supărată, că eu joc cu altă fată!/  Că nici eu nu-s supărat când tu joci cu alt băiat! 
24.Foaie verde mărgărit, cu mult spor noi am muncit./Şezătoarea s-a sfârşit. Şi acum băieţi şi fete  
     Să jucăm pe îndelete! 
25.La sfârșit de șezătoare, să facem o horă mare./Să horim, să chiuim, cu toți să ne veselim! 

STRIGĂTURI 
Băieții:    Foaie verde usturoi, nu mai e nimeni ca noi!/ Noi suntem flăcăi de soi și mâncăm brânză 
de oi! 
Fetele:     Și noi suntem frumușele, mândruțe și ocheșele/ Când facem o mămăligă! Aoleu! Moșul 
mă strigă! 
Băieții:    Stai, măi babă, mai ușor, c-am un junghi la un picior!/ Mă dor șalele de tot, nu mai pot și 
nu mai pot! 
Fetele:     Lasă gura, moșule! Gura nu te doare, bre?/Mai tot timpul stai degeaba, mergi ca melcul 
când e treabă! 
Băieții:    Foaie verde de susai, babo, tu dreptate n-ai!/ Că la horă tot sărim și apoi ne odihnim! 
Toți:       Foaie verde siminoc, ia poftiți cu toți la joc!/ Necazul să se tot ducă, opincile să se 
rupă!!! 
          Cântec și hora:,,Alunelul” 
    (Capra) Hai să facem mai mult loc, că intră căprița-n joc:/ Ța, ța, ța căpriță, ța! 
     Asta-i capra de la munte, cu steluță albă-n frunte./Asta-i capra de la stână, bună de lapte și lână. 
     Asta-i capra de oraș, hrănită cu arpacaș./Capra mea e din Vrancea, nu dă laptele degeaba. 
     Sari, căpriță-ntr-un picior, bucuria tuturor./Belșugul să vă sporească și copiii mari să crească. 
     (Ursul)Ia vă rog, vă rog frumos, să faceți un pic de loc,/ Să intre și ursu-n joc: 
     Foicică, trei scaieți, a venit ursul, băieți!/ Foicică, pălămidă, am venit cu ursu-n tindă. 
     Joacă bine, urs bătrân! Că la iarnă ți-oi da fân!/ Și la vară ți-oi da iarbă, să te faci băiat de treabă! 
     Acum jocu-am terminat și la toți noi v-am urat:/ Ca un urs fiți în putere și la suflet ca de miere! 
     Fetele:   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! 
      Pentru-această sărbătoare noi am dat astăzi serbare./Sperăm mult că v-a plăcut și-nțelegere-ați 
avut- 
      Pentru vârsta noastră crudă./Spuneți Moșului, s-audă, 
      Că noi merităm din sac jucării și cozonac./ Înainte de-a-mpărți darurile ce-om primi,  
      Vrem să mai aveți răbdare să-ncheiem astă serbare cu un dans./ C-așa e bine! 
      Dansul e pentru oricine un prilej de bucurie./ Facem pașii învățați, vă rugăm s-aplaudați!  
      Faceți și fotografii- măi, ce talentați copii!(Urmează dansurile populare) 
 

350



IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Ciorea Florentina , profesor înv. preșc., 
Grădinița ,, Lumea copiilor “ , Lupeni 

 
         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. O colaborare reală,  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.  
      Acţiunile la care participă părinţii în grădiniţă sunt din ce în ce mai variate, atât ca domenii de 
implicare dar şi ca specific. 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 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 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. 
     Părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi controleze comportamentul astfel încât să aibă o 
comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, exemple demne de urmat 
          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 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.  
      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..Părinţii pot asista la 
activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa modalităţi de comunicare eficienţă cu 
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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.  
         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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biliografie: 
 Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţa”, Editura Compania, Bucureşti  
Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti  
Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica” E.D.P., Bucureşti 
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Serbare Crăciun 
 

CIORISTEANU ANDREIA LAURA 
 

Există momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri 
dragi, printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea 
de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Dat fiind rolul pe care îl au 
aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat încă din cele mai vechi timpuri un 
viu interes față de problema acestor particularități ale personalității. 
 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. 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. 

Anul acesta serbarea de Crăciun am realizat-o în strânsă legătură cu unităţile tematice 
desfăşurate deja sau în curs de desfăşurare. Programul este în limba engleză pentru că specificul 
grădiniţei noastre este de predare intensivă a limbii engleze. 
Serbare Crăciun - Anotimpurile 
Regina anotimpurilor 
Winter, spring,summer, fall. 
Which do you like best of all? 
I can’t decide,  
I like them all, 
Winter is cold. 
Summer is hot. 
Spring is green, 
And Fall is not. 
 
 
Primăvara 
Zâna primăvară 
The grass is green 
Flower blossoms I have seen. 
The days are warm. 
By evening it cools. 
It's time to find the garden tools.  
Luna martie  
March wind is a jolly fellow; 
He likes to joke and play. 
He turns umbrellas inside out 
And blows men's hats away. 
Luna aprilie 
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April is a rainbow month, 
Of sudden springtime showers. 
Bright with golden daffodils 
and lots of pretty flowers. 
Luna mai 
May's a month of happy sounds, 
The hum of buzzing bees, 
The chirp of little baby birds 
And the song of a gentle breeze. 
 
Vara 
Zâna vară 
Summer brings us nice warm sun 
For swimming, fishing, and lots of fun; 
For finding seashells in the sand; 
For sunbathing to get a tan; 
To do all these things and more 
At the beach and seashore. 
Luna iunie 
I love summer! Summer is hot. 
It's sun and shade. 
It's water to wade. 
It's frogs and bugs. 
It's grass for rugs. 
It's eating outside. 
It's a tree-swing ride. 
Luna iulie 
It's tomatoes and corn. 
It's dew in the morn. 
It's dogs and boys 
And lots of noise. 
It's a hot sunny sky. 
It's summer. That's why... 
I love summer. 
Luna august 
The summer sun is in the sky, 
Shining, shining up so high 
Makes it warm for outside fun. 
To play at the park and run, 
To swim and hike and fish, 
And go on a picnic if you wish. 
 
Toamna 
Zâna toamnă 
Little leaves, little leaves,  
High up in the trees,  
Little leaves, little leaves,  
Swinging in the breeze.  
Autumn comes along  
And they change from red to brown  
Winter comes along.  
And they flutter to  
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the ground.  
Luna septembrie 
Leaves are falling 
One by one. 
Summer's over 
School's begun. 
Off to school 
We go together 
In September's 
Sunny weather. 
Luna octombrie 
October's the month  
When the smallest breeze  
Gives us a shower  
Of autumn leaves.  
Bonfires and pumpkins,  
Leaves sailing down -  
October is red  
And golden and brown.  
Luna noiembrie 
In November  
Dark comes soon. 
No sunshine, lots of rain, 
No warm days, snow again! 
No bugs or bees 
No leaves on trees. 
You must remember 
This is November! 
 
 
 
 
 
Iarna 
Zâna iarnă 
The birds are gone, the world is white 
The winds are wild, they chill and bite 
The ground is thick with slush and sleet, 
And I can barely feel my feet. 
Because it’s winter. 
Luna decembrie 
Snowflakes are falling 
One by one. 
Children are playing, 
Happy all the time. 
Welcome, winter! How are you? 
We are happy to see you! 
Daddy says the time is right 
For a little snowball fight 
Luna ianuarie 
January 
Now is here -- 
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A fine new start 
For a whole new year.  
The snow comes down 
In the dark of night. 
When we awake 
The world is white. 
In January 
When there's snow, 
We get our sleds 
And away we go. 
Luna februarie 
Snow, snow, thick, thick snow, 
Wintertime is here, you know. 
While the temperature is low, 
Have fun in the thick, thick snow! 
Snow, snow, thick, thick snow, 
Never mind the winds that blow. 
Wrap up like an Eskimo, 
Have fun in the thick, thick snow! 
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PARTENERIATUL CU FAMILIA: 

MITURI ȘI PERCEPȚII GREȘITE, LECȚII ÎNVĂȚATE 

 

Prof. Ciovica Ana Maria 

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Balcesti 

 
      Ce aşteptări avem de la parteneriatul instituţiei educaţionale cu familia?                                                          
Părinţii au dreptul și obligaţia de a participa la procesele de învăţare ale copiilor lor, deoarece ei au 
responsabilitatea majoră pentru aceștia. Marea provocare rezidă în realizarea angajamentului într-o 
manieră optimală și într-un parteneriat solid.                                                                                                             
În ce măsură şi cât de calitativ se implică părinţii în activităţile de învăţare ale copiilor?                        
Participarea la ședinţele tradiţionale cu părinţii. De obicei, dirigintele clasei coordonează activitatea 
colaborării cu familia (părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor). Se stabilește o periodicitate prin 
ședinţe obligatorii de 3 ori pe an: în luna septembrie, decembrie și 1-2 activităţi în an de tip 
pedagogizare (lectorate, seminare).                                                                                                                       
Ședinţele tradiţionale vizează câteva aspecte:                                                                                                            
a) regulamentul de ordine interioară al instituţiei de învăţământ;                                                                             
b) programul de lucru, orarul, personalul didactic al clasei;                                                                                      
c) obiectivele educaţionale proiectate și realizate;                                                                                                    
d) nivelul rezultatelor școlare atins per ansamblu de clasa de elevi;                                                                          
e) bunăstarea sălii de clasă sau a instituţiei de învăţământ (curăţenie, dotări cu mobilier, tehnică de 
gospodărie, mijloace tehnice, reparaţii etc.);                                                                                                              
f) asigurarea cu mijloace de învăţământ, cu auxiliare didactice pentru elevi. Remarcăm, primele 
patru poziţii din acest clasament sunt un pretext pentru stabilirea ședinţelor cu părinţii. Instituţia de 
învăţământ este interesată în primul rând de susţinerea financiară din partea familiei. Din păcate, 
aceasta este o realitate, fără a camufla problemele susţinerii de către părinţi a nevoilor materiale 
existente în sistemul educaţional. Este incomodă această constatare, întrucât fără implicarea 
financiară a familiei școala nu poate exista. Lipsa de fonduri sociale, imposibilitatea de a rezolva 
problemele școlii din bugetul APL, lipsa accesului la o proiecte sustenabilă, lipsa de informare 
despre proiecte sustenabile creează premise de acces simplu la bugetul familiei. 
    Soluţii şi recomandări :                                                                                                                                          
• Ședinţele tradiţionale cu părinţii să fie organizate în exclusivitate cu scopuri de informare privind 
activitatea de organizare și de planificare a activităţilor educaţionale.                                                                      
• Organele de resort în domeniul educaţiei trebuie să emită o dispoziţie cu privire la interzicerea 
discuţiei altor probleme decât cele educaţionale în cadrul ședinţelor tradiţionale.                                                    
• Problemele de asigurare financiară, gospodărie și alte iniţiative extrabugetare ce vizează condiţiile 
de învăţare și bunăstarea nu pot fi iniţiate de către personalul didactic sau managerial al instituţiei.  
Activităţile date pot fi planificate în cadrul asociaţiilor obștești de părinţi și pot fi iniţiate în 
exclusivitate de către conducătorii acestora. Despre ce se discută la şedinţele tematice cu părinţii?     
Redăm cele mai discutate subiecte la ședinţele tematice în ordinea următoare: de la cele mai 
solicitate spre cele mai puţin solicitate                                                                                                                      
− Relaţiile dintre școală și familie.                                                                                                                            
− Cum să fim buni părinţi.                                                                                                                                         
− Cum să ne ajutăm copiii.                                                                                                                                         
− Drepturile copilului / Protejarea drepturilor copilului.                                                                                          
− Siguranţa și protecţia în activitatea școlară.                                                                                                            
− Procedura legală de organizare instituţională și de intervenţie a lucrătorilor instituţiei de 
învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.                                                                  
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− Egalitatea de gen / Evitarea discriminării între băieţi și fete.                                                                                 
− Prevenirea și combaterea violenţei în școală.                                                                                                         
− Viaţa sănătoasă.                                                                                                                                                       
− Prevenirea și efectele obezităţii.                                                                                                                              
− Efectele alcoolului, tutunului și consumului de droguri.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALẶ-FAMILIE 

 

Prof. Ramona-Mihaela Cipcӑ 

Școala Gimnazialӑ Nr. 1 Pînceşti, jud. Bacӑu 

 
Pentru ca procesul educaţional sӑ se desfӑşoare în condiţii optime, este foarte importantӑ 

colaborarea şi unitatea dintre şcoalӑ şi familia de unde provine elevul. Deoarece, atȃt şcoala, cȃt şi 

familia urmӑresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitӑţi echilibrate şi 

dezvoltate, care vor putea face faţӑ cerinţelor şi schimbӑrilor apӑrute în cadrul societӑţii, o 

comunicare adecvatӑ dintre cele douӑ medii, şcoalӑ şi familie, oferӑ susţinerea necesarӑ de care 

micii discipoli au nevoie pentru a deveni  tineri de valoare. 

 Ȋn general, elevii recunosc importanţa şcolii, aşa cum o recunosc şi pӑrinţii lor şi depun 

eforturi pentru a învӑţa. Ȋnsӑ dacӑ în cadrul familiei, elevul nu are modele de atitudine cu care sӑ se 

identifice, atunci el nu va fi impulsionat de dorinţa de a-şi depӑşi condiţia pentru a deveni cineva în 

viaţӑ. De asemenea, lipsa comunicӑrii dintre pӑrinţi şi copii, ca viitori absolvenţi echilibraţi, dar şi 

dintre pӑrinţi şi şcoalӑ, ca mediu educational unde se formeazӑ propriul copil, poate atrage 

consecinţe negative asupra formӑrii elevilor şi al modului acestora de a privi importanţa şcolii. 

 De asemenea, foarte importantӑ este implicarea pӑrinţilor în organizarea serbӑrilor şcolare a 

celor mici. Nimeni nu poate cunoaşte mai bine emoţiile unui copil decȃt propriul pӑrinte, iar puterea 

acestuia de a-l încuraja în momentul apariţiei tracului, la recitarea unei poezii sau interpretarea unui 

cȃntec, este incontestabilӑ. O bunӑ colaborare a pӑrintelui cu şcoala poate determina încrederea 

micuţului în propriile forţe, favorizȃnd apariţia siguranţei de sine. Aceastӑ certitudine a lucrului 

acceptat şi susţinut de cӑtre cei mai mari,  conduce la o trӑire mai intensӑ, de cӑtre micuţi, a magiei 

sӑrbӑtorilor de iarnӑ.  

 Este foarte importantӑ, atȃt existenţa, cȃt şi conştientizarea existenţei unui parteneriat şcoalӑ-

familie! Atunci cȃnd se ajunge la acest nivel de conştientizare, în jurul elevilor se formeazӑ o 

comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele nu mai 

sunt considerate doar o activitate opţionalӑ sau o modalitate de ameliorare a relaţiilor publice, ci, în 

timp, au devenit o componentӑ esenţialӑ în organizarea şi desfӑşurarea actului educational şi a 

activitӑţilor extraşcolare. 

  

 

Evident, în cadrul acestor parteneriate pot sӑ aparӑ şi unele probleme neplӑcute, cum ar fi  

opiniile contradictorii, cauzate, atȃt de diferenţele de vȃrstӑ şi de culturӑ dintre cele douӑ pӑrţi 

implicate, cȃt şi de gradul scӑzut de apreciere al actului educational de cӑtre unii pӑrinţi. Aici 
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intervine profesionalismul de care trebuie sӑ dea dovadӑ cadrul didactic pentru a putea aplana 

apariţia unor eventuale neînţelegeri şi cӑutarea unor soluţii potrivite ameliorӑrii situaţiilor de crizӑ, 

pe care tot elevul ar trebui sӑ le suporte. Odatӑ ce pӑrinţii conştientizeazӑ dorinţa şcolii de a 

conduce elevul pe drumul succesului, comunicarea dintre cei doi parteneri, în vederea perfecţionӑrii 

actului  progresiv al elevului, ar trebui sӑ devinӑ lipsitӑ de piedici. 

 Indiferent de nivelul de inteligenţӑ al elevului sau de statutul şi mentalitatea familiei, o bunӑ 

comunicare dintre şcoalӑ, ca instituţie autorizatӑ, ce continuӑ şi urmӑreşte educaţia elevului şi 

familie, ca mediu de unde provine şi care sprijinӑ desӑvȃrşirea educaţonalӑ a acestuia, favorizeazӑ 

apariţia succesului şi al echilibrului care conduce la obţinerea unui loc optim în cadrul societӑţii. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Profesor învățământ primar, CIUCHE ROXANA ELENA 

Școala Gimnazială GRIGORE TABACARU, Hemeiuș, BACĂU 

 
    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. 
     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. 
   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. 
   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 
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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. 
 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. 
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 unuiparteneriat 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. 
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“ POVESTEA  BRADULUI ” 
 

Prof. Înv.Preș.Ciunterei Gina-Lăcrimioara 
 

 
POVESTITORUL 1 :  
Cand vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 
Se scutura din nori 
De sfinte sarbatori; 
Povesti cu ingerasi 
Pentru copii poznasi, 
Povesti cu sfinti parinti 
Pentru copii cuminti .                                                                                               
Aflati-le acum   
In prag de Mos Ajun. 
 
FULGUSOR 2:  
Ce frumos e bradul, 
Ce frumos e tot! 
O , ce bucurie, 
Parca nu mai pot. 
Noi avem hainute, 
Albe si frumoase. 
Jucarii si paine, 
Case calduroase. 
Bradulet, bradut,dragut 
Ninge peste tine. 
Haide,hai in casa mea 
Unde-i cald si bine. 
Pom de anul nou te fac, 
O,ce bucurie! 
Cu beteala am sa te imbrac 
Si stelute o mie. 
 
FULGUSOR 3:  
Ssst! ... Măicuţa gerului, 
Cu mânuţa îngheţată, 
Bate-n poarta cerului 
Şi întreabă supărată: 
- Unde-s stelele de sus? 
- Iaca, nu-s! 
E un fulg şi-i cel dintâi, 
Şi aduce-n vânt ninsoare, 
Cu toiagul de alun 
Şi cu traista în spinare, 
Când vor auzi că vine 
Brazii tineri, pe cărare,  
Curioşi or să se-ncline, 
Şi-or să cânte o colindă 
Greieraşii de sub grindă: 
Florile dalbe! 

 
POVESTITORUL 2 :  
Fiecare pom din lume  
Are o poveste-anume. 
Dar e una de demult  
Şi pe-aceea o ascult- 
Totdeauna de Crăciun 
Daţi-mi voie să v-o spun: 
-Când la Betleem Maria, 
Săvârşind călătoria, 
L-a născut pe Fiul Sfânt 
Îngerii din cer cântând 
Au dus vestea-n lung şi-n lat 
Că un Rege luminat 
Cu mărire va veni, 
Pământul va moşteni. 
 
 
POVESTITOR 1:  
Maica Pruncului Iisus 
Alergând în jos şi-n sus, 
Fiului său Preacurat 
Adăpost I-a căutat. 
Dar după o zi întreagă 
Obosită, fără vlagă, 
S-a oprit şi s-a rugat 
De-un stejar verde, rotat: 
 
MAICA DOMNULUI :  
--O, stejare credincios, 
Lasă-ţi crengile în jos, 
Frunza lor pe noi să cadă, 
Ostaşii să nu ne vadă. 
Ajutor de ne vei da, 
Bine te voi cuvânta! 
 
STEJARUL :  
--Maică Sfântă, iubitoare, 
Frunza mea e foşnitoare, 
Zi şi noapte n-are tihnă 
Nu găseşti sub ea odihnă! 
Iar de-ţi plânge copilaşul 
Va auzi ostaşul. 
Si atunci ma va taia  
Pentru necredinta mea. 
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MAICA DOMNULUI :  
--Mă rog ţie, fagule, 
Primeşte-mă, dragule, 
În frunzişul tău umbros 
Ca să-L aperi pe Hristos! 
Ajutor de îmi vei da, 
Bine-te-voi-cuvânta! 
 
 
FAGUL :  
--Cât de mult mi-ar plăcea mie 
Din ramuri să-ţi fac chilie, 
Dar mă tem oastea când vine, 
Pruncul tău să nu suspine 
Şi pentru această vină, 
Să mă taie din tulpină!  
 
 
INGERUL 2 :  
--Nici tu nu vrei să fii bun! 
De-aceea şi ţie-ţi spun: 
Teme-te când în pădure 
Va intra om cu secure 
Căutând din loc în loc 
Lemne bune pentru foc, 
Că atunci tulpina ta 
Se va prăvăli şi ea!  
 
MAICA DOMNULUI :  
--Brad înalt, cu frunză deasă, 
În umbrarul tău mă lasă 
Căci ostaşi cu lănci de fier 
Viaţa Pruncului mi-o cer. 
Ajutor de îmi vei da, 
Bine- te- voi- cuvânta! 
 
 
 
 
 
 
BRADUL :  
--Maica Domnului Hristos, 
Eu îţi mulţumesc frumos, 
Că pe mine m-ai văzut 
Şi-ajutorul mi-ai cerut. 
Pruncului înfăşăţel 
Îi voi face legănel 
Şi încet îi voi doini, 
Până când va adormi. 
 
 

OSTASUL 1:  
N-a fost drum, n-a fost carare, 
N-a fost apa curgatoare 
Si nici cuib de zburatoare 
Sa nu le fi cercetat 
Dar de urma nu le-am dat! 
 
OSTASUL 2:  
Acest loc impadurit  
Duce pana la Egipt. 
Printre fagi, printre stejari 
Se ascund mereu fugari. 
Prunc si mama de-au ajuns  
Pe-aici s-or fi ascuns 
Pe sub frunzele bogate: 
Sa le rascolim pe toate! 
 
OSTASUL 3:  
Mai, stejar-ntre strejari 
N-ai vazut tu doi fugari,  
Prunc si mama alergand, 
Prin padure cautand? 
Daca i-ai ascuns cumva, 
Este vai de viata ta! 
 
STEJARUL :  
Ostasule, i-am vazut! 
Sa-i ascund , ei mi-au cerut. 
Adapost eu nu le-am dat, 
De aici i-am alungat! 
 
 
 
OSTASUL 5:  
Unde sa-i mai cautam  
Ca de urma sa le dam? 
Poate fagul cel umbros 
Sub desisul sau stufos, 
I-a ascuns si de-i asa, 
Tulpina i-o vom taia! 
-Fagule cu brate tari 
N-ai vazut tu doi fugari 
Prin padure alergand , 
Adapost la toti cerand? 
 
FAGUL:  
I-am vazut si le-am vorbit  
Dar sub crengi  nu i-am primit, 
Caci i-am jurat credinta 
Lui Irod mare-mparat 
Si de-aici i-am alungat... 
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OSTASUL 6:  
 Te lauzi ca il slujesti, 
Vrei rasplata sa primesti? 
Pentru –nfumurarea ta 
Doua crengi iti voi taia! 
-Bradule cu crengi de ace, 
Pleaca-ti fruntea mai incoace 
Si ne spune:n-ai vazut 
Pe aici daca au trecut 
Maica si Pruncul  Iisus 
Alergand de jos in sus? 
Daca i-ai ascuns cumva , 
Este vaaai de viata ta!! 
 
BRADUL :  
N-am vazut, n-am auzit, 
Toata ziua am dormit! 
Dar sub ramurile mele  
Nici iarbra , nici florile  
Nu pot creste, ca-s umbros 
Si frunzisul mi-e tepos! 
Cum sa stea sub el ascuns 
Un prunc mic cum e Isus? 
Nu e nimeni ,e pustiu 
Sa plecam ca e tarziu! 

 
MAICA DOMNULUI :  
--Mulţumescu-ţi, brad frumos, 
Ai fost bun şi credincios! 
Fapta ta cea minunată 
Va primi sfântă răsplată: 
De acum până-n vecie, 
Lumea trebuie să ştie 
Că eşti pomul de Crăciun 
Pentru tot creştinul bun.  
 
An de an, copiii-n cor 
Ţi-or cânta colindul lor  
Cu glas dulce şi duios 
Brad frumos şi credincios, 
Şi cu ei va fi Hristos!  
 
 
PREZENTATOARE 1+2:   
Iar acuma la incheiere 
Va spunem la revedere 
Noi speram ca v-a placut 
Si un zambet v-am facut 
Iar acum noi va uram… 

 
TOI COPIII:     Bucurie, sanatate si belsug s-aveti in toate !!! 

 
 
 

SARBATORI FERICITE!!! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  

CU PĂRINȚII  

 

Învățător itinerant și de sprijin, Geta CIUTACU 

CSEI BRĂILA 

 
 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. 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. 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.   
 Colaborarea şcolii cu familia se bazează în mod firesc pe calitatea educaţiei. Am asigurat un 
dialog permanent prin monitorizarea activităţii elevilor în cadrul orelor de curs, am înştiinţat 
părinţii, am încheiat la început de an şcolar un contract de colaborare şcoală-părinţi, şcoală-elev. La 
sfârşitul fiecărei săptămâni, elevul prezintă carnetul de note profesorilor, părinţii având obligaţia să 
ia la cunoştinţă. Deosebit de importantă în formarea comportamentelor pozitive ale copiilor este 
comunicarea eficientă. Cu părinţii discutăm regulat depre comportamentul lor şi despre modul în 
care-i pot ajuta pe aceştia acasă şi la şcoală. Un alt subiect în care ar putea să se facă remarcată 
conexiunea şcoală-familie este cel al abandonului şcolar. Pentru a ajuta cât mai mulţi elevi să 
rămână în şcoală, şi să atingă standardele impuse, comunitatea trebuie să ofere o gamă extinsă de 
experienţe de învaţare, din care copiii să le aleagă pe cele care au sens, din punctul lor de vedere. 
De asemenea, e bine să se încerce aducerea înapoi în şcoală a celor care au abandonat-o şi 
introducerea lor în medii de învăţare diferite de cele pe care le-au părăsit. Părinţii participă în mod 
constant la activităţi de voluntariat în şcoală, sprijinind sau intervenind direct în educaţia elevilor. 
 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.  
 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. 
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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 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. 
 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. 
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Parteneriatul  ȘCOALĂ –FAMILIE, un beneficiu real pentru copil 

 

Prof. CÎRSTEA MIOARA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,H. M. BERTHELOT” PLOIEȘTI 

 
 

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.  

Elevul 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. 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. Școlile 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: 

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. 
Parteneriatul dintre școală și familie reprezintă 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.  

 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 exemplu îl reprezintă Serbările şcolare – care sunt 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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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. 
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Importanța relației grădiniță-familie 

 

Prof. CÎRȚ URSUȚ NICOLETA 

G.P.P.  NR.46.ORADEA 

 
 Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând 
cont că la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele 
etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, 
familie, școală, comunitate, media etc. 

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. 

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. 
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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. 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA- PARTENERI PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEŞTI 

PROF.ÎNV.PRIMAR: COCA ECATERINA 

 
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”. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită 
la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 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 
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școala; 4. grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 
            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. 
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 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 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 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. 

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.   Aşadar,  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. 

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. 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. 
Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  mai  
clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  pentru  a-
i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  
ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI SCOALA -FAMILIE IN FORMAREA 

UNEI ATITUDINI POZITIVE A COPILULUI 

Prof. Coca Ileana 

Şcoala 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 necesarã unitatea de acţiune, 
concordaţa 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. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 
părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre 
valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia 
elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor 
de colaborare a şcolii cu familia. 

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia 
cu părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele: - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care 
decurge activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile 
sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi 
nu sunt întărite prin alte activităţi necesare; - se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi 
formă rutinieră, cu un conţinut precar şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional.Asemenea 
carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi 
îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri 
ai grupului. 

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare 
între şcoală şi familie trebuie să asigure:  
 Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale 
educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ;  
 Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte; 

 
Considerăm 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.Este bine 
cunoscut faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii pe 
căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale. 

Implicarea informală înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau 
ale unui comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: consiliul de 
administratie,consiliul parintilor,grupul de sprijin al unui proiect. 
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Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important , ce trebuie avut în 
vedere.Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 
părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 
se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru 
a reuși în viață.  

 
După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de teme, 
în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri 
(exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă 
independent). O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al 
activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome.  

Scopul creării unor astfel de parteneriate 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 învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

 
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 esenţială 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, 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.  

 
Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în 
general, de atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu 
familia trebuie avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între 
şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii 
educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 

Scoala Gimnaziala Cleja 

Gradinita cu P.N. Nr. 2 Cleja 

Prof. Inv. Presc. Cochior- Balan Angelica 
 

  

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. 

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 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 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 
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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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi unici, 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 
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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. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Profesor COJANU MARIA AURELIA 
Școala Gimnazială “Traian Săvulescu“ Izvoarele, 

Jud. Prahova 
 

“ Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății .” 
( N. Iorga ) 

          Parteneriatul educațional este forma de comunicare si colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educațional. Acesta presupune o unitate de cerințe , opțiuni, decizii și acțiuni 
educative între factorii  educaționali.  
          Un parteneriat familie – școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la 
acest demers.  
          Școala si familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. Școala și familia trebuie să 
găseascăo modalitate de colaborare autentică bazată pe încredere și respect reciproc, pe iubirea față 
de copil, favorizând schimbul și comunicarea de idei. Părinții sunt parteneri esențiali în educație. Ei 
influențează atitudinea copiilor față de învățare și sunt cei care susțin învățarea acasă. Părinții 
reprezintă legătura vitală între școală și casă. Atunci când există un parteneriat între cele două 
instituții , școala devine un loc mai bun în care copiii vin cu scopul de a-și îmbunătății cunoștințele 
și personalitatea. 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.   
           În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, politețea, 
cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudine, adică „ cei 7 ani de acasă”  . Părinții trebuie să 
facă front comun cu profesorii , deoarece atât unii cât și ceilalți nu doresc decât dezvoltarea 
armonioasă a elevului.  
          Când școala și familia lucrează împreună ca parteneri , beneficiari sunt elevii.  
          Pentru optimizarea relației școală – familie , este nevoie de a îmbina variate forme și metode 
de colaborare. Astfel, ședințele cu părinții oferă acestora o modalitate de a se cunoaște între ei , de a 
acționa ca o echipă, de a discuta cu cadrele didactice aspecte ale programului școlar, de a afla 
progresele și regresele elevilor, schimbările apărute în evoluția lor. De asemenea, consider că un rol 
impotant în această relație o au consultațiile individuale, care oferă prilejul abordării individualizate 
a problemelor copilului deoarece unele aspecte nu pot fi discutate in public , dar sunt relevante 
pentru educația și instrucția acestuia.  
          O altă modalitate de colaborare o reprezintă excursiile în care copilul vine însoțit de un 
părinte. Acesta trăiește emoții pozitive alături  de propriul său copil oferindu-i un model de 
comportament in societate.  
          De asemenea , atelierele de lucru cu părinții în care aceștia se familiarizează cu standardele de 
eficiență a învățării , conținuturi, strategii, programul de activitate al școlii, sunt binevenite. Totuși , 
acestea pot avea un dezavantaj. În societatea noastră părinții sunt foarte ocupați, iar aceste  ateliere 
se pot suprapune cu programul lor de muncă.  
           Profesorul are responsabilitatea de a descoperi metodele ce pot fi aplicate fiecărei clase în 
parte și fiecărui copil. El trebuie să fie un bun cunoscător al psihologiei umane astfel încât  să 
creeze o legătură stabilă între părinți și școală , dar și  între copil și părinți. Școala presupune reguli 
ce trebuie respectate, iar acestea pot avea un impact pozitiv atât in fața copiilor cât și a părinților 
doar dacă sunt explicate pe înțelesul lor și argumentate concret și plauzibil. Profesorul este cel care 
trebuie sa inițieze parteneriatul cu părinții și tot el este cel care are responsabilitatea eficienței 
acestuia. De ce ? Deoarece ceea ce este dificil în stabilirea unui parteneriat nu este inițierea lui, ci 
menținerea funcționării acestuia în timp. Atunci când se dorește un parteneriat durabil trebuie 
identificate atât scopurile comune cât și divergențele. Fiecare instituție are propria identitate, iar 
pentru a derula un proiect împreună trebuie valorificate punctele și interesele care le leagă.  
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          În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 
baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca 
principiu asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi 
responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. 
           În concluzie , acest parteneriat poate fi realizabil doar prin  implicarea activă a ambelor 
instituții: școală și familie.         
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

 

PROF.INV.PRIMAR, 

COJOCARU CATALIN-VALENTIN 

LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI-OLT 

 
 

 
        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. 
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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. 
     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 
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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 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. 
 

383



Serbările  școlare 

 

Prof. Coman Doinița 

Școala Gimnazială  Sirețel 

 
 Dezvoltarea personalității umane nu poate face abstracție de influența pe care o poate avea 
fenomenul artistic. Arta, ca unul dintre aspectele privilegiate ale activității umane, este privilegiata 
și din punct de vedere al ascendentului pe care mijloacele ei specifice le au asupra psihicului 
omenesc. 
 Printre multe forme de realizare a educatiei artistice, serbările școlare ocupă un loc 
important, situându-se între cele mai complexe și mai adecvate forme de manifestare a relației 
dintre copil și artă. 
 Serbarea școlară a fost și este cadrul afirmării talentului, aptitudinilor  artistice ale multor 
personalități culturale, dar și cadrul descoperirii acelor laturi ale personalității multor copii care, în 
mod obișnuit – la lecții sau alte tipuri de activități, rămân ascunse, latente atât pentru părinți  cât și 
pentru educatori. Prin multiplele sale valențe educative,  serbarea școlară contribuie la educarea 
estetică a copilului, 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.  Serbarea școlară se înscrie în rândul activităților extracurriculare 
cele mai îndrăgite de copii, deoarece antrenează în organizarea și desfășurarea ei toți copii. 
Noutatea scenariului, cadrul desfășurării, costumele propuse sunt tot atâtea ocazii în care copiii 
colaborează cu organizatorul dezvoltându-și  capacitățile creatoare, interpretative, devenind , din 
simpli participanți la serbare, organizatori ai acesteia, ceea ce duce la dezvoltarea unor trăsături 
pozitive de caracter, a unor calități morale cum ar fi tenacitatea, și perseverența în munca pentru 
perfecționarea rezultatelor, îndrăzneal și stăpânirea emoțiilor prin apariția în fața unui public și 
interpretarea rolului artistic, încrederea în sine prin depășirea timidității și autoconvingerea că se 
poate mai mult și mai bine, încrederea în ceilalți, spiritul de echipă.De asemenea, prin organizarea 
serbărilor școlare, copiii se obișnuiesc cu seriozitatea muncii,ăși dezvoltă spiritul de inițiativă, 
atenția, ănvață să respecte îndrumările organizatorilor. 
 În funcție de tematică, programul unei serbări școlare nu trebuie să fie prea încărcat. El 
trebuie să cuprindă numere artistice diferite, aranjate astfel încât să nu plicitisească publicul și să nu 
obosească copiii. În programul serbărilor școlare este bine să se folosească toți copiii chiar dacă unii 
dintre ei nu au ajuns la performanțe prea mari. Eforturile depuse de copiii cu calități artistice mai 
slab dezvoltate nu trebuie neglijate. Includerea lor în program este o dovadă de încredre și 
încurajare.Apariția lor pe scenă, în fața publicului, va fi pentru ei un prilej de mare bucurie și vor 
căuta să facă față cerințelor la fel ca și ceilalți. 
 De cei care organizează serbarea depinde atât succesul ei la public cât, mai ales, realizarea 
unor obiective educative importante pentru personalitatea copiilor.  
 Numai cu pasiune se pot organiza serbări școlare de un înalt nivel artistic,unde elevii au, pe 
lângă rolul lor determinant de program, și o ținută artistică de scenă, ceea ce implică o atitudine 
artistică adecvată, o ținută vestimentară potrivităcu rolul interpretat. 
 „Activitatea bine desfășurată în școală și în afara ei duce la succese, la rezultate care 
dezvoltă procese afective pozitive, încredere în sine, asigură dezvoltarea impetuoasă a posibilităților 
de muncă ale elevilor.O asemena situație produce plăcerea de a învăța, de a munci și risipește ideea, 
de cele mai multe ori nefondată, că unii elevi sunt incapabili sau inapți într-o direcție sau alta”spune 
tiberiu Bogdan în lucrarea „Psihopedagogia copilului și psihopedagogia generală” 
 
BIBLIOGRAFIE 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. fizică Coman Niculina 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Galați 

 
În epoca noastră dezvoltarea societăţii şi a individului se găseşte în legătură cu educaţia. 

Ştiinţa însăşi se află până la un punct sub puterea educaţiei. Ea n-ar putea deveni forţă de propulsare 
dacă mai întâi n-ar trece prin educaţie. Prin intermediul educaţiei, copilul asimilează şi 
interiorizează modele de viaţă, norme, valori, cunoştinţe pe care le transformă în comportamente. 

Educaţia începe odată cu naşterea fiinţei umane şi devine o dimensiune a existenţei sale pe 
parcursul vieţii. Prin educaţie copilul asimilează cunoştinţe ce asigură trecerea de la realitatea pur 
biologică la cea social-umană. 

Familia, cu mentalitate proprie şi strada cu atracţiile ei, sunt locuri unde copilul îşi petrece 
mai mult timp decât la şcoală. Într-o perioadă de criză a modelelor umane, copiii primesc şi preiau 
fără discernământ modele agresive. Proasta pregătire psihologică pentru viaţă a copiilor este şi un 
efect al slabei pregătiri psihologice a multor educatori, dar şi al mediului educaţional deviant 
caracteristic multor familii. Se ajunge la concluzia că părinţii, ca şi toţi oamenii în general, se 
impart în trei categorii, vis-a vis de atitudinea lor faţă de şcoală. 

a) Prima categorie o formează cei care privesc şcoala cu emfază; aceştia sunt cei care au 
trecut prin şcoală “ca gâsca prin apă”, cărora nici ca elevi nu le-a prea plăcut şcoala. Aceştia îşi 
îndeamnă copiii să nu se prea omoare cu învăţatul, pentru că, oricum, degeaba înveţi dacă n-ai bani, 
după părerea lor. Aceştia ţipă tot timpul că profesorii, îndrumătorii nu-şi fac datoria, sunt mereu 
nemulţumiţi de şcoală şi-şi trimit odraslele doar pentru a obţine o diplomă şi a accede mai departe 
cu bani. Copiii lor, deşi nu sunt întotdeauna cei mai buni, au acasă computer cu toate accesoriile, 
mormane de CD-uri cu jocuri, Internet, telefoane de ultimă generaţie. 

b) A doua categorie de părinţi pe care îi întâlneşti în toate clasele sociale, de la cei foarte 
bogaţi la cei mai sărăcuţi, privesc şcoala ca pe o instituţie serioasă; de cele mai multe ori îşi fac timp 
să vină la şedinţele importante, răspund cerinţelor şcolii, ajută şcoala cu ce pot, ascultă cu interes tot 
ce li se spune şi învaţă din orice câte ceva. Copiii lor sunt elevi serioşi, de cele mai multe ori buni la 
învăţătură. 

c) A treia categorie o formează pătura dezmoşteniţilor soartei, cei care provin din mediul 
subcultural, amărâţii amărâţilor. Cauza sărăciei lor materiale şi spirituale este neglijenţa, delăsarea 
şi lenea. Cum sunt părinţii aşa sunt şi copiii lor. Ei aşteaptă mereu veşnica pomană de la şcoală: 
totul este lăsat pe seama profesorilor, diriginţilor; dacă ar putea şcoala să dea şi mâncare şi haine 
copiilor lor, să-i şi culce undeva, iar ei ca părinţii, să nu facă nimic altceva decât să stea acasă. Ii 
vezi şuşotind pe la colţuri, ducând bârfa de colo colo, analizându-i şi criticându-i pe profesori, 
umblând cu reclamaţii anonime, cu fel de fel de şantaje. Aceşti oameni nu sunt buni de nimic; ei 
aşteaptă totul de la comunitate, fiind un exemplu rău pentru copii săi. 

La întâlnirile cu părinţii, dirigintele trebuie să lase la uşa şcolii toate problemele şi 
necazurile sale personale. El trebuie să ştie că va sta în faţa părinţilor care aşteaptă de la el o rază de 
speranţă. 

De ce părinţii-un partener în educaţie? Legătura dintre familie şi învăţământ este un factor 
decisiv pentru asigurarea succesului educaţiei şi al învăţării copiilor. Ȋn interacţiunea familie-unitate 
de învăţământ pot apărea constrângeri ideologice şi practice care să inhibe iniţiativele de colaborare 
între cele două părţi: implicaţiile faptului că se cere mult timp şi multă răbdare din partea părinţilor; 
antrenarea părinţilor poate duce la difuzia şi confuzia de roluri; amestecul în viaţa de familie poate 
fi privit cu dezaprobare. Cei mai mulţi părinţi apreciază faptul că sunt implicaţi în educarea 
propriului lor copil şi au de la început o atitudine pozitivă faţă de ideea de a extinde parteneriatul cu 
educatorii (profesori şi diriginţi). Munca eficientă cu părinţii ia mult timp, energie şi dedicaţie. De-a 
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lungul anilor cadrele didactice pot dobândi mai multe cunoştinţe despre aşteptările atât ale 
părinţilor, cât şi ale copiilor. Ȋn mod similar, părinţii dobândesc un sentiment al valorii lor şi o mai 
mare înţelegere a scopurilor şi obiectivelor şcolii. Dar, ceea ce este mai important, rezultatele 
pozitive ale iniţiativei se măsoară nu numai în avantaje educative, dar şi în schimbarea 
comportamentului şi atitudinilor, tuturor celor implicaţi. Trebuie găsită calea pe care cadrele 
didactice să fie interesate de relaţia cu elevul, să aibă o atitudine coerentă faţă de familiile elevilor, 
bazată pe reguli clare, stabilite în comun de la începutul anului şcolar, pe care să le cunoască toţi cei 
implicaţi profesori-elevi-părinţi care să poată fi respectate, permanent controlate şi îmbunătăţite pe 
parcurs ori eliminate dacă devin depăşite. Chiar dacă elevii poartă pecetea familiilor din care 
provin, şcoala trebuie şi poate să le impună aceste valori prin metode ca: exemplul, exerciţiul, 
supravegherea, sancţiunea. 

Familiile și școlile pot ajunge la înțelegerea reciprocă a rolurlor și prieorităților fiecăruia în 
parteneriate prin: oferirea de strategii pentru sprijinirea familiei și încurajarea familiei învățării 
copiilor la școală; organizarea de ateliere/discuții/întâlniri cu părinții; organizarea unor activități 
interactive părinți-copii în vederea dezvoltării unor abilități cum ar fi comunicarea, colaborarea și 
gestionarea conflictelor. 
           Este nevoie să înlăturăm pesimismul şi sentimentul neputinţei, este nevoie de o revalorizare a 
profesiei de educator, este nevoie ca şcolii să i se redea autoritatea, este nevoie de aer curat în 
învăţământ. Şcoala este şi trebuie să fie etalonul civilizaţiei unui popor. Starea ei intelectuală 
depinde de înzestrarea umană dar şi de cea materială. 
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IMPORTANŢA    PARTENERIATULUI   CU   PĂRINŢII 
 

Ed . Constantin  Mihaela 
Grădinița  p.p. Remetea  Mare 

Jud. Timiș 
 
              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.  
              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 . 
             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. 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 . 
                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. 
               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. 
                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 . 
               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.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN ACTIVITĂȚILE 

EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 
PROF. ȊNV. PRIMAR CONSTANTIN MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING 

JUDEȚUL TIMIȘ 

 
Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori ai procesului 

instructiv – educativ: copilul, familia, școala. Toți trei sunt la fel de importanți. Dacă între cei trei 
există o susținere reciprocă completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu va întârzia să 
apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină 
rezultate bune în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele 
superioare ale învățării și pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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.  
 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 competență, un cod de etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea:  ce 
câștigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut 
revalorizator în ochii societății; cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi 
considerată ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 

 părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea 
între școală și familie; 

 părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență rezultatele 
activității școlare.  

În activitatea didactică pe care o desfășor de 22 de ani, am urmărit să aplic eficient, în cele 
mai variate condiții, reforma deucațională, convinsă fiind că reușita în cadrul procesului instructiv – 
educativ depinde de cum știi să te implici în faptul ca întreaga comunitate să - și aducă contribuția 
pentru realizarea unei educații valorice. Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și 
să pătrundă în spiritul comunitar, căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în 
contact cu ceilalți. 

Colaborarea mea cu familiile elevilor este fructuoasă, având sprijinul lor ori de câte ori i- am 
solicitat, mai ales în cadrul activităților cu caracter aplicativ sau în cele comune de tipul: 
voluntariatului Let`s do it, Romania!, împodobirea bradului de Crăciun, realizarea de mărțișoare,  
sarbători cu diferite ocazii,activități în cadrul Strategiei Naționale de Acțiuni Comunitare care s-au 
dovedit benefice, productive, finalizându-se printr-o evaluare raportată la nivelul realizării 
obiectivelor urmărite.             
                Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența în majoritatea cazurilor în care am 
desfășurat activități extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la formarea și dezvoltarea 
personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor acestora de la cea mai 
fragedă vârstă. Este foarte important rolul pe care –l are interesul/ talentul învățătorului de a atrage 
micii școlari în asemenea activități, ce au menirea să amplifice efectele formatoare ale procesului de 
învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe, abilități, atitudini ale copilului, în vederea reușitei 
integrării sociale. Anatole France afirma: ,, dibăcia învățătorului nu este decât aceea de a trezi 
curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai ființele 
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fericite o au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușe. Ca să 
mistui știința trebuie s-o fi înghițit cu poftă”.  

An de an, în desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, am reușit să antrenez 
cei trei factori implicați în actul educațional: elevii, prin responsabilități asumate atât individual , cât 
și în grup, familiile, prin susținere morală, financiară și, de cele mai multe ori, implicare în 
organizarea activităților, școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor 
didactice și rezultatele n-au întârziat să apară: 

 Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 
formarea competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

 Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească programe ale 
activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 

 Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, simțul 
artistic, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

 Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de 
cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. 

 Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități, elevii se autodisciplinează. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistcă a personalității, să realizeze mai 
ușor și mai frumos obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea copilului 
pentru viață. 

 

Bibliografie: 
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Proiect Educațional Național- ”Magia sărbătorilor de Iarnă” 

Ѕеrbărilе școlare 

Profesor învățământ primar Corceovei Elena 

Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu”, Schela, Galați 

 
Ѕеrbărilе şcοlarе rеprеzintă mοdalitatеa prin carе cοpiii îşi cultivă capacitatеa dе dеzvοltarе 

a vοrbirii şi înclinaţiilе artiѕticе. În cadrul acеѕtοr ѕеrbări şcοlarii acumulеază ο ѕеriе dе idеi nοi, 
imprеѕii, trăiеѕc ѕpοntan şi ѕincеr ѕituaţii rеalе. Оrganizatοrii ѕеrbărilοr şcοlarе ѕunt învăţătοrii, carе 
nu dе puţinе οri ѕе cοnfruntă cu ο ѕеriе dе prοblеmе privind ѕcеnariul, punеrеa în ѕcеnă a 
prοgramului alеѕ şi, nu în ultimul rând, cu prеѕtaţia artiѕtică a еlеvilοr.  Ani dе-a rândul ѕ-au 
οrganizat ѕеrbări şcοlarе, fiе impuѕе dе anumitе еvеnimеntе ѕοcial iѕtοricе (Unirеa, Ziua Νaţiοnală 
a Rοmâniеi, Ziua Cοpilului), fiе cu οcazia unοr ѕărbătοri crеştinе (Crăciunul, Paştеlе), fiе izvοrâtă 
din tеmaticilе diѕciplinеlοr şcοlarе (şеzătοri litеrar muzicalе, ѕеrbarеa abеcеdarului, οmagiеri alе 
unοr ѕcriitοri, datini şi οbicеiuri dе iarnă еtc.). În οricarе din acеѕtе ѕituaţii, învăţătοrul ѕ-a văzut puѕ 
în faţa crеării unui ѕcеnariu dе ѕеrbarе.  

Practica pеdagοgică dеmοnѕtrеază că difеritеlе fοrmе dе activitatе еducativă dοbândеѕc 
еficiеnţă maximă atunci când cοrеѕpund pοѕibilităţilοr rеalе alе cοpiilοr, ѕatiѕfac nеvοilе ѕpiritualе 
dе cunοaştеrе, dе mişcarе, dе dеѕtindеrе şi afirmarе alе acеѕtοra şi când ѕunt prеgătitе şi îndrumatе 
ѕiѕtеmatic.  Оrganizarеa unеi ѕеrbări şcοlarе pοatе fi şi un prilеj dе atragеrе a еlеvilοr ѕprе lеctură, 
ѕprе gеnurilе liric şi dramatic. Prin îndrumarеa daѕcălilοr, dintrе еlеvii carе vοr juca mici rοluri în 
ѕеrbărilе şcοlarе, ѕе vοr ridica actοrii, pοеţii şi dramaturgii dе mâinе. 

  
Еtapе şi mοmеntе alе οrganizării şi dеѕfăşurării ѕеrbărilοr şcοlarе 

Ѕcеnariul ѕеrbării еѕtе un act dе crеaţiе pеntru învăţătοri. Pοrnind dе la tеma ѕеrbării, 
învăţătοrul trеbuiе ѕă-şi prοiеctеzе întâi mintal cееa cе vrеa ѕa pună în ѕcеnă-prοgramul ѕеrbării 
(pοеzii, ѕcеnеtе, mοnοlοguri, cântеcе pеntru cοr şi ѕοlişti, anѕambluri inѕtrumеntalе, anѕambluri 
cοrеgraficе), trеbuiе ѕă ѕе gândеaѕcă la valοarеa еducativă fiеcărui număr din prοgram, la 
mοdalităţilе dе a ѕcοatе în еvidеnţă calităţilе artiѕticе alе fiеcărui еlеv în partе ѕau alе unοr grupuri 
dе еlеvi. Apοi, trеbuiе ѕă culеagă matеrialul şi ѕă-l οrganizеzе într-un ѕcеnariu atractiv şi еducativ 
ţinând cοnt dе „artiştii” implicaţi în ѕеrbarе. Еѕtе partеa cеa mai dificilă pеntru tοţi cеi carе trеbuiе 
ѕă οrganizеzе ο ѕеrbarе şcοlară, fiе că ѕunt ѕеrbărilе dе Crăciun, Ѕеrbarеa Abеcеdarului, ѕеrbărilе cu 
οcazia Zilеi Νaţiοnalе a Rοmâniеi ѕau Sеrbărilе Primăvеrii, Sеrbarеa dе 1 Iuniе. Dimеnѕiunеa 
dramatizării nu trеbuiе nеglijată. О dramatizarе ѕcurtă, cοnciѕă, carе ѕă-şi atingă οbiеctivul prοpuѕ 
еѕtе mult mai еficiеntă dеcât una cе implică prеa multе ѕcеnе şi carе-şi piеrdе aѕtfеl еѕеnţa în 
amănuntе.   
  Prеgătirеa ѕеrbării După alеgеrеa ѕcеnariului, ѕе pοatе trеcе la rеpartizarеa rοlurilοr pеntru 
fiеcarе еlеv în partе. Ştim  binе că nu tοţi еlеvii ѕunt la fеl dе talеntaţi într-un anumit dοmеniu, că 
nu tοţi pοt fi cοnѕidеraţi prеgătiţi pеntru ο apariţiе pе ѕcеnă. Cu tοatе acеѕtеa еѕtе impеriοѕ nеcеѕar 
ѕă-i fοlοѕim pе tοţi într-ο ѕеrbarе, atât pеntru dеzvοltarеa pеrѕοnalităţii cοpiilοr, cât şi pеntru părinţii 
carе vοr ѕă-şi vadă cοpilul pе ѕcеnă.  Fiеcarе dintrе еlеvii nοştri arе cеva dе dăruit acοlο, pе ѕcеnă, 
fiеcarе arе putеrеa dе a trеcе pеѕtе micilе „nеajunѕuri” artiѕticе atunci când еѕtе îndrumat cu 
pricеpеrе, răbdarе, cu paѕiunе. Ѕcеnariilе alеѕе trеbuiе ѕă dеa pοѕibilitatеa dе a găѕi ѕοluţii pеntru 
tοţi cοpiii. Dе învăţătοr dеpindе rеuşita unеi ѕеrbări. Aѕtfеl, rοlurilе ѕе ѕtabilеѕc pοtrivit aptitudinilοr 
artiѕticе alе cοpiilοr, pеrѕοnalităţii fiеcărui еlеv în partе.  

Μοmеntеlе muzicalе О atеnţiе dеοѕеbită trеbuiе ѕă acοrdăm mοmеntеlοr muzicalе din 
ѕеrbarе dеοarеcе еlе ѕunt acеlе numеrе din prοgram carе dau frumuѕеţе unеi ѕеrbări, carе animă 
ѕuflеtеlе, atât alе cοpiilοr, cât şi pе cеlе alе ѕpеctatοrilοr, carе dau un aеr dе ѕărbătοarе ѕеrbării.  
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      Cântеcеlе alеѕе pеntru prοgramul ѕеrbării trеbuiе ѕă fiе atractivе, ѕă ѕе prеtеzе la mοdalităţi dе 
intеrprеtarе pοlifοnică, ѕă pοată fi înѕοţitе dе mişcări ritmicе,  ѕă fiе adaptatе la calităţilе vοcalе alе 
cοpiilοr, ѕă ѕе pοtrivеaѕcă prin tеxtul litеrar cu tеma ѕеrbării еtc.       
     Variеtatеa intеrprеtării cântеcеlοr еlimină mοnοtοnia din prοgram, aducе în ѕcеnă atât talеntul 
unοr cοpii dе a intеrprеta, vοcal ѕau inѕtrumеntal, în cοr ѕau ca ѕοlişti ο piеѕă muzicală, cât şi 
bucuria dе a dеmοnѕtra că pοţi fi bun artiѕt, chiar şi atunci când еşti ѕimplu cοpil pе ο ѕcеnă 
οarеcarе.  

Rеpеtiţiilе încеp după cе fiеcarе еlеv a primit rοlul carе i-a fοѕt atribuit. Ѕе încеpе prin a citi 
rοlurilе, punând accеnt pе ο dicţiе clară, cοrеctă, chiar еxagеrată şi cu vοcе tarе, pеntru că aѕtfеl 
еlеvii vοr învăţa mοdul dе intеrprеtarе a vеrѕurilοr ѕau rοlurilοr din ѕcеnеtе, cât şi οrdinеa intrării în 
prοgram. Ѕеparat ѕе va lucra cu fοrmaţiilе cοralе, cu ѕοliştii ѕau cu fοrmaţiilе dе danѕuri.  

După cе fiеcarе еlеv ştiе binе cе trеbuiе ѕă ѕpună ѕau ѕă facă în prοgram ѕе trеcе la rеpеtiţiilе 
pе ѕcеnă ѕau în lοcalul dеѕtinat dеѕfăşurării ѕеrbării. Еlеvii trеbuiе ѕă fiе familiarizaţi cu ѕpaţiul 
ѕcеnеi şi al ѕălii dе ѕpеctacοl pеntru ca în timpul ѕеrbării nimic ѕă nu lе diѕtragă atеnţia. Fiеcarе 
rеpеtiţiе trеbuiе ѕă ѕе axеzе pе dеtalii, pе mişcarе ѕcеnică, pе pοziţia fiеcărui еlеv pе ѕcеnă în timpul 
ѕau în afara rοlului.  

Atitudinеa artiѕtică еѕtе dеοѕеbit dе impοrtant ѕă fοrmăm la еlеvi acеa atitudinе artiѕtică 
mеnită ѕă cοnducă la fοrmarеa unοr guѕturi еѕtеticе cu privirе la artă şi rеprеzеntarеa еi pе ѕcеnă.  

cοѕtumaţia ѕau ѕimpla vеѕtimеntaţiе a еlеvilοr trеbuiе ѕă fiе dе bun guѕt, adеcvată 
cοnţinutului ѕеrbării, ο ţinută dе ѕcеnă pе carе nu trеbuiе ѕă ο piardă din vеdеrе niciun οrganizatοr. 
Оbiеctеlе prеzеntе pе ѕcеnă fοrmеază trеi ѕiѕtеmе dе ѕеmnе vizualе: dеcοrul, cοѕtumul şi maѕca.  

Cadrul dеѕfăşurării ѕеrbării -Ѕcеna еѕtе ѕpaţiul dеѕfăşurării ѕеrbării, еѕtе acеl ѕpaţiu pe carе 
îl fοlοѕеѕc pе parcurѕul prοgramului pеntru intеrprеtarеa rοlurilοr. Acеѕt ѕpaţiu trеbuiе fοartе binе 
dеlimitat şi cunοѕcut dе cătrе еlеvi.      

Chiar dacă părinţii ѕе mulţumеѕc dοar ѕă-i vadă acοlο, ѕuѕ, pе ѕcеnă, еѕtе dе datοria nοaѕtră 
ѕă lе dеmοnѕtrăm că еlеvii pοt rеaliza şi mai mult, că pοt dеvеni pеntru una-dοuă οrе artişti 
adеvăraţi, indifеrеnt dе pеrfοrmanţеlе artiѕticе alе fiеcăruia. Prοgramul diѕtractiv, ѕub οricе fοrmă 
ar fi οrganizat, arе un еfеct imеdiat şi pοzitiv aѕupra  cοpiilοr. Еl prеzintă avantajul că înviοrеază 
cοpiii, lе prοvοacă ο ѕtarе accеntuată dе vеѕеliе şi bună diѕpοziţiе carе influеnţеază în binе ѕtarеa 
οrganiѕmului. Valοarеa еducativă a prοgramului diѕtractiv rеzidă în faptul că bucuria cοmună 
cοntribuiе la închеgarеa cοlеctivului dе еlеvi, la întărirеa rеlaţiilοr dе priеtеniе. Dе nοi dеpindе ca 
„pеrfеcţiunеa” artiѕtică ѕă-şi facă lοc într-un prοgram dе ѕеrbarе. Dе nοi dеpindе ca, pе viitοr, еlеvii 
nοştri ѕă pοată aprеcia un ѕpеctacοl artiѕtic bun, dе calitatе. Arta dramatică nu trеbuiе nеglijată, 
pеntru că еa trеzеştе în ѕuflеtul cοpiilοr valеnţе artiѕticе nеbănuitе şi îl facе pе învăţătοr ѕă 
dеѕcοpеrе, dе cеlе mai multе οri, calităţi dеοѕеbitе carе ѕе rеvarѕă din inimilе cοpiilοr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
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Importanţa parteneriatului cu părinţii 

în cadrul serbărilor şcolare 

 

Profesor: Cornea Raluca 

 
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. 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.  

Cea mai eficientă şi mai la îndemână modalitate de concretizare a colaborării cu familia s-a 
dovedit a fi serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii, aceasta 
reprezintând o modalitate eficientă prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor 
emoţiile unei manifestări cu puternică încărcătură afectivă.  

Principiile didactice sau pedagogice sunt norme orientative sau teze generale călăuzitoare 
pentru activitatea profesorului în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ spre a-i 
asigura o eficienţă optimă.  

Ca orice activitate şcolară şi activitatea extracurriculară are la bază respectarea anumitor 
principii, reguli şi norme fără de care eficienţa nu este garantată. În organizarea unei serbări şcolare 
trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care orientează profesorul în munca de educare a 
elevilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele (cognitiv, afectiv, 
voliţional, aptitudinal, atitudinal). 

Câteva dintre aceste cerinţe sunt :  
-Toţi elevii selectaţi pentru a face parte din grupul ce va participa la serbare trebuie să fie mobilizaţi 
activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea spectacolului. Fiecare elev trebuie să 
primească un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, intereselor şi talentelor. În felul 
acesta toţi elevii se vor simţi egali unii cu alţii, valorizaţi şi vor putea îndeplini sarcinile primite fără 
a fi ţinta unor ironii din partea elevilor mai talentaţi şi mai îndrăzneţi. Şansa de a reuşi este oferită 
astfel tuturor elevilor indiferent de nivelul lor de dezvoltare aptitudinală. Asta nu înseamnă că nu se 
vor oferi condiţii de afirmare creativă a elevilor cu o dotare superioară.  
-Organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului, ideea tematică în jurul 
căreia se grupează toate punctele din program putând fi o temă legată sau tangentă cu un anumit 
eveniment. Indiferent de tema spectacolului este absolut necesară transmiterea unui mesaj precis, 
clar exprimat pentru a fi perceput şi apreciat de către spectatori. Pe lângă tema serbării se impune ca 
aceasta să aibă o notă de originalitate ( să nu semene cu cele care au fost prezentate anterior), fie 
prin noutatea numerelor prezentate, fie prin gruparea deosebită pe scenă, fie prin noutatea 
costumelor, fie prin aranjamentul în sala de spectacol, fie prin locul ales pentru desfăşurarea 
serbării.  
-Programul artistic nu trebuie să fie încărcat cu prea multe numere, care de multe ori nu au legătură 
între ele, să nu dureze prea mult pentru a nu plictisi şi obosi, eliminând astfel posibilitatea apariţiei 
unor reacţii neadecvate din partea spectatorilor (mişcarea pe scaune sau în sala de spectacol, 
comentarii verbale, discuţii între spectatori, mimică şi gesturi deranjante şi chiar părăsirea sălii). 
Dacă programul artistic va prezenta datini şi obiceiuri locale, aspecte legate de preocupările şi 
interesele locuitorilor, conţinuturi accesibile, spectatorii vor avea satisfacţia că spectacolul le-a fost 
adresat. Nu trebuie pierdut din vedere numărul invitaţilor la serbare pentru a aranja spaţiul de 
desfăşurare şi a crea o atmosferă plăcută în sală. Pentru ca un program artistic să aibă succes este 
necesar un anumit număr de repetiţii în funcţie de complexitatea temei şi a programului, de 
posibilităţile elevilor şi de timpul pe care aceştia îl au la dispoziţie.  
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-Pentru buna desfăşurare a serbărilor cadrul didactic organizator de serbări şcolare trebuie să-şi 
fixeze un calendar al acţiunilor cultural artistice, să-şi selecteze colaboratorii şi partenerii (părinţii) 
şi să demareze munca de căutare a sponsorilor. În funcţie de tematică profesorul va putea să-şi 
selecteze din timp conţinuturile şi elevii potriviţi pentru fiecare număr, dar şi rezervele pentru a 
înlocui protagoniştii care absentează din diferite motive (boală, plecarea din localitate, refuzul de a 
mai participa, lipsa acordului din partea părinţilor).  

Repectând aceste cerinţe orice serbare îşi va atinge obiectivele şi scopul propus. 
Când scenariul este bine întocmit şi cu obiective clar definite se trece la distribuirea rolurilor 

ţinând cont că toţi elevii trebuie să participe, atât cei talentaţi cât şi cei cu mai puţine aptitudini 
artistice, dar cu dorinţa de a fi la fel de buni ca şi colegii lor. Ca „actor” pe scenă fiecare elev poate 
„dărui” ceva, îşi poate deschide sufletul transmiţând emoţii şi sentimente. În acelaşi timp fiecare 
părinte vrea să-şi vadă copilul pe scenă prezentator, recitator, dansator, solist vocal sau 
instrumental, corist, chiar şi figurant îmbrăcat în costumul frumos potrivit tematicii scenariului şi 
fericit că este o mică „vedetă”. În această etapă, organizatorul serbării şcolare împreună cu 
colaboratorii vor distribui rolurile în funcţie de abilităţile, aptitudinile şi competenţele elevilor: 
prezentatorii şi recitatorii vor fi elevi cu memorie dezvoltată, cu dicţie bună, cu voce plăcută, cu 
prezenţă de spirit şi aspect plăcut, soliştii vocali şi instrumentali vor fi elevi cu aptitudini muzicale 
interpretative, dansatorii vor fi elevi cu staturi apropiate şi cu aptitudini coregrafice, interpreţii 
rolurilor de teatru şi de scenete vor fi elevi cu aptitudini artistice pentru teatru, comici, capabili să 
empatizeze cu publicul. Scenariile trebuie alcătuite astfel încât să dea posibilitatea fiecărui elev să 
se identifice cu rolul, să-şi dezvolte o imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim 
posibilităţile individuale.  

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în 
profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să 
aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi 
importanţa stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive 
obţinute de către copii la diferite activităţi extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să 
trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă nu este cel mai bun la carte. Relaţionând 
cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă copiii, despre 
rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, informaţii 
care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 
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Școala și familia-parteneri în educație 

 

Prof.Coroian -Mariș Ioana 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

 

„Fiecare copil pe care îl instruim  este un om pe care îl câștigăm”               

(Victor Hugo) 

       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.  

        Școala  și familia reprezintă elementele cheie care influențează formarea și dezvoltarea 
personalității copilului. 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 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.” 

         Schimbările în plan socio-economic exprimă necesitatea reală a colaborării între școală și 
familie, atât în rezolvarea unor sarcini de susținere materială, precum și în cooperarea, în alegerea 
programelor de instruire și educare pentru cunoașterea personalității copiilor, pentru orientarea 
școlară și profesională.   

         Rolul familiei în educația copilului nu încetează la vârsta școlarității. 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. 

        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.  

      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. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un colaborator, un prieten adevărat care-
i poate  ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  avem.   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 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  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,pot 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul 
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şcolar,dezvoltă abilităţile de lideri ai părinţilor şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. Parteneriatul 
va fi eficient dacă fiecare parte va reține că același subiect este copilul și, totodată, elevul nostru.  

       Numai împreună putem reuși să dăm societății un cetățean pregătit,gata să înfrunte problemele 
inerente ce apar, capabil să relaționeze, să se integreze în colectivitate,să facă față cerințelor 
acesteia. 

Așadar, voi enumera câteva dintre activitățile clasice care contribuie la consolidarea parteneriatului: 

 „Vizita” – este o deplasare scurtă cu activități la care să participe părinţii şi copiii. 

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, comportamentul în 

locuri publice. 

 „Serbările şcolare” sunt evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor 

şi în viaţa familiilor acestora – atît din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, 

oferind ocazia elevilor de a se manifesta într-o manieră personală şi originală. 

 „Şedinţele cu părinţii” – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrele didactice, 

în care au loc 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. 

 Întruniri individuale cu părinţii – o modalitate prin care părinţii pot da feedback 

direct, pot fi consiliaţi şi pot aduce în discuţie orice problemă legată de fiul/fiica lor. 

 Evenimente cu părinții si copiii – ateliere de creatie, Ziua Familiei, Ziua mamei, 

iesiri, excursii. 

 Chestionare de evaluare – se doresc a fi un barometru pentru măsurarea calităţii 

serviciilor noastre. 

  
        În concluzie, școala și familia 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 a elevilor. 
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Importanţa parteneriatului cu părinţii în activitatea preşcolară 

 

GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU P.P. ŞI P.N. ,,LICURICI” PLOIEŞTI 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR COSTACHE ELENA CĂTĂLINA 

 
,,Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a învăţat a fost uitat.” 

                                       [Burrhus Frederic Skinner] 
 

În mileniul trei, lumea a devenit din ce în ce mai complexă, dar şi mai problematică, 
educaţia fiind chemată să răspundă transformărilor apărute, să pregătească subiecţii educaţionali 
pentru etapele premergătoare maturităţii. De aici deducem necesitatea identificării nevoilor de 
informare a parinţilor copiilor preşcolari şi analiza tipurilor de activităţi necesare derulate în 
grădiniţe. 

Un copil ar trebui să beneficieze de toate condiţiile unui cadru propice de dezvoltare, iar 
această sarcină aparţine într-o proporţie destul de mare familiei sale, sarcină care poate fi îndeplinită 
sută la sută doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa. 

Motivele necesităţii existenţei unui parteneriat grădiniţă-familie într-o unitate de învăţământ 
preşcolar sunt numeroase. Dintre acestea enumerăm următoarele: cunoaşterea şi dezvoltarea 
caracteristicilor personale, a aptitudinilor copiilor, pentru exersarea abilităţilor educaţionale de bază 
(autoservire, învăţare, relaţionare, autocontrol), cât şi pentru identificarea dificultăţilor 
comportamentale, sociale, emoţionale şi de învăţare ale copiilor. De asemenea, se evidenţiază şi 
nevoia de facilitare a procesului de pregătire pentru şcoală şi viaţă, de adaptare a copiilor la 
cerinţele grădiniţei, dar şi a instituţiei la nevoile individuale ale preşcolarilor. 

Una dintre condiţiile semnificative ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
preşcolarii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi. 

Cercetări realizate recent pe tema  parteneriatului dintre grădiniţă şi familie, a educaţiei 
părinţilor în România pune în evidenţă faptul că instituţiile educative admit treptat însemnătatea 
părinţilor şi a colaborării cu ei, aspect ce intră in sarcinile grădiniţei. În condiţiile evoluţiei rapide a 
unei societăţi în tranziţie părinţii îşi cunosc limitele şi nevoile de educaţie. La debutul în grădiniţă, 
cei care deţin toate informaţiile legate de copil sunt părinţii. Ei ne aduc la cunoştinţă stareă de 
sănătate, obiceiurile alimentare, modalităţile de comportare, particularităţile de învăţare, probleme 
dacă există. Familia este cea care oferă copilului un mediu afectiv, cultural şi social. Sub aspectul 
afectiv, mediul familial reprezintă o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o 
varietate de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie 
(reglatoare, socializatoare şi individualizatoare), familia are o contribuţie masivă la definirea 
personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil. 

În acelaşi timp, grădiniţa se conduce având la bază  principii şi metode ştiinţifice, deţine 
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului (fizic şi psihic) al copiilor. Îmbinarea 
informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei în cadrul parteneriatului trebuie să fie în 
beneficiul copilului. 

Un parteneriat calitativ presupune formarea unei alianţe pentru îndeplinirea unor obiective 
comune, iar pentru buna funcţionare a acesteia este nevoie de încredere reciprocă, respect, consens 
cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de asumarea în comun a 
drepturilor şi responsabilităţilor. Aceste puncte se pot atinge doar printr-o apropiere în dublu sens, 
în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi.  

În procesul de cooperare a grădiniţei cu familia, rolul conducător îl deţine cea dintâi, ea 
urmărind să antreneze cât mai mult familia, în principal pe părinţi, în activităţi comune pentru 
educarea copiilor şi pentru sprijinirea acestora în demersul instructiv-educativ. 
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Activităţile pe care le putem realiza în acest sens sunt întâlnirile individuale sau comune cu 
părinţii. Aceste întâlniri vor avea loc periodic, iar educatoarea va analiza progresul sau regresul 
copilului, va identifica domeniile de dezvoltare care au nevoie o diversificare a activităţilor, care 
sunt activităţile ce sunt realizate cu uşurinţă acasă, modalitatea în care copilul reacţionează la 
diverse activităţi propuse. Tot în cadrul acestor întâlniri cadrul didactic poate evalua dacă abilităţile 
parentale necesită suport şi poate veni în sprijin cu diferite materiale.  

O altă modalitate de a realiza parteneriatul este reprezentată de învitarea părinţilor în sala de 
grupă şi participarea acestora la activităţile desfăşurate. Copilului are parte de un câştig dublu: pe de 
o parte, copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mult mai deschis spre 
explorare; pe de altă parte, se va realiza un transfer de abilităţi şi cunoştinţe de la cadrul didactic 
spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a 
acestuia într-un alt context decât cel de acasă.  

Întâlnirile de consiliere educaţională periodice sunt benefice. Pentru că aceste întâniri sunt 
destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. De asemenea, activităţile 
extraşcolare/extracurriculare realizate în coloborare cu părinţii sunt un plus în consolidarea 
parteneriatului grădiniţă-familie. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 
 

Profesor pentru învățământ primar 

Costache Marcela Maria 

Școala Gimnazială ”Prof. Ilie Popescu” 

Comuna Șotânga, Județul Dâmbovița 

 
Motto: „Menirea educaţiei este aceea de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, 

comunitatea etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului.” (G. Gentile, The Reform of 
Education) 

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 decisiv şi 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. 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. 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. 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  dragoste ce 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. 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.. 

Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  
mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  
pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  și  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  
mare  ca  azi”  (Boutin  şi  During) 
 
 

398



BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Agabrian, Mircea, Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de 
caz, Institutul European, Iași; 

2. Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura 
Aramis, București; 

3. Cucoș, Constantin (2009), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 
didactice, Editura Polirom, Iași; 

 

 

 

 

399



Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții - Serbările școlare 

 

Prof. înv. primar: COSTE LIVIA – FLORINA 

Şcoala Gimnazială nr.1 Beznea 

 

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. 

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.  
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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.  

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. 
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SERBARE 

,,NOI  UMBLĂM A COLINDA” 

 

prof. Costea Mariana 

G.P.P.,,Floare de Colt” Beius 

 
 

 
1. Oameni buni, deschideți poarta, veste mare v-am adus 

Vrem să știe toată lumea, că azi s-a născut Isus! 
Și  în zi de sărbătoare, pe la case noi umblăm, 

Am venit cu mic, cu mare, am venit să colindăm! 
Bucurați-vă cu toții, bucurați-vă creștini, 

Isus ne-a adus mântuirea, ne-a făcut să fim mai buni! 
 

2. Deschide ușa creștine, că venim din nou la tine! 
Vremea e să vă gătați, casa să vi-o măturați, 

Masa să vi-o încărcați, cu nuci, cu mere și colaci, 
Pentru copii frumușei, cu colinda după ei! 

 
COLIND:  DESCHIDE UȘA CREȘTINE 

 
3. Slobozi-ne gazdă-n casă, 

Că de-aseară-s tot pe-afară, numai cu cămașa goală! 
Și ne-o nins și ne-o udat, până toți am degerat! 

 
4. Calul mi s-o ciumpăvit și el trebe potcovit! 

Cu potcoave de colac și cu cuie de cârnaț 
Și bătute pe-o ureche, c-un ciocan de sângerete! 

 
5. Noi feciorii lui Crăciun, colindăm la oameni buni, 

Începând de-aseară-ncoace, gazda noastră-n cuptor coace, 
Un colac de grâu frumos, ce e darul lui Hristos! 

Și  ne-așteaptă în tăcere, cu vin îndulcit cu miere, 
Cine bea, căciula-i piere! 

 
Gazda :  Dar cine sunteți voi? 

 
Toți : Noi suntem colindători și-am venit să vă colindăm 

La mulți ani să vă urăm! 
 

Gazda :  Apoi, să vă auzim, ce știți voi să colindați? 
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COLIND: SUS BOIERI, NU MAI DORMIȚI 
 

6.  La mulți ani, dragi gospodari, voie bună peste ani! 
Casa să vă fie plină, de belșug și de lumină! 
Și la anu vom veni, numai sănătoși de-om fi 

Și dacă ne veți primi! 
 

7.  Dragi gazde noi vă iubim și din suflet vă dorim, 
Să vă bucurați din plin, de sărbătorile ce vin! 
Și fiindcă de sărbători, veți primi colindători, 

Ne-am gândit să încercăm, astăzi să vă colindăm! 
Colinde și multe urări, tocmai ca la sărbători! 

Pentru voi sunt pregătite și cu drag vor fi rostite! 
Ce ziceți, vă bucurați să fiți astăzi colindați? 

 
8.  Noi umblam a colinda, în seara de Ajun, 

Pe la casa altuia, în seara de Crăciun! 
Colindăm, colindăm seara, pe la uși, pe la ferești 

Cu colinde românești! 
 

9. De ce sunt veseli  toți acum? 
E sărbătoarea de Crăciun! 

Pe drum numai colindători, 
Cu steaua în mii de culori! 

 
COLIND: STEAUA SUS RĂSARE 

 
10. Busuioc verde pe masă, fă gazdă lumină-n casă! 

Și-ascultă colinda noastră! 
Nu veni cu mâna goală, ci cu cârnăciori în poală! 

Că de ieri tot colindăm, la picioare înghețăm! 
Ne-ncălzim dacă ne-aduci cozonaci și mere dulci! 

 
11.  Bucura-te gazdă-aleasă, c-am venit la tine-n casă! 

Noi, copiii colindători, colinde am pregătit, 
Gazda-n casă ne-o primit, cu bun dar ne-o dăruit! 
C-un colac de grâu curat și cu doi, trei bănuței, 

Să luăm opinci pe ei! 
 

12.  În sara sfântă de Crăciun, toți copiii se adună 
Și ascultă cu folos ce se spune de Hristos 

Și vestesc a lui venire, care-aduce fericire! 
 

13.  Acest praznic luminat, noi cu drag l-am așteptat! 
Îngerii dau veste bună, la tot neamul împreună, 
S-aveți cu toții folos, de nașterea lui Hristos! 
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COLIND: ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 
 

14.  În seara lui Moș Ajun, vin copiii lui Crăciun, 
Să cânte, să colindeze, viață lungă să ureze, 

Tuturor ce sunt în casă și se veselesc la masă! 
 

15. Hristos să vă dea de toate, voie bună, sănătate 
Și colacul lui Hristos, să fie din grâu curat, 

Să-l băgăm și noi în sac! 
 

16.  Dă-ne gazdă colăcei, că noi suntem mititei! 
Și la anul când venim, sănătoși să vă găsim, 
Spor la muncă să aveți, în anul ce-l începeți! 

 
17. Câte pietre în fântână, atâtea oale cu smântână! 

Câtă țiglă e pe casă, atâția bani pe masă! 
Câte pene pe cocoși, atâția copii frumoși! 

Să dea Domnul Sfânt, s-aveți pace pe pământ! 
 

18. Cine ne-o da brânzișoară, crească-I turma mărișoară! 
Cine ne-o da cârnăciori, crească-I porcii mărișori! 

Și ne pune gazdă-n traistă doi colaci gustoși 
Și la mulți ani sănătoși! 

 
19.  Ramai gazdă sănătos, ca un trandafir frumos! 

Crăciunul cu sănătate, voie bună și bucate! 
Ploi la timp, noroc la plug 
S-aveți parte de belșug! 

Sa trăiți, să-mbătrâniți întru-mulți ani fericiți 
S-aveți casa-mbelșugată, iar la toate mesele 

Inimile vesele! 
 

20.  Sus mai sus ne-am înălțat, ce-am știut v-am arătat! 
Să rămâneți sănătoși, sănătoși și bucuroși! 

Crăciun fericit, vă dea Domnul Sfânt! 
Dumnezeu să fie cu voi pe vecie! 

 
TOȚI: 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 și la mulți ani! 
 
 

COLIND: HOI LA, HOI LA 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

PROF ÎNV. PRIMAR COSTEA NICOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 

 
 

Sărbătorile de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, cumulează numeroase obiceiuri populare 

tradiționale.Acestea au un repertoriu bogat și variat, cu elemente specifice diferitelor zone 

etnografice ale țării. Obiceiurile de iarnă sunt creații ale oamenilor din satele noastre de munte, de 

deal și de câmpie, sunt mărturii care confirmă cuvintele lui Lucian Blaga ,,Eu cred că veșnicia s-a 

născut la sat”.  

 

Obiceiurile de iarnă însoțesc sărbătorile ce se derulează cam în aceeași perioadă. Acestea 

prilejuiesc manifestări de o bogăție folclorică deosebită. Mersul la colindat, mersul la urat cu 

plugușorul, cu sorcova, jocurile cu măști, țurca, dansurile, călușerii. Școala și slujitorii săi au datoria 

de suflet de a face cunoscute obiceiurile de iarnă în rândul generațiilor de elevi.  

 

Cel mai bine pot fi valorificate obiceiurile de iarnă în cadrul serbărilor școlare organizate în 

luna decembrie. Acestea pot fi sub forma unor dansuri populare, scenete și dramatizări despre 

nașterea Domnului, despre iarnă, brad, Moș Crăciun, șezători literare, colinde, ,,armonii muzicale 

de o rară frumusețe, care prin conținutul lor arată toate momentele principale legate de venirea pe 

lume a Mântuitorului”(preot Nicolae Gherman). Punerea în scenă a acestor serbări ne pun în situația 

, pe noi , dascălii de a lua legătura cu familiile elevilor noștri.  

 

Este necesară o pregătire la care părinții trebuie să își aducă aportul: pregătirea costumelor, a 

decorului, învățarea versurilor, a rolurilor. În timpul acestor manifestări, mai mult ca oricând se 

simte legătura dintre școală și familie, comunicarea este mult mai ușoară, mai apropiată, se simte 

emoția celor mici, dar și a celor mari în așteptarea acestui eveniment.  

 

Aceste serbări sunt cele mai iubite de copii, poate că și pentru că sunt însoțite de magia care 

ne înconjoară peste tot, poate și datorită moșului ,,darnic și bun” care aduce daruri tuturor copiilor, 

poate și datorită minunii Nașterii Pruncului Iisus. Serbările școlare cultivă capacitățile de 

comunicare și înclinațiile artistice ale elevilor, atenția, memoria, gustul pentru frumos. 
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 Elevii poartă cu mândrie costumele populareși încep să iubească și să aprecieze muzica 

populară, muzica autentică, care ne reprezintă pe noi românii, la diversele manifestări naționale și 

internaționale. Suntem datori să-i învățăm pe copii ce este românesc, să se aplece cu dragoste și 

respect spre folclor, să păstreze ceea ce avem și să transmite mai departe,.  

Creșterea și educarea copiilor în cultul pentru respectarea și păstrarea obiceiurilor și tradițiilor 

revine tuturor factorilor implicați în instrucție și educare. 

                         ,,Căci ei vor fi în lume și în viață 
                           Așa cum noi le-am spus și arătat, 
                           Iar, ei, la fel, așa vor da povață 
                           Și-un lung popor e-acum de noi format”. 
                                       ( Traian Dorz) 
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Poveste de iarnă 

 

Prof. Înv. Primar:Costina Mariana 

Școala Primară Iscroni –structură a Școlii Gim. „ Sfânta Varvara” Aninoasa 

 
Proiect educativ 

 
 

Argument 
       
Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea Crăciunului. 
La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei care face să 
înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, speranța, tot ce are omul  
mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul Crăciunului ar ține tot anul am putea să trăim 
cu toții într-o lume mult mai bună. 
Este de datoria noastră să ducem mai departe tradițiile legate de această sărbătoare și să le 
transmitem copiilor, să-i introducem în atmosfera magică a Crăciunului care le va deschide sufletele 
și-i va ajuta să devină mai buni, mai toleranți, mai legați de ceea ce. înseamnă acasă 
Acesta este un moment potrivit de-a le prezenta aspecte ce fac referire la semnificațiile religioase 
ale Crăciunului, la obiceiurile și tradițiile de la noi, dar și din alte țări, dar și a surprinde din magia 
acestei sărbători prin activități plăcute elevilor, prin inspirarea unui climat plin de armonie, de 
colaborare, cooperare. 
Copiii sunt atrași de ambele aspecte ale acestei sărbători, atât cel creștin - colinde, cât și cel laic – 
confecționarea unor ornamente, obiecte specifice Crăciunului, oferirea și primirea de cadouri.  
Activitățile din acest proiect vin în întâmpinarea dorinței copiilor de a ști mai multe despre această 
sărbătoare, de a învăța să colinde și să confecționeze ornamente din materiale reciclabile 
.  
 
Scopul proiectului: 
Cunoașterea obiceiurilor tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă, promovarea interculturalității 
și incluziunii școlare. 
 
 
Obiectivele :  
- să definească şi să diferenţieze noţiunile de tradiție  şi de obicei, datini; 
- să identifice perioada calendaristică numită  sărbători de iarnă; 
- să descrie cele mai îndrăgite obiceiuri; 
- să descopere mesajul obiceiurilor de iarna cu ajutorul mijloacelor artistice; 
- sa interpreteze colindul, plugușorul, sorcova; 
- să-și exprime simțul estetic prin ornarea bradului de Crăciun cu ajutorul podoabelor create de ei; 
- să identifice modalități de exprimare a sentimentelor de bucurie, trezite de sărbătorile de iarna. 
 
 
Resursele: 

a. umane: elevii, părinții, reprezentanții Consiliului Local , d-na învățătoare, profesorii 

care predau la clase; 

b. materiale: ornamente pentru Crăciun și Anul Nou, clopoței, programul de serbare. 
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Descrierea activităţii : 

 Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă. Înainte de serbare, a fost amenajată o expoziție cu 
lucrarile realizate în orele de abilități practice și educație plastică , apoi decorată sala de clasă  . 

A urmat apoi programul de serbare prezentat în fața părinților.Serbarea și colinzile au fost 
pregătite în prealabil de elevi. Moș Crăciun( Consiliul Local și părinții elevilor) au împărțit daruri 
fiecărui copil. Părinții au fost încântați de lucrările expuse , dar și de programul artistic prezentat de 
elevi. Elevii din grupul de colindători „ Datina” a colindat colegilor și părinților, apoi împreună cu 
doamna înv. Martin Dorina au fost cu colinda în comunitate: la Consiliul Local, Poliție, Școala 
Sfânta Varvara, societăți comerciale , AdarcoSRL, familii ale elevilor etc. 

 
Rezultate aşteptate: 

   a. cunoașterea datinilor și obiceiurilor strămoșești;  

   b. prezentarea programului artistic cât mai expresiv și convingător; 
   c. organizarea unei expoziții cu lucrările realizate. 

 

     Modalităţi de evaluare a activităţii: 

                 a. expoziția cu lucrările elevilor ; 
                b. serbarea școlară. 
     c. premierea celor mai reușite scrisori și lucrări  
 
      Rezultate înregistrate: 

a. o activitate plăcută la care elevii au participat cu interes; 
b. interpretarea poeziilor și cântecelelor  în mod plăcut; 
c. expoziție cu lucrările elevilor. 

 
13. Sugestii, recomandări: 
Doamna învățătoare le recomandă elevilor să meargă cu colindul de sărbători , pentu a respecta 
tradițiile și obiceiurile locale. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI  CU PARINTII 
 

SCOALA GIMNAZIALA ,,PETRU ANNGHEL”PROBOTA,JUD.IASI 
PROF.COSTINESCU BOGDAN 

 
MOTTO:,,Ce-i care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat ce-i care le dau viata;de 
aceea pe langa viata,daruiti copiilor si arta de a trai bine,educandu-i!”ARISTOTEL 

Familia este cea mai importanta veriga in cresterea si educatia unei persoane.In cadrul 

familial,copilul trebuie sa se simta in siguranta,sa aiba incredere in membrii ei,pentru a creste si 

dezvolta armonios,atat din punct de vedere fizic,psihic si emotioanal. Parintii trebuie sa fie prezenti 

in viata copilului ,sa aloce o perioada de timp cat mai mare ,alaturi de el.Doar asa poate sa-l 

cunoasca mai bine,sa stie ce aspiratii,dorinte si nevoi are,astel incat sa-l poata indruma si ajuta , 

pentru  ca acesta sa poata sa faca cele mai bune alegeri. Incepand cu primii pasi pe care copilul ii 

face la gradinita,apoi la scoala,copilul are parte de o noua familie,cu multi,,frati”-colegii, si de noi 

,,parinti”-educatori,invatatori,profesori,diriginte.Modul cum reuseste  sa interactioneze cu acestia 

este foarte important in dezvoltarea lui. Este importanta o colaborare a parintilor cu ceilalti parteneri 

de educatie,pentru ca fluxul de informatii,  parinte-dascal ,sa circule  in ambele sensuri,deoarece  

fiecare stie in mediul sau social,cum se comporta  copilul. Conlucrand,se pot descoperi problemele 

cu care se confrunta   elevul,cele mai bune  solutii pentru rezolvarea lor,ameliorarea unora,cresterea 

randamentului scolar,a creativitatii,a increderii in sine,a dorintei de cunoastere,a colaborarii   si 

comunicarii cu grupul din care face parte. Este importanta  participarea la proiectele pe care scoala 

le propune  alaturi de parinti,gen:lectii deschise,activitati in aer liber(jocuri sportive,plimbari in 

parcuri,iesiri la film,teatru),excursii.Cu aceste ocazii,parintii isi pot observa copiii,modul  lor de 

interactionare ,intr-un alt mediu  decat cel familial sau  scolar. 

Parintii  trebuie sa participe la  sedintele cu parintii,lectorate,pentru a cunoaste si ceilalti 

parinti,sa poarte discutii legate de copii cu acestia,sa gaseasca solutii comune,in acord cu dascalul  

copilului. 

Legatura dintre cadrul didactic si parinte  trebuie gandita astfel incat,beneficiarul direct-

elevul,sa aiba rezultatele dorite atat de parinte ,cat si de profesor.                                                                       
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SERBARE DE CRĂCIUN 
 

Prof. Înv. Preș. COTUȚIU Ana 
 
 
 

Costumele sunt precizate pe parcursul scenetei. 
Cadrul v-a cuprinde bradul împodobit, ieslea cu paie îmbrăcată cu crenguţe de brad, o stea 

luminoasă şi un pruncuşor. 
Prezentator 1: 

Dragi părinţi, bine-aţi venit 
Noi, aici mult v-am dorit, 
În această sala mare 
La aşa o sărbătoare. 

Astăzi este-a patra oară 
Când în mod 

sărbătoresc 
Cu suflete ca de îngeri 
Vă cântăm, vă 

colindăm 
Şi-n pluguşor noi vă urăm 
Să aveţi în inimi bucurie, 
Şi Crăciunul în case să vă vie 
Cu multă, multă bucurie! 

 
Colind:  Afară ninge liniștit! 
 

Afară ninge liniști 
Si-n casă arde focul, 
Iar noi pe langă mama stand, 
De mult uitarăm jocul. 
 
In casă patul e făcut 
Dar cine să se culce? 
Cand mama spune de Iisus 
Cu glasul ei cel dulce. 
 
Cum s-a născut Iisus în fan 
In ieslea cea săracă, 
Iar boii peste el suflau 
Căldură  să-i facă. 
 
Si-au mai venit la el apoi 
Păstorii de la stană 

Si îngerii cantau în cor, 
Cu flori de crin în mană. 
 
 
 
 
 
 

Colind:  Iată vin colindători 
 
Colindă, colindă, colindă, colindă 
Iată vin colindători, 
Florile-s dalbe, 
Noaptea pe la cantători 
Florile-s, florile-s dalbe. 
 
Colindă, colindă, colindă, colindă 
Si v-aduc pe Dumnezeu, 
Florile-s dalbe, 
Să vă mantuie de rău, 
Florile-s, florile-s dalbe. 
 
Scenetă – “Naşterea lui Iisus” 
Povestitor 1: 
Colo sus în vremea aceea 
În frumoasa Galileea 
O fecioară vieţuia 
Şi Maria se chema. 
Nazaret era oraşul 
Unde ea-şi avea sălaşul. 
Intr-o zi Maria sta 
Singură şi se ruga. 
Deodata, ce văzuce? 
Casa toata se umpluse! 
De-o lumină lucitoare 
Ca lumina cea de soare. 
Îngerul Gavril intrase 
La Sfanta Fecioară în casă. 
 
 
Ingerul Gavril(un copil cu păr balai, îmbrăcat 
în alb şi cu aripioare de înger): 
 
-Nu te-nspăimânta, Marie! 
Eu sunt Îngerul Gavril, 
Cu veste la tine vin: 
Tu vei naşte pe Hristos, 
Fiul Tatălui va fi 
Şi Isus se va numi. 
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Maria (o fetiţă smerită, cu rochie bleu, şi 
năframă cu margine aurie): 
 

-Iata roaba Domnului  
 Fie mie după cuvantul tău. 

 
 
Povestitor 2: 
Când Hristos Domnul era să se nască 
În ţara apăru o porunca regească: 
Ca toţi, sa meargă să se înscrie 

În cetatea de care aparţine. 
Şi din Galileea de la Nazaret 
Mergea şi Maria cu Iosif cel drept. 
Până la Betleem, oraşul vestit 
Unde-şi căutara loc pentru dormi 
Fecioara Maria, fiind obosită 
Un loc de odihnă cauta 
Dar în Betleemul mare 
Nimeni n-o primea. 
Ajunse la casa lui Crăciun 
Aspru şi mult prea bogat, 
Bate în poartă şi iese Crăciuneasa 
 
Craciuneasa(o fetiţă îmbrăcată în rochie roşie 
cu sorţ cu volane albe): 
 

-Crăciun este plecat cu 12 care 
la moară! 

 
Maria: 
-Lasă-mă, femeie bună, 
Să rămân la dumneata, 
Sunt ostenită,    
 Se va naşte pruncul sfânt. 
 
Iosif (un băieţel îmbrăcat într-o robă maro, 
încins cu o barneata crem): 
 

-Din Nazaret venim acum 
Şi calea a fost grea 
Suntem obosiţi de drum 
Şi eu şi Maria 
Că ea aşteaptă pruncul sfânt 
Acum ca să se nască. 
 
Craciuneasa: 
-Bucuroasă te-aş lăsa, 
Dar soţul meu e rău amarnic 
Şi nu pot să te primesc; 
Dar în curte am un staul 
Şi acolo ar fi loc, 

Aşezaţi-vă, locul eu vi-l pregătesc 
Haideţi să vă odihniţi, 
De soţ să nu fiţi găsiţi. 
 
Iosif: 
-Mulţumim, Crăciuneasa! 
Noi necazul tău îl ştim 
Domnul să te aibă-n pază! 
 
Maria: 
Peste tot atâta lume! 
N-am gasit nici un lăcaş 

Hai Iosif că-n ieslea aceasta 
Pruncul sfânt se naşte acuma. 
 
 
Povestitorul 3: 
Îngerii au coborat 
Lângă staul s-au oprit 
Pe Iisus mic l-au privit, 
C-un cântec l-au înveselit 
Iar steaua, lumina mare a făcut. 
La păstori, îngerii au alergat 
Îndemnandu-i ca să meargă 
Pe Hristos şi ei să-l vadă. 
 
Colind: 
Astăzi s-a născut Hristos! 
 
Astăzi s-a născut Hristos 
Mesia chip luminos, 
Lăuda-ţi și cantaţi 
Si vă bucuraţi. 
 
Mititel în fășeţel 
In scutec de bumbăcel, 
Lauda-ţi și cantaţi 
Si vă bucuraţi. 
 
Neaua ninge nu-l atinge 
Vantul bate nu-l răzbate 
Lăudaţi și cantaţi 
Si vă bucuraţi. 
 
 
Îngerii mergând spre păstor: 
 
Îngerul 1: 
-Astăzi, Domnul s-a născut, 
Lumea cu dor s-a umplut 
Sus în curtea lui Crăciun, 
S-a născut pruncul ce-l sfânt. 
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El în iesle se năştea, 
Pe nuiele flori creşteau 
Oile îl încălzeau 
Îngerii în cor cântau. 
 
 
 
Îngerul 2: 
-Păstoraşi, veste nouă noi vă dăm, 
Asta-i seara lui Craciun 

Când s-a născut Domnul bun, 
 

Mititel, înfăşeţel, 
În scutec de bumbăcel! 
 
Îngerul 3: 
-Păstori, nu vă-nfricoşaţi 
Spre ieslea din Betleem plecaţi 
Pe pruncul mic şi sfânt voi să-l aflaţi! 
 
Îngerul 4: 
-Iosif şi cu Maria 
Îl priveau, se bucurau, 
La Domnul Sfânt 
Cu drag ei se-nchinau, 
Cu caldura inimii îl încălzeau. 
 
Ingerul 5:         Că s-a născut prunc micuţ 
Fără foc și legănuţ, 
In iesle pe fan uscat, 
De îngeri înconjurat. 
 
Să-l primim cu bucurie, 
Lumină-n case să fie, 
Colinde în orice casă, 
Mere și colaci pe masă. 
 
Fapte bune s-adunaţi 
Si frumos să vă purtaţi, 
Să primiţi cum se cuvine, 
Pe Domnul Hristos în lume. 
 
Îngerul 6: 
-Drum bun păstoraşi! 
Mergeţi, mergeţi şi voi să-l aflaţi 
Şi cu dor, Lui să vă închinaţi! 
Faptele voastre frumoase, Lui să i le daţi! 
 
Povestitor 4: 
Cerul şi pământul în cânturi răsuna, 
Îngeri şi oamenii cântă împreună! 
Păstorii aleargă, ieslea o-nconjoară 

Ce minune mare! 
Pruncul le zâmbeşte şi-i înveseleşte. 
 
 
 
Păstorul (păstoraşul poartă costum naţional, 
cojoc şi căciulă de miel): 
 

-Haideţi fraţilor să mergem 
Ram de brad noi să culegem 
Şi să facem o cunună 

S-ompletim cu voie bună! 
 
-Să i-o ducem lui Hristos 
Să ne fie de folos, 
De folos lumii întregi. 
Cu daruri să ne-nchinăm 
Şi cu îngeri să cântăm. 
 
Fraţilor să ne grăbim, 
Cu credinţă îi strigăm: 
Naşterea ta să ne fie 
Tuturor o bucurie! 
 
Povestitor 5: 
Maica Sfântă pruncul a-nfăşat, 
Şi în iesle l-a culcat. 
În iesle pe fân uscat 
Pe al lumii Împarat, 
Steaua străluceşte 
Şi lumii vesteşte! 
 
Colind:  Steaua sus răsare! 
 
Steaua sus răsare, 
Ca o taină mare, 
Steaua strălucește, 
Magilor vestește, 
Magilor vestește. 
 
Că astăzi curata, 
Prea-nevinovata, 
Fecioara Maria, 
Naște pe Mesia, 
Naște pe Mesia. 
 
Magii cum zăriră, 
Steaua și porniră, 
Si dacă aflară, 
I se închinară, 
I se închinară. 
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Povestitor 6: 
În seara sfântă de Crăciun 
Pe drumul nins de lună 
Trei magi călări, cu suflet bun 

Aleargă împreună. 
De unde vin, cum se numesc 
Ce daruri îi frământa? 
Spre-o iesle ei călătoresc 
Şi cerurile cântă. 

Şi cântă-n inimile lor 
Aprinsa bucuria 
Azi s-a născut un salvator 
Azi s-a născut MESIA. 
 
Povestitor 7: 
Ei trei magi manaţi de dor 
Lăsând ţări în urma lor, 
După stea călătoresc 
Să găsească prunc ceresc. 
Iară, Irod Împarat 
Dacă a aflat, rău s-a tulburat 
Şi ordin cumplit a dat. 
 
Irod (un băieţel îmbrăcat într-un costum de 
soldat cu coroană de împărat): 
 

-Eu sunt Irod împarat 
Când cu picioru-am apăsat 
Pământul s-a cutremurat 
Stradioade, Stradioade! (strigăt) 
 
Stradiod (ostas): 
 

-Porunca, prea înalte împărate! 
Eu am fost plecat departe 
Şi-o mare veste am aflat: 
Sunt trei magi, străini, vestiţi 
Care umblă-n sus şi-n jos 
Ca să-l afle pe Hristos. 
Noul crai ce s-a născut 
In acest străvechi ţinut! 
 
Irod: 
-Mergeţi dar pe orice cale 
Şi-ntrebaţi în sus şi-n jos 
Unde s-a născut Hristos. 
Şi cum veţi afla ceva 
Veniţi înaintea mea. 
 
 
 
 

Stradiod: 
-Porunca mariei tale 
V-a deschide orice cale!   
   
 
Ciobanul (către Irod) (un băieţel cu mantie 
din piele de oaie cu un miel în mână): 
 

-Se zice că va fi 
O altă împărăţie 
Cu un nou împărat, 

Craiul care s-a născut 
În seara de Crăciun. 
 
Irod: 
-Măi cioban fără ruşine, 
Cum vorbeşti aşa cu mine? 
Tu nu ştii că acest sat 
E condus de-un împărat, 
Pe care Irod îl cheama 
Şi de care toţi ţin seama? 
 
Stradiod: 
-Să trăiţi împărate! 
Vin trei magi mai de departe 
Şi doresc a vă-ntreba 
Pentru a afla ceva. 
 
Irod: 
-Spunele acum să vină! 
Ce caută şi pe cine 
De-au ajuns până la mine? 
 
Mag 1: 
-Suntem trei magi vestiti 
De la răsărit veniţi 
Să-l aflăm pe noul crai 
Născut pe al vostru plai. 
Steaua ne-a călăuzit 
Spre acest tărâm vestit 
Şi-am făcut cale pe jos 
Să ne-nchinăm lui Hristos. 
 
Irod: 
-Aş dori să merg şi eu 
Dar sunt bătrân şi mi-i greu 
Mergeţi voi şi-l aflaţi 
Şi-ndată ştire să-mi daţi. 
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Povestitorul 8: 
-Magii dacă au aflat 
Steaua iar s-a arătat 
Şi-au mers mult pân-au ajuns 
Unde s-a născut Isus. 
Cu daruri s-a închinat 
Şi cu toţi s-au bucurat. 
Mag 2: 
-Culcă-te, împărat ceresc, 
În sălaş dobitocesc 
Să adormi în fân uscat 
De îngeri înconjurat. 
Mag 3: 
-Doamne, împărate sfinte, 
Primeşte a noastră cinste, 
Te rugăm ca să primeşti 
De la noi daruri cereşti 
Aur, smirnă şi tămâie 
Mântuitor sa ne fii. 
 
Povestitorul 2: 
Spre casă cand au plecat 
Magii altă cale au luat 
Irod i-a tot aşteptat 
De urmă nu le-a mai dat. 
 
Îngerul vestitor: 
-Ridică-te Iosife, 
Ia-l pe prunc şi pe Maria 
Şi fugi în Egipt să stai 
Până eu îţi dau de veste 
Irod a dat porunca grea 
Pe pruncul sfânt acum îl vrea. 
 
Maria: 
-Să pornim Iosife 
Pruncul Sfânt să îl salvăm 
-Da, de Irod să-l scăpăm. 
 
Arapul(copil îmbrăcat ţigăneşte către Irod): 
 

Aolica, prea mărite împărate 
Plăteşte-mă să-ţi spun 
Ce auzii venind pe drum! 
 
Irod 
-Să-ţi plătesc 
Mai vrei şi plată 
Pleacă nu vreau să te aud 
 
Arapul 
Aoleu, împăratele 

Am venit acum să-ţi spun 
Că s-a născut un crai nou 

Chiar la Betleem 
Mult mai mare decât tine şi oricine 
Trebuie să-ţi laşi bogăţia şi, 
Să  spui o rugăciune 
Iar acum mergi şi cântă-n glas cu noi 
 
Colind: Domn, Domn să-nălţăm 
 
Domn, Domn să-nălţăm, 
Domn, Domn să-nălţăm 
Am plecat să colindaă, 
Domn, Domn să-nălţăm 
Cand boierii nu-s acasă 
Domn, Domn să-nălţăm 
C-au plecat la vanătoare 
Domn, Domn sa-nălţăm 
Să vaneze căprioare 
Domn, Domn să- nălţăm 

Căprioare n-au vanat, 
Domn, Domn să-nălţăm 
C-au vanat un iepusaș Domn, 

Domn să-nălţăm 
Să facă din blana lui Domn, 

Domn să-nălţăm 
Veșmant frumos Domnului 

Domn, Domn să- nălţăm. 
 

 
Iarna cu zile geroase 
Are sărbători frumoase 
Abia a trecut Crăciunul 
Şi a venit Revelionul 
Vorbind mai pe româneşte 
Anul Nou acum soseşte 
Să-l primim cu voie bună 
Cum e datina stabună. 
 
Anul Nou (un copil cu o banderolă pe care 
este scris anul 2020) 
 

-Noroc bun dragi copilaşi 
Din înaltul cerului, 
Pe aripa vântului 
Sosit-au pe pamant 
Anul Nou sunt 
Şi-am venit 
De la drum înzepezit 
Să v-aduc noroc şi cânt 
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Un copil 
E ger. Prin aerul curat 
Plutesc miresmele de brad 
Şi suna veseli zurgălăi 
Că maine anul se noieşte 
Şi pluguşorul se porneşte. 
 
Anul vechi (un copil cu o banderolă pe care 
este scris 2019) 
 

Frunză verde de mărar 
Bună seara gospodari 

Am venit să vă vorbesc 
Anul Nou să-l întâlnesc 
 
 
 
Anul Nou 
-Bună seara, veterane! 
 
Anul vechi 
-Bun întâlniş, căpitane! 
 
Anul Nou 
-Tu eşti Ştefan sau Mihai 
Glorios trecând pe plai? 
Sau vreun alt apărător 
Al acestui brav popor? 
 
Anul vechi 
-Anul vechi sunt, tinereţe 
La capăt de bătrâneţe 
Mi s-a împlinit sorocul! 
Ia-mi cu vrednicie locul! 
 
Anul Nou 
-Multumesc, părinte bun 
Eu poruncii mă supun! 
 
Anul vechi 
-Fiule, fii generos 
Cu acest popor frumos 
Dă-i belşug, îmarcă-i glia 
Să-nfloreasca România! 
 
Anul Nou 
-Eu o văd, cinstit părinte 
Cum păşeşte înainte 
E o stea în Europa 
Ca o floare între flori 
Ca o stea între surori 
Doar privind-o-ntinereşte 

 
Ţara 
-Multumesc, An Nou, 
Şi frumos ca Făt Frumos 
Ca păşind spre viitor 
Ţi-s dragi ţara şi popor! 
 
Anul Nou 
Vă doresc la fiecare 
Acum când e sarbatoare 
La copii, multe bucurii! 
Le urez părinţilor 

În muncă să aibă spor. 
Sănătate la bunici 
Ca să-i crească pe cei mici. 
Un copil: 
Am văzut la o fereastră 
Un copil de seama noastră 
Care tot aşa spunea: 
Daţi mâna cu mic cu mare 
Ca să spunem o urare 
O urare nouă dragă 
Pentru România-ntreagă. 
 
 
 
Băieţi:                       Pluguşorul 
 

În seara lui Vasile, Sfântu 
Mi-a luat căciula vântul 
Şi mi-a dus-o prin copaci 
Mi-a umplut-o cu colaci 
Şi mi-a dus-o pe cărare 
Mi-a umplut-o cu sarmale 
Şi mi-a dus-o sub ferestră 
Chiar aici la dumneavoastră 
Am venit după căciulă 
Şi v-am spus această urătură 
Mânaţi, măi! 
Hăi! Hăi! 
 
 
Băieţi:       Pluguşorul 
 

Urăturile-s frumoase 
Că-s de la bătrâni rămase, 
De la Traian împăratu 
De când s-a zidit tot satul 
N-am o coală de hârtie 
Să vă scriu pe-o farfurie 
Şi-un condei de busuioc 
Dumnezeu v-a da noroc 
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La vite şi la bucate 
La mulţi ani cu sănătate 
Opriţi plugul măi flăcăi 
Hăi! Hăi! 
 
 
Sorcova 
 
Sorcova, vesela 
Să trăiţi, să înfloriţi 
Şi să nu îmbătrâniţi 
Ca merii, ca perii 
În mijlocul verii 
Să fiţi tari ca piatra 
Şi iuţi ca săgeata 
La anul şi la mulţi ani! 
 
 
 
 

LA MULTI ANI! 
 
 
LA MULTI ANI cu sănătate 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi, 
Zile senine și fericire 
LA MULTI ANI să trăiţi! 
 
Fie-vă viaţa ca o lumină 

Si ca lumina să străluciţi, 
Pentru dreptate și libertate 
LA MULTI ANI să trăiţi! 

416



 
Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. COZMA ALINA LILIANA, 

 Școala Gimnazială ”Petru Rareș”, Frumușița, jud. Galați 

 
Parteneriatul pe care îl considerăm noi cel mai eficient în actul de învățare a copilului 

trebuie să se realizeze între școală-familie-comunitate, deoarece aceste trei elemente sunt cele de 

care se atinge întotdeauna copilul.  

O comunicare calitativă și permanentă între școală și familie facilitează, cu siguranță, 

procesul de învățământ. De asemenea, există părinți care profesează în diverse domenii (poliție, 

sănătate, asistență socială, societăți economice, societăți industriale) și care se pot implica, atât la 

nivel micro, ei înșiși, cât și la nivel macro, prin societățile sau instituțiile în care activează. E 

necesar să existe nu doar o educare a copiilor, ci și o educare a părinților, mai ales a acelora care au 

într-adevăr nevoie. Toată lumea trebuie să se unească, părinți, elevi, profesori, și să se ajute, fără să 

existe situații de discriminare. 

Trebuie să se conștientizeze faptul că învățământul nu dorește să creeze roboți, să realizeze 

niște copii automatizați, care rezolvă niște exerciții într-un mod mecanic, ci fiecare conținut 

științific trebuie ancorat în realitate, fiindcă școlarul de astăzi, va fi adultul de mâine, care va trebui 

să se integreze în societate, în comunitate, care se va angaja, se va căsători, își va întemeia o familie 

și, la rândul său, va fi părinte, oferindu-i copilului său educația pe care a primit-o și el.  

Parteneriatele cu comunitatea și cu diferite instituții sau organe ale acesteia dezvoltă copiilor 

abilități și aptitudini pe care nu și le-ar putea perfecționa doar în mediul școlar: înfrângerea 

emoțiilor în fața unui public numeros, producerea unor răspunsuri corecte, complete pentru niște 

întrebări spontane, neașteptate,  formarea sentimentelor de empatie, de înțelegere a celuilalt, de 

respectare a anumitor norme și reguli, înlăturarea egoismului, a invidiei, creșterea stimei de sine 

prin punerea în valoare a abilităților fiecărui copil.  

Potrivit unui studiu, în 10 ani, jumătate dintre meseriile de astăzi nu vor mai exista. În 

această situație, copiii trebuie să fie înzestrați cu creativitate, să se poată adapta schimbărilor, să fie 

inovativi, cooperanți, extrovertiți, toate aceste trăsături însușindu-le datorită parteneriatelor care pun 

în evidență omul ca individ al societății, nu doar omul ca elev al școlii, evaluat după metode 

tradiționale.   

Prin intermediul parteneriatelor se valorifică educația pentru diversitate culturală, educația 

copiilor cu cerințe educaționale speciale, educația estetică, tehnică, morală, religioasă, tehnologică, 

educația pentru schimbare, pentru democrație. Cu alte cuvinte, se realizează și educația nonformală 
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și informală, nu doar cea formală, manifestată la nivelul școlii, un fel de educație Montessori, care 

poate fi folosită, din fericire, cu prilejul unor colaborări între școală și comunitate.  

Într-un studiu de cercetare avansată, realizat îndeosebi în spațiul rural, de către cercetătorii 

români, s-a constatat că parteneriatul real dintre școală și comunitate devine o pârghie importantă 

a funcționării eficiente a unităților de învățământ1, având un aport la calitatea învățământului și la 

succesul școlar al elevilor.  

Cercetătorii au întrebat, atât cadrele didactice și managerii instituțiilor de învățământ, cât și elevii, 

dar și pe familiile acestora, care ar fi beneficiile pe care le-ar putea obține copiii, în urma încheierii 

unor parteneriate și ce impact ar avea acestea asupra educației copiilor. Concluziile sunt 

următoarele: din perspectiva profesorilor și a managerilor, parteneriatele educaționale contribuie la 

ridicarea calității educației, la formarea personalității elevilor, la integrarea elevilor în viața 

comunității, încurajează comportamentele pozitive, prevenindu-le pe cele negative, motivează 

școlarii, intensificându-le gradul de conștientizare, iar părinții consideră că specialiștii din școală și 

din comunitate pot contribui mai bine, prin parteneriatul educațional, la rezolvarea problemelor 

familiei și ale copilului, categoric, influențând comportamentul celor mici.   

 

Bibliografie: 
Agabrian, Mircea, Millea, Vlad, Parteneriate școală-familie-comunitate, Editura Institutul 
European, Iași 
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„ACTIVITĂŢILE  EXTRAȘCOLARE LA GRĂDINIȚĂ-SERBĂRILE 

ŞCOLARE” 

 

Autor: Cozma Ionela Maria 

Instituţia: Şcoala Gimnazială Certeju de Sus 

 
            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 

la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 

îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

       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. 

  Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie.  

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. 

-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an. 

- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae, Crăciun, 

Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

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 
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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. 

 

Album foto serbări şcolare 

         

 

 

 

 

 

 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. 
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SERBARE POVESTI DE IARNA 

 

Prof.inv.presc.CraciunGabriela, 

SCOALA PRIMARA Tatarasti,nivel prescolar 

 
   „Din vis ,din fir de poveste,din adâncimi de timp,din fulgii de zăpadă,din beteala de pe cetina de 

brad,din seara de colindă,din amintirea ce picură în  inima,din calendarul ce măsoară timpul...a 
coborât Crăciunul!  Speranţa mântuirii a luminat ieslea minunată şi Dumnezeu Prunc ne-a asigurat 
împăcarea cu Dumnezeu Tatăl... Astăzi ,copiii dumneavoastră ,cu sufletele curate şi inimile pline de 
bucurie,vor incerca să vă creeze o seară mai specială,o seară de sărbătoare. 

   Sper din suflet că veţi uita pentru o clipa de toate problemele şi veţi păşi alături de ei în lumea 
de vis a colindelor,iar versurile recitate sa fie rugăciunea fiecăruia pentru noi şi pentru semenii 
noştri. Să-I mulţumim lui Dumnezu pentru ce avem şi Să-L rugăm sa ne dea multă 
sănătate,fericire,iar la anul care vine să ni se împlinească toate dorinţele! 

 
    „Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!!!” 
  Stimati invitati , dragi parinti si bunici … 
 
Ne bucura faptul ca ati dat curs invitatiei noastre si ati venit cu mic cu mare la a noastra mica 

serbare ! 
 
De pe acum, pentru fastaceliile noastre va cerem iertare 
Si va invitam sa ascultati si … daca doriti sa aplaudati ! 
 
Ninge peste noi acum cu fulgi de nea 
Cu sarbatori de iarna si colinde 
Ninge peste noi cu bucurii 
Si vraja iernii-n jocul ei  ne prinde. 
Ne asezam ca-n fiecare an 
Cu ochii stralucind de asteptare 
Ne pregatim sa-ntampinam 

Pe mosul bun din departare 
Ma uit si eu la jocul iernii 
Si las zapada sa se-astearna 
Apoi, m-asez la gura sobei 
Sa va spun Povesti de Iarna 
Povesti mai vesele mai triste 
Cu sufletul vi le citesc 
M-asez aici si-mi deschid cartea  
La prima fila ma opresc. 
A fost odata intr-o iarna.... 
Incepea-asa povestea mea. 
Zapezi de vis cerneau pamantul 
Craciunul Sfant se-apropia 
Copiii toti, cu mic cu mare 
Se pregateau inca de-acum 
Ca-n seara sfanta o sa treaca  
La orice casa Mos Craciun 
Cu daruri multe in desaga 

Dar ca sa-mparta tuturor 
Umbla intai noaptea sa vada 
Cum e purtarea pruncilor 
Stiind asa cativa copii 
Ce s-au gandit? C-o sa pandeasca 
Dar c-a sa stiti cum s-antamplat  
Ii las pe ei sa povesteasca 
 
Am aflat de la bunica 
Intr.o seara povestea 
Ca pe rand din casa-n casa 
Mosul a pornit deja 
Si am mai aflat ca poarta 
Tot mereu o carte mare 
Cu condei de-argint el scrie 
Ce copil si ce purtare... 
Si de-acolo stie Mosul 
Ca-i istet nevoie mare. 
 
Eu cand asta am aflat  
Va spun drept m-am speriat 
Ce ne facem fratioare? 
Ca noi n-am fost prea cuminti 
Ne-am certat, n-am facut patul 
N-am ascultat de parinti 
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Totusi stiu cum o sa fie 
Noaptea sa nu mai dormim 
Stam de veghe impreuna 
Si pe Mosul il pandim 
Ii furam cartea si tocul 
O sa scriu eu si cu tine 
Cateva randuri in carte 
C-am facut doar fapte bune 
 
Va citi ce scrie acolo 
Sigur n-o sa stie cine 
A scris foaia-n locul lui 
Ca-i batran nu vede bine 
Iar apoi ne va da daruri 
Jucarii, dulciuri, de toooate. 
 
Bravo! Te-ai gandit tu bine 
Dar sa vezi ce se mai poate 
Cand din casa va pleca 
Iute ne vom furisa 
Vom merge pe urma lui 
Pan la casa mosului 
Stiti ca are o desaga 
Si.n ea multe jucarii 
Le seaza-n sanioara 
Sa le duca la copii 
Sania de reni e trasa 
Uneori mosul o lasa 
Nepazita ca sa stea 
 
Noi, renii vom dezhama  
Vom fi reni in locul lor  
Apoi iute vom da zor 
Si cu hamuri de matasa 
Vom trage sania-acasa 
 
Vom goli din ea mai frate 
Darurile-mpachetate 
Masinute si roboti 
Lego, cuburi si trompete 
Jucarii pentru baieti 
Dar si jucarii de fete 
 
Dar incet se face noapte 
Si copiii-au adormit 
Iar cand Mosul a venit 
N-a uitat sa le-aminteasca 
Si zambind i-a dojenit 
S-a mirat de buna seama 
De prostia ce-a gandit 
Si-a-ntrebat de fiecare..... 
 

A-ti vazut Mos pacalit? 
Eu cand vin la voi in casa  
Sau pandesc pe la fereastra 
Pot sa ma transform usor 
Ca sa fiu un fulgusor 
Sau sa fiu o pasarica 
Ori o gaza mititica 
Poate-o raza aurie 
Si-atunci nimenea nu stie 
Nimenea de pe pamant 
Numai Dumnezeu cel Sfant 
El imi da putere mare  
Ca s-ajung la fiecare 
Deeeeci mai bine fiti cuminti 
Pe Mosul nu-l pacaliti! 
Un pic m-am cam suparat 
Dar sunt bun si v-am iertat 
Si asa cum asteptati 
Daruri o sa capatati. 
 
Colindele s-au terminat 
Si noapte-n-cet se lasa 
Si ne gandim ca ar trebui 
Sa ne intoarcem acasa 
Dar nu plecam 
Ne strangem toti 
Si ne vom linisti 
Noi stim ca mosul e pe drum 
Si poate va veni 
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Parteneriatul cu  părinţii şi importanţa acestuia 

 

Prof.înv.primar Crăciun Mihaela 

Şc.Gimnazială nr.1, Hârşova, Constanţa 

 

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. 

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. 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. 

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 
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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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 

prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze.  

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.  

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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Împortanța serbărilor în grădiniță 

 

Prof. înv. Preșc. Cramba Cristina,  
Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia 

 

                  Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, 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 de la cea mai fragedă vârstă, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora, au o mare contribuţie în dezvoltarea 

personalităţii copiilor, implicându în mod direct personalitatea copiilor. Aceste activitaăți prezintă 

unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Particularitățiile se 

referă la:conţinutul, durata, metodele folosite şi la formele de organizare. 

               Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de valorizare a capacităţilor de vorbire şi 

înclinaţiilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, copiii culeg o bogăţie de idei, 

impresii, trăiesc ,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate  

               Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu 

în ultimul rând, pentru părinţii. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare 

imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. Care este scopul serbărilor? 

               În primul rând verificăm, de câteva ori pe an, dacă preșcolarii şi-au însuşit informaţiile 

transmise la grădiniţă şi le dăm posibilitatea de a aplica ce au învățat la grupă. 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. 

               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 scopuri 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 
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necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante 

ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 

               Acum, în prag de sărbători, ne-am adunat cu copiii de la grupa mica și părinții lor în jurul 

bradului împodobit și am vestit Nașterea Domnului, prin colinde, obiceiuri și tradiții specifice 

zonei. Am confecționat sorcove, steaua, zurgălăi și am creat o atmosferă liniștită, plăcută și mirifică 

de sărbători. Costumația copiilor, Craciunei și Crăciunițe, ne-a introdus într-o lume de basm și a 

fost propice pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe Moșul mult așteptat. Scenariul acestei serbării a 

combinat atât tradiționalul cât și modernul.  
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Importanța parteneriatului cu părinții/Serbările școlare 

 

Crepelca-Kovacs Beatrix 

Profesor învățământ primar 

Liceul Teoretic ‘Bartók Béla’, Timișoara 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea 

acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 
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 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. 

 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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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

CREȚU MAGDALENA 
 
 

„Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte.” (Confucius)  

Deşi ne naştem cu aceleaşi şanse ne putem diferenţia prin educaţie, educaţie ce începe încă din 

fragedă pruncie şi se continuă pe tot parcursul vieţii, sub diferite forme. 

Tot ceea ce intră în contact cu copilul influenţează într-un fel sau altul educaţia şi formarea lui ca 

om. Familia este prima care intră în contact cu copilul şi care îi formează bazele educaţiei, şcoala 

este cea care consolidează şi lărgeşte sfera cunoştinţelor, iar mediul este cel care-l provoacă pe copil 

să aplice tot ceea ce a învăţat. 

Responsabilitatea imensă pe care o avem noi, cei implicaţi în educarea copiilor, atât familia cât şi 

şcoala, este de a-l ajuta pe acesta să îşi formeze propria imagine despre societate şi valorile acesteia, 

şi să-şi făurească  modele demne de urmat.  

În sânul familiei se pun bazele educaţiei morale, estetice şi civice. Atitudinea pe care părinţii o au 

faţă de şcoală şi educaţie în general,  influenţează şi atitudinea copilului faţă de învăţătură. 

Astăzi, părinţii doresc să se implice din ce în ce mai mult în viaţa școlară. Ei îşi pot exprima 

părerile în cadrul diferitelor comisii ce funcţionează la nivelul şcolilor claselor de elevi, părerile lor 

contând foarte mult în alegerea disciplinelor opţionale, de aceea se impune stabilirea unui 

parteneriat constructiv între familie şi şcoală care să aibă ca unic scop succesul şcolar al copiilor. Şi 

pentru ca acest parteneriat să aibă rezultatele dorite, el trebuie să se  bazeze pe încredere reciprocă, 

pe comunicare, informare, pe o colaborare constructivă care să ducă la îndeplinirea obiectivului 

propus: succesul şcolar al elevilor.  

Succesul şcolar al copiilor noştri va fi obţinut dacă şi familia şi şcoala vor pune mai presus de 

toate celelalte interese formarea omului de mâine. 

Meseria de dascăl este nobilă. Meseria de părinte este în acelaşi timp şi cea mai frumoasă şi cea 

mai dificilă meserie din lume. 

Doar conlucrând famila şi şcoala pot forma oameni pe care oricine se poate baza. 

Ţelul relaţiilor familie şcoală pentru educarea copiilor este de a crea o „cultură a succesului 

care să încorporeze valori, una care să dezvolte experienţele educaţionale, progresul şi succesul 

educaţional al elevilor” (Christenson, 2002). 

Într-o lume în permanentă schimbare, părinţii, cadrele didactice, oamenii de afaceri, comunităţile 

locale, instituţiile statului se străduiesc să încurajeze sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-

i ajuta pe copii să se dezvolte. 
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Şcoala are un rol important în întărirea parteneriatului familie – şcoală. Părinţii se întorc către 

şcoală pentru a fi îndrumaţi, în timp ce profesorii şi conducerea şcolilor sunt dornici să-i atragă pe 

părinţi în vedera cooperării pentru orientarea copiilor pe drumul cunoaşterii. 

Greu este să creşti un copil dar este şi mai greu să îl educi. Părinţii petrec mult mai puţin timp cu 

copiii lor confruntându-se cu dorinţa de a echilibra datoriile de familie cu cele ale profesiei. Şcoala 

trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere sprijinul necesar pentru a se putea implica în 

procesul de învăţare al copiilor.  

Am stabilit un număr de acţiuni pe care părinţii şi şcoala le poate întreprinde pentru a-i ajuta  să 

înveţe.  

Astfel, ca primi profesori ai copiilor lor, părinţii ar trebui:  

1. Să elaboreze un program zilnic pentru studiu. Să asigure copilului un loc liniştit pentru 

studiu, să încurajeze eforturile copilului, să se implice în această activitate răspunzând la întrebări, 

discutând despre ce au învăţat. 

 2. Să lectureze împreună cu copilul. Să-l ajute să-şi aleagă cărţile potrivite. Dacă un părinte 

îşi rupe din timpul său pentru a citi cu el, acesta din urmă va fi încurajat să citească şi singur. 

 3. Să folosească televizorul/calculatorul cu anumite limite. Este important nu numai ce 

emisiuni urmăreşte copilul ci şi cât timp alocă micuţul acestei acţiuni. Similară este şi atitudinea 

părinţilor faţă de utilizarea calculatorului/internetului. 

 4. Să păstreze legătura cu şcoala. Părinţii ar trebui să-şi stabilească în program, un moment 

în care să poată veni la şcoală pentru a vorbi cu cadrele didactice (despre evoluţia rezultatelor 

şcolare, teme, comportament).  

 5.  Să le aprecieze efortul depus. Apreciindu-le chiar şi numai verbal efortul de a învăţa, 

părinţii influenţează creșterea stimei de sine a copilului. 

  Dacă ar fi să căutăm un răspuns la întrebarea: „Ce înţelegem prin implicarea familiei în 

educaţie?”, acesta ar putea fi: a citi o poveste copilului înainte de culcare, a verifica temele în 

fiecare seară, a discuta cu cadrele didactice despre evoluţia copilului, a susţine buna educaţie a 

societăţii căreia aparţii şi enumerarea ar putea continua. Întrebându-şi zilnic copiii: „Cum  a fost 

astăzi la şcoală?” vor arăta celor mici că activitatea sa şcolară este importantă pentru părinţi.  

         Putem afirma  faptul că, răbdarea, dragostea, înţelepciunea împletite cu responsabilitatea, 

dăruirea şi perseverenţa sunt „uneltele” cu care atât părinţii, cât şi cadrele didactice pot modela din 

copiii, pe care îi educă, oameni adevăraţi. 
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SERBAREA ŞCOLARĂ, BUCURIA ŞI DISTRACŢIA TUTUROR 

 

 

Mirion Mioara-Crinuţa 

Școala Gimnazială Hădăreni 

Judeţul Mureş 

 
 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.          
  

 Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în 
pregătirea scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, 
interpretarea rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi .  

 Toti ne reamintim cu drag  unul sau mai multe momente petrecute pe o scenă în perioada 
şcolară, când cântam,  recitam,  dansam, interpretam un rol într-o scenetă sau piesă de teatru. 

 În sate, povestesc părinţii şi bunicii, că duminica, două evenimente atrăgeau ca un magnet 
consătenii: serbarea organizată la şcoală cu copiii lor şi „hora” de pe islazul satului care nu lăsa 
opincile să se odihnească până seara târziu, antrenând în iureşul horelor, sârbelor şi bătutelor toată 
suflarea satului. La şcoală programele artistice aveau ca acompaniament muzical doar vioara 
învăţătorului şi vocile copiilor, iar la horă o tobă, o vioară şi o trompetă mânuite de muzicanţii 
satului.  

 Copilăria  trăită alături de bătrânii satului poartă amprenta manifestărilor artistice la care  
copiii aveau voie să participe, sunetele instrumentelor populare insuflându-le şi sădindu-le în suflet 
dragostea pentru folclor, tradiţii, obiceiuri şi pentru muzică în general. 

 Principiile didactice sau pedagogice sunt norme orientative sau teze generale călăuzitoare 
pentru activitatea profesorului în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ spre a-i 
asigura o eficienţă optimă. 

  Ca orice activitate şcolară şi activitatea extracurriculară are la bază respectarea anumitor 
principii, reguli şi norme fără de care eficienţa nu este garantată. 

  În organizarea unei serbări şcolare trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care 
orientează profesorul în munca de educare a elevilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor 
sub toate aspectele (cognitiv, afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal).  
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  Toţi elevii selectaţi pentru a face parte din grupul ce va participa la serbare trebuie să fie 
mobilizaţi activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea spectacolului. Fiecare elev 
trebuie să primească un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, intereselor şi talentelor. 
În felul acesta toţi elevii se vor simţi egali unii cu alţii, valorizaţi şi vor putea îndeplini sarcinile 
primite fără a fi ţinta unor ironii din partea elevilor mai talentaţi şi mai îndrăzneţi. Şansa de a reuşi 
este oferită astfel tuturor elevilor indiferent de nivelul lor de dezvoltare aptitudinală. Asta nu 
înseamnă că nu se vor oferi condiţii de afirmare creativă a elevilor cu o dotare superioară. 

 Organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului, ideea tematică în 
jurul căreia se grupează toate punctele din program putând fi o temă legată sau tangentă cu un 
anumit eveniment. Indiferent de tema spectacolului este absolut necesară transmiterea unui mesaj 
precis, clar exprimat pentru a fi perceput şi apreciat de către spectatori. Pe lângă tema serbării se 
impune ca ceasta să aibă o notă de originalitate ( să nu semene cu cele care au fost prezentate 
anterior), fie prin noutatea numerelor prezentate, fie prin gruparea deosebită pe scenă, fie prin 
noutatea costumelor, fie prin aranjamentul în sala de spectacol, fie prin locul ales pentru 
desfăşurarea serbării. 

 Orice serbare şcolară se desfăşoară într-un anumit cadru şi loc: sala de clasă, biblioteca 
şcolii, terenul de sport, sala Căminului Cultural sau în alte instituţii culturale.  

 Pentru ca serbarea să aibă farmec, să fie plăcută la vedere, scena, locul desfăşurării serbării, 
se ornează potrivit cu tematica acesteea evitându-se supraaglomerarea cu elemente decorative. 
Decoraţiunile pot fi confecţionate de către elevi sub formă de litere, desene, baloane etc. şi este 
chiar indicat ca ei să fie implicaţi în această acţiune care le trezeşte respectul faţă de munca lor. 
 Pentru ca mesajul artistic să fie bine receptat de către auditoriu este necesar ca sonorizarea 
sălii să fie asigurată prin dotarea cu staţii de amplificare pentru sunet.  

Indiferent de locul unde se desfăşoară serbarea preocuparea pentru amenajarea adecvată a 
spaţiului şi pentru sonoritate trebuie să stea în atenţia organizatorului.  

Orice detaliu care la prima vedere pare nesemnificativ dă culoare şi farmec spectacolului. Orice 
serbare şcolară dă şanse egale participanţilor, oferă alternative de afirmare şi valorizare, dezvoltă 
simţul civic adecvat cerinţelor sociale. 

De „perfecţiunea” artistică a unui program de serbare depinde ca pe viitor elevii să poată 
aprecia un spectacol artistic bun, să recunoască valorile muzicale şi literare, să discearnă frumosul 
artistic de urâtul, ridicolul, falsul cu care se confruntă atât la televiziune cât şi pe internet  

Programul artistic nu trebuie să fie încărcat cu prea multe numere, care de multe ori nu au 
legătură între ele, să nu dureze prea mult pentru a nu plictisi şi obosi, eliminând astfel posibilitatea 
apariţiei unor reacţii neadecvate din partea spectatorilor (mişcarea pe scaune sau în sala de 
spectacol, comentarii verbale, discuţii între spectatori, mimică şi gesturi deranjante şi chiar 
părăsirea sălii). Dacă programul artistic va prezenta datini şi obiceiuri locale, aspecte legate de 
preocupările şi interesele locuitorilor, conţinuturi accesibile, spectatorii vor avea satisfacţia că 
spectacolul le-a fost adresat. Nu trebuie pierdut din vedere numărul invitaţilor la serbare pentru a 
aranja spaţiul de desfăşurare şi a crea o atmosferă plăcută în sală. 

După fixarea temei şi selecţionarea numerelor este necesară întocmirea programului. Numerele 
trebuie să fie variate în succesiune lor pentru a evita monotonia prezentării la rând a aceluiaş tip de 
moment artistic, proporţia dintre numere trebuie să fie echilibrată, ţinând cont de ideea că „ce-i prea 
mult strică”. Pentru a elimina timpii morţi în care elevii părăsesc scena, îşi schimbă costumele şi 
locurile pe scenă sau sunt introduşi alţi elevi pe scenă, este necesar ca între două numere să 
intervină un elev cu o poezie, un cântec, un monolog, o suită de proverbe sau ghicitori la care este 
antrenat publicul să răspundă, un dialog simplu, un solist instrumental sau un anunţ special, etc. 

Pentru ca un program artistic să aibă succes este necesar un anumit număr de repetiţii în funcţie 
de complexitatea temei şi a programului, de posibilităţile elevilor şi de timpul pe care aceştia îl au la 
dispoziţie. 

Pentru buna desfăşurare a serbărilor cadrul didactic organizator de serbări şcolare trebuie să-şi 
fixeze un calendar al acţiunilor cultural artistice, să-şi selecteze colaboratorii şi partenerii şi să 
demareze munca de căutare a sponsorilor. În funcţie de tematică profesorul va putea să-şi selecteze 
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din timp conţinuturile şi elevii potriviţi pentru fiecare număr dar şi rezervele pentru a înlocui 
protagoniştii care absentează din diferite motive (boală, plecarea din localitate, refuzul de a mai 
participa, lipsa acordului din partea părinţilor). Repectând aceste cerinţe orice serbare îşi va atinge 
obiectivele şi scopul propus. 

Orice activitate care este coborâtă din minte în sufletul copiilor, are o frumuseţe aparte, de 
aceea serbările sunt foarte îndrăgite de copii. 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de 
satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere 
fizic şi artistic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în 
atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 
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Importanța colaborării dintre grădiniță și familie 

 

Prof. Cristea Ancuța 

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 
 
    ,,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 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 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 
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.  
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       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.  
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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SERBAREA DE CRĂCIUN 

ȘI IMPORTANȚA MOȘULUI PENTRU SERBARE 

 

Prof. înv. Primar Cristea Viorica Aurelia 

Școala Gimnazială Talpa, Teleorman 

 
       Știm cu totii ca unul dintre momentele cel mai mult asteptate de catre copiii de la gradinita, si 
chiar si de catre copiii de la scoala, iar aici ma refer la cei din invatamantul primar, este acela in 
care are loc serbarea de Craciun.  
       In ciuda faptului ca intr-un an scolar, mai are loc si serbarea de 8 martie, dedicata tuturor 
mamelor, si se mai poate organiza chiar si o serbare la sfarsit de an scolar, atmosfera din cadrul 
acestor serbari nu se poate compara cu atmosfera de la serbarea de Craciun. 
        Tinand cont de faptul ca luna decembrie este luna cadourilor, inca de pe la inceputul lunii se va 
intra in febra pregatirilor, pentru ca educatoarele sau invatoarele care vor organiza aceste serbari, isi 
vor dori ca totul sa fie perfect. 
        Fiecare copil din clasa, sau din grupa de la gradinita va avea un rol important in cadrul serbarii, 
pentru ca va avea de recitat o poezie specifica, iar la final va fi recompensat de catre nimeni altul 
decat Mos Craciun.  
       Mos Craciun este dimeni altul decat acel batranel simpatic imbracat in rosu, care are o barba 
lunga si albam dar si o burtic simpatica, insa este cel mai iubit mos din lumea intreaga, datorita 
faptului ca in noaptea de Craciun, el le lasa tuturor copiilor cadouri. 
        Legenda spune ca Mos Craciun vine tocmai din Laponia, acolo unde locuieste impreuna cu 
sotia sa Craciuneasa, dar si cu mai multi spiridusi care ii sunt de mare ajutor in impartirea 
cadourilor pentru copiii cuminti. 
        Dealtfel, despre Mos Craciun se stie faptul ca el le ofera cele mai frumoase daruri numai 
copiilor cuminti, pe cand copiilor neastamparati le lasa sub bradut cate o nuielusa, semna ca a auzit 
de toate nazbatiile facute de acestia.  
       Ei bine, tinand cont de cat de popular si de cat de indragit este acest mos simpatic cu barba alba 
si imbracat in rosu, cu siguranta copiii din toata lumea si-l doresc alaturi de ei la serbarea de 
Craciun. 
        Din fericire, acum se gasesc pe piata chiar si servicii de inchiriere Mos Craciun, asa ca mosul 
poate sa ajunga cu usurinta la fiecare serbare organizata cu ocazia sarbatorilor de iarna. Cu 
siguranta pretul pentru un Mos Craciun inchiriat nu este unul foarte mare, insa foarte mare va fi 
bucuria copiilor cand vor vedea ca alaturi de ei la serbare isi face aparitia si mosul.  
       Ei bine, si daca mosul tocmai ce a ajuns la serbare, acesta va asculta cu mare atentie poeziile pe 
care le au de recitat copiii, dupa care le va oferi cate o imbratisare calduroasa acestora, iar mai apoi, 
fiecare copil isi va primi mult asteptatul cadou.  
       Asadar, dupa cum se poate observa, prezenta lui Mos Craciun la o serbare dedicate sarbatorilor 
de iarna este una foarte importanta.  
Cu siguranta copiii se bucura mult mai mult de prezenta mosului la serbare, decat de prezenta celor 
dragi, asa ca este obligatoriu ca mosul sa fie prezent la un asemenea eveniment. 
       Menită să aducă frumosul artistic în viața copiilor, serbarea școlară contribuie, prin multiplele 
sale valențe educative, la educarea estetică a elevilor, 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. 
        Chiar dacă nu suntem creatori de folclor, avem la îndemână prin meseria noastră de dascăli, 
oportunitatea de a crea o stare de spirit pozitivă în rândul elevilor şi părinţilor, învăţându-i să 
aprecieze valoarea şi frumosul, să facem ca jocul şi voia bună să fie în inimile lor. 
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       În organizarea unei serbări şcolare toţi şcolarii trebuie să fie mobilizaţi să participe activ la 
pregătirea şi susţinerea spectacolului, fiecare copil să-şi primească rolul potrivit înclinaţiilor şi 
talentelor. Cei timizi sunt solicitaţi să participe activ, având ocazia să-şi dezvăluie o latură pozitivă 
a personalităţii lor şi să capete încredere în forţele proprii, mai ales dacă sunt încurajaţi şi ajutaţi cu 
discreţie şi răbdare.  
       Organizarea serbărilor şcolare înseamnă pentru copii îmbogăţirea vieţii sufleteşti, crearea de 
sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, iar pentru dascăl o recunoaştere a muncii sale reflectată 
în ropote de aplauze adresate elevilor.  
       Prin serbările organizate de cadrele didactice de la şcoala noastră, copiii şi spectatorii au trăit 
momente unice din lumea inegalabilă a copilăriei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre 
cei prezenţi, a vibrat sub arcuşul de cristal al glasului copilăriei. 
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ROLUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

  Autor:CRISTESCU-POPESCU ECATERINA 
 

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, prin 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă , la organizarea raţională 
şi plăcută a timpului liber. 

Activităţile extraşcolare au un 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 accesibili sufletelor acestora. 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. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi, nu în 
ultimul rând, pentru părinţii elevilor.   

Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor . 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 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 . 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor  

Serbarea de la finalul semestrului I este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . Odată cu sosirea anotimpului alb , ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de bradul 
de Crăciun ,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui.  

Pentru această activitate a fost ales materialul , a fost ordonat într-un montaj literar –muzical 
. Memorarea devine mai ușoară atunci când fondul afectiv –pozitiv este mare. De aceea s-a asigurat 
înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri emoţionale , sentimente 
înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului transmis 
spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional. Învăţarea versurilor , interpretarea 
artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul 
liber . 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
-comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
-comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul , ceea ce 
favorizează receptarea , sporeşte eficienţa învăţării . 

Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
-perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil , face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească ; 
-desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 
pentru a se simţi parte integrantă a colectivului , să fie conştient că şi de participarea lui depinde 
reuşita serbării.  

Interdisciplinaritatea serbărilor este dată și de faptul că conţinuturilor de la limba română li 
s-au alăturat șicele plastice care au dus la realizarea de invitaţii pentru părinţi şi la confecționarea 
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unor afişe (unele dintre ele au fost realizate electronic). În realizarea acestora elevii au manifestat un 
deosebit spirit artistic și competiţional. Cel mai bun afiş a fost expus la avizierul şcolii, în acest mod 
serbarea şcolară fiind popularizată, iar numărul de spectatori considerabil.  

Prin conţinutul ei, ea poate fi considerată ca o modalitate de dezvoltare a simţului estetic la 
şcolarii mici. Astfel de activităţi au un puternic ecou în sufletele elevilor, oferindu-le posibilitatea 
de a se identifica, evalua şi de a promova tezaurul de valori transmise şi îmbogăţite de la o generaţie 
la alta. De asemenea, aceste activităţi constituie un adevărat mijloc de educare a elevilor, oferind 
excelentul prilej de interrelaţionare între aceştia-învăţătoare-părinţi şi comunitate.  

Serbarea școlară evaluează talentul , munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în 
plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei noastre 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 . 

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 . 

Toate manifestările 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bibliografie: 
  
Postelnicu, Constantin, ”Fundamente ale didacticii şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 
 www.didactic.ro 
 
 
 
 

440



Părinții de Fluturași – parteneri în educație 
 

Prof. Plugaru Cristina 
 

Doresc ca aceste rânduri să fie un însemn de prețuire pentru părinții Fluturașilor, care, în 
acest an, ca în ceilalți ani, au fost alături, trup și suflet, de copiii lor și de activitățile desfășurate în 
grădiniță.  

Se presupune, că o educație de calitate este oferită copilului atunci când părinții 
comunică/colaborează în permanență cu unitatea școlară – grădinița. Așa și părinții fluturașilor: ne-
au fost alături atât în activitățile zilnice ale copiilor, la fiecare proiect 
tematic, cât și la întâlnirile lunare. 

Fiecare proiect tematic desfășurat cu fluturașii a fost o 
provocare atât pentru noi, ca și cadre didactice, cât și pentru părinți. 
Mereu au venit în ajutorul copiilor cu materiale care mai de care mai 
atractive și diverse. Proiectul despre toamnă a fost foarte bogat în 
materiale gustative: am avut tot felul de legume, fructe și flori. La fel 
de interesați au fost despre o temă captivantă pentru toți: Instrumente muzicale. Ajutorul părinților 
cu materiale a fost foarte util, deoarece fluturașii au învățat astfel lucruri necunoscute despre 
muzică. 

 
 

Ca în fiecare an, și de această dată grădinița noastră a participat 
la proiectul “Fructe și legume donate”. Părinții și copiii au fost cuprinse 
de compasiune față de semenii noștri, față de persoanele vârstnice aflate 
în situații financiare dificile și au donat bunătăți bătrânilor din centrul 
Bisericii Sf. Voievod Ștefan cel Mare. Cu 
mare drag au pregătit bagajele pentru a fi 
donate și cu emoții le-au oferit bunicuțelor 
care așteptau înfrigurate în biserică. 

Activitatea aceasta le-a deschis inima pentru a fi mai buni, mai darnici, nu 
atât cu cei mai în vârstă, cât și cu cei de-o seamă cu ei. 

Astfel că, sărbătorile de iarnă au fost un bun prilej pentru a dărui 
un strop de bucurie copiilor din familii defavorizate, copiilor care poate nu aveau o speranță că în 

acel an Moș Crăciun va veni la ei. Și astfel, părinții, din puținul lor, din 
jucăriile și hăinuțele copiilor, au fost alături de noi și au oferit celor mici 
daruri de Crăciun, aducând pe chipul 
multor copii lacrimi de fericire. Cadourile 
oferite de părinți și fluturași au ajuns la 
prichindeii din satul Bogonos, comuna 
Lețcani. 

Întâlnirile lunare au fost un prilej de cunoaștere, în care 

părinții și-au cunoscut mai bine copiii, copiii au petrecut timp prețios cu 
părinții, iar doamnele educatoare au contribuit la creearea unei legături 
între familie, grădiniță și comunitate. Părinții 
ne- au fost alături în fiecare lună, participând la 
proiectele județene, cât și la proiectele clasei. 
Primul întânire a fost un prilej de a ne încălzi la 
un ceai/cafea creativă: părinții au realizat 

împreună cu fluturașii lor obiecte din lut, ajutându-se de sfoară, bețe, 
propriile mânuțe. A fost cea mai relaxantă activitate, în care părinții s-au 
desprins de rutina familială și și-au amintit cum e să te joci cu mâinile în lut. 
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Sărbătoarea de 24 ianuarie ne-a unit, pe o parte din fluturași, în Piața 
Unirii. Chiar dacă a fost un frig de ne înghețau măinile și buzele, noi am cântat 
cu mare drag cântecul unirii, am dansat hora și apoi am mers împreună să vizităm 
comorile din Muzeul Unirii.  

O altă activitate trăită intens de către părinți și fluturași a fost cea de 
confecționare de mărțișoare/târgul cu vânzare: bunici, tătici, mămici și fluturași 
au pus dragoste și suflet în aducerea primăverii în sufletele tuturor, confecționând 
mărțișoare, felicitări, care au fost valorificate într-un târg de mărțișoare care a 
avut loc la Iulius Mall. Fluturașii și părinții acestora au demonstrat un adevărat 

talent în arta negocierii și a comercializării mărțișoarelor. Toate aceste activități antreprenoriale vor 
contribui la dezvoltarea personalității fluturașilor.  

Un alt parteneriat de succes, de un real folos pentru părinți, bunci și copii, este cel despre o 
alimentație sănătoasă: Traista cu sănătate. Proiectul este la al treilea an de activitate în rândul 
părinților, dar și de această dată a avut succes: părinții au avut ocazia să se întâlnească personal cu 
prof. univ. dr Veronica Mocanu, de la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie “Gr. T. Popa” și să discute despre problemele de 
alimentație din viață copiilor lor.  Ce mai delicioasă activitate din 
cadrul acestui proiect a fost Ziua alimentației sănătoase: părinții 
împreună cu copiii au bucătărit – au preparat o salată proaspătă de 
primăvară, cu ridiche, salată, ceapă, spanac, asezonată cu ulei de 
măsline; iar copiii au pregătit o delicioasă salată de fructe din 

banane, mere, pere, kiwi, nuci, căpșuni, 
stafide... Deeelicios!!! Toți, și mic și mare, s-au întrecut în a mânca cât 
mai multe porții sănătoase. 

Activitățile vor continua, noi: 
părinții, copiii și educatorii, ne 
pregătim cu pași repezi pentru  
viața de viitor școlar! 

Vă mulțumim, dragi părinți, pentru că ați fost mereu 
alături de noi și că ați dovedit că într-adevăr vă pasă de 
educația copiilor noștri!  
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Crivăț Mădălina Mihaela 
Grădinița „Căsuța Fermecată” 

 
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. 

Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o perioadă a 
vieţii lor pentru că au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării copilului. 
Au fost perioade istorice în care nu erau grădiniţe şi nici profesia de educatoare, iar nevoia de ieşire 
în lume a copilului era satisfăcută de către familie prin deschiderea ei către comunitate. Acum însă, 
în afara unei deschideri constante a familiei şi din lipsa unei comunităţi coerente în jurul familiei, 
această trecere a copilului de la familie la lume se realizează prin intermediul grădiniţei. De aceea, 
pe de o parte grădiniţa apare ca indispensabilă copilului, deci şi familiei sale, iar pe de altă parte 
grădiniţa nu ar exista dacă familia nu ar avea nevoie de ea. 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 
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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. Adesea starea ei constantă, deschisă 
şi relaxată îi poate ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de colaborare. 

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. 

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,  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. 
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Importanța relației grădiniță-familie 

 

Profesor învățământ preșcolar : CROITORU ELENA ADRIANA 

GRĂDINIȚA MATEIAȘ BRÂNCOVEANU, LOC. : FĂGĂRAȘ 

 
              Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu 
ținând cont că la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În 
primele etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între 
grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc. 
             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 săceară sfaturi. 
              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 unitarcare 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. 
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SE APROPIE CRĂCIUNUL 
 

PROF.ÎNV.PREȘ. CSINARDI ANGELA LILIANA 
GRĂDINIȚA VOINICEL  

 
Scena reprezintă o peșteră. O peșteră care va reproduce cadrul din peștera Sfântă. În stânga 

scenei, jos, pe fân, o păpușă care îl va reprezenta pe pruncul Iisus. De o parte și de așta, lângă prunc, 
o fetiță și un băiat costumați corespunzător epocii lui Iisus (și în funcție de imaginația educatoarei). 
Băiețelul și fetița îi vor reprezenta pe Iosif și Maria. Undeva în spatele scenei se vor așeza siluete de 
animale (vite, oi) și foarte multe stele. În dreapta scenei va fi așezat bradul împodobit. Pe un fond 
muzical, care va reda colindul ,,O ce veste minunată”, intră în scenă copiii.  
 

Primul copil: 
- Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi cu mine, 

Iisus se naște astăzi, 
Copile, pentru tine. 

 
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit. 
 

Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi duios, 

Să crești curat, copile, 
Ca bradul de frumos. 

 
Toți copiii: 

Ca brazii cu crengile pline 
De daruri trimise de sus, 
Din țara de vis, luminată 

De leagănul blândului nostru Iisus. 
 

Al doilea copil: 
Colindul Te coboară sfânt 

În casa mea, Iisuse, 
În cor de Îngeri pe pământ 

Din vremurile apuse. 
 

Colindul ne aduce-n zări 
Visare și lumină, 

Păstori aduc din depărtări 
Din albe flori, cunună. 

 
Colindul ne ridică iar 

În fața Ta, Iisuse, 
Cununi de dragoste în dar 

În visele-mi ascunse. 
 

Colindul – O ce veste minunată! 
Al treilea copil: 
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Când se-aștern ninsori pe-afară 
Și răsună casele-n colind 

Peste noi privirea Ta-ți coboară, 
Căci spre Tine rugile se-aprind. 

Mii de stele s-au ivit aevea 
În zvon sfânt, de rugă, la altar, 

Peste noi trimite-Ți mângâierea, 
Peste noi trimite-Ți al Tău har! 

Al patrulea copil: 
Cad fulgii moi din cer dansând 

Și dansul lor e lin, 
Iisus astăzi al meu gând 

E doar de Tine plin. 
 

Privesc în albul nesfârșit 
Și văd lumini de soare, 

Trei Crai vin de la răsărit, 
Punându-Ți la picioare, 
Simbolu-mpărățitei firi 
Și dragostea cerească, 
Și fluvii pline de iubiri 

În lume-ncep să crească. 
 

Toți copiii: 
Cad fulgii moi în palma mea 

Și strălucesc pe rând 
Căci astăzi s-a născut Hristos, 

Cel preamărit și blând. 
Colindul – Astăzi s-a născut Hristos! 

Al cincilea copil: 
În noaptea-n care Te-ai născut 

Iisuse, pentru mine, 
Cu ploi de Îngeri s-au umplut 

Nălțimile senine. 
Ca flori de tei cădeau de sus 

Visare și lumină, 
heruvimi pentru Iisus 

Aduc cântare lină. 
 

Al șaselea copil: 
Îngenunchează mamă 
Să ne rugăm mereu, 
Când îngerii sărută 

În taină, somnul meu. 
 

Închide-mi ochișorii 
Când Îngerii privesc, 
Mângâie-mi obrăjorii 

Când stelele strălucesc. 
 

Toți copiii: 
Se-apropie Crăciunul 
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Iisuse, pentru Tine 
Nălțăm colinde sfinte, 
Nălțăm colinde line. 

 
Colind- Am plecat să colindăm! 

Toți copiii: 
Veșmânt frumos pentru Domnul 
Când s-au aprins în brad lumini, 

Când cântă cerul și pământul 
În cântec sfânt, de heruvimi. 

 
Al șaptelea copil: 

Îngenunchează mamă 
Să ne rugăm acum 
Și pentru copilașii 

Care-au rămas pe drum. 
 

Și pentru-acei ce plâng 
În serile acestea 

Fiind orfani pe lume, 
Necunoscând nădejdea. 

 
Toți copiii: 

Se-apropie Crăciunul 
Cu zvonuri de colinde 
Să ne rugăm în taină 

Când steaua se aprinde. 
Al optulea copil: 

Iisus se naște astăzi 
În peșterile lumii, 

În ochi noștri limpezi, 
În raza blândă-a lunii, 

 
În fiecare casă 

Cu licăriri de soare, 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 

 
Iisus se naște astăzi 

Să-l punem la picioare 
Lumina rugăciunii 

Și-o limpede cântare. 
 

Colind- Sus la poarta Raiului! 
Al nouălea copil: 

Am spus că astăzi s-a născut, 
Iisus în ieslea sfântă, 

Că-acolo-n ceruri heruvimi 
În cor de slavă cântă. 

 
Al zecelea copil: 

Am spus că cerul s-a-noit 
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Și lângă el, pământul, 
Că îngerii cântă în cer, 
Și-aici la noi colindul. 

 
Am spus că plouă pe pământ 

Visare și lumină, 
Am spus că leagănul cel sfânt 

E dragoste divină. 
 

Am spus, dar nu uita, copile, 
Cum s-a născut Iisus: 

Acolo jos, în frig, pe paie, 
Doar magii, daruri i-au adus! 

 
Colind- Trei păstori se întâlniră! 

Toți copiii: 
Se-apropie Crăciunul 

Vin să te rogi cu mine, 
Iisus se naște astăzi, 
Copile, pentru tine! 

 

(cortina) 
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IMPORTANȚA PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII 

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Eugen Pora”, Cluj-Napoca 

Prof. înv. primar: Csomos Simina - Minodora 

 
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va 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) 

 Argument 
Realitatea curentă din învăţământ prezintă nevoile crescânde ale societăţii în ceea ce priveşte 

educaţia. Printre aspectele declanşatoare ale unor noi şi crescânde aşteptări sociale, amintim: ritmul 
accelerat al dezvoltării cunoaşterii, dar şi al tehnologiilor şi, implicit,  necesitatea adaptării, prin 
diverse strategii, la acesta; interdependenţa mondială („globalizarea”) şi necesitatea sincronizării 
sistemului naţional de învăţământ (românesc) cu celelalte sisteme de învăţământ 
europene/mondiale; presiunea economică şi incertitudinea socială; dar şi frustrările generate de 
calitatea educaţiei (Senge, 2016).  

Pornind de la ideea  „calităţii educaţiei”, dar mai ales a frustrărilor survenite, putem afirma 
că deseori şcolile sunt „însărcinate cu soluţionarea unor probleme sociale pe care nu le-au creat” 
(Senge, 2016, p. 23), astfel fiind percepute ca eşuând în misiunea ce le revine, generând numeroase 
conflicte. De exemplu, părinţii sunt, de cele mai multe ori, nemulţumiţi de educaţia pe care  o 
primesc copiii lor, fără a-şi asuma vreo responsabilitate în această privinţă: pentru ei, şcoala este 
responsabilă în totalitate de educaţia copiilor şi, pe cât se poate, aceştia încearcă să justifice 
eşecurile educaţionale prin blamarea şcolii şi a profesorilor. Din această perspectivă, realizarea unui 
parteneriat şcoală-familie, de tipul proiectului educaţional „Şcoala părinţilor”, este esenţial în ceea 
ce priveşte cunoaşterea reală a problemelor educaţionale şi, implicit soluţionarea acestora. 

În urma realizării unui studiu, s-au identificat patru motive ale necesităţii realizării 
parteneriatelor între familie şi şcoală: „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” (sursa: 
www.tribunainvatamantului.ro). Astfel, parteneriatele dintre familie şi şcoală sunt instrumente 
componente ale educaţiei permanente. “Şcoala părinţilor îşi propune să  deschidă un nou câmp 
relaţional între cele două entităţi importante în formarea individului -familia şi şcoala- şi se poate 
realiza în diverse maniere (la nivelul şcolii, activităţi extraşcolare sau implicând comunitatea): sub 
forma lecţiilor deschise, temelor de tip proiecte investigative, lectoratelor sau şedinţelor cu părinţii, 
excursiilor, serbărilor şcolare, vizitelor la muzeu/domiciliu  şi/sau sub forma unor “parteneriate 
oficiale”, implicând şi alte instituţii sau membrii ai comunităţii (“Crucea Roşie”- cursuri de prim-
ajutor; Poliţia rutieră; Biblioteca; Biserica; Spitalul; ONG-uri etc.). Aşadar, necesitatea 
parteneriatelor familie-şcoală ar trebui să fie generată natural, de dorinţa ambelor instanţe (familia şi 
şcoala) de a-i oferi subiectului comun (copilul) experienţe autentice, care să îl pregătească în 
vederea integrării lui în societate şi pe piaţa muncii.  

Beneficiile pe care le au atât copiii, cât şi părinţii în urma implicării active a părinţilor în 
viaţa şcolii/grădiniţei sunt  numeroase şi diverse: sporirea receptivităţii copilului la cerinţele 
părintelui; creşterea încrederii în sine a copilului şi în ceilalţi, implicit imaginea de sine/stima de 
sine pozitivă; timp valoros petrecut cu copiii; copilul are sentimentul că este important pentru 
părinţi; cunoaşterea mediului educaţional şi social al copilului (prieteni, cadre didactice, colegi, alţi 
părinţi); cunoaşterea specificului activităţilor educaţionale desfăşurate în grădiniţă/şcoală; 
identificarea şi utilizarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor, într-o manieră eficientă, 
constructivă; cunoaşterea acurată a nevoilor şi intereselor propriului copil; dezvoltarea unei relaţii 
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armonioase, deschise, bazate pe încredere şi respect reciproc cu personalul instituţiei de învăţământ; 
creşterea motivaţiei pentru studiu a copiilor; copilul are suport afectiv constant din partea părinţilor; 
crearea unei relaţii stabile şi armonioase familie-şcoală.  

Timpul constituie un factor important în ceea ce priveşte parteneriatele familie-şcoală, astfel 
elaborarea unor activităţi considerate utile şi valoroase de către părinţi, vor asigura implicarea 
acestora şi crearea unei imagini pozitive asupra calităţii timpului petrecut în şcoală/activităţile 
propuse de către cadrul didactic.  

Programul educaţional „Şcoala părinţilor” va considera întotdeauna ca prioritate crearea 
unui climat relaţional armonios, bazat pe încredere şi respect reciproc. Scopul programului propus 
vizează, în mod explicit, crearea unei relaţii pozitive părinte-copil/părinte-profesor/profesor-copil, 
de îmbogăţire a repertoriului relaţional comun al celor menţionaţi. De asemenea, comunicarea 
asertivă între participanţii (beneficiarii) programului este indispensabilă în vederea conturării unor 
rezultate valoroase.  
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Importanţa parteneriatului cu parinţii 
 

Prof.inv.Cuibus  Monika 
 
 

Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit.Cum au început  deja să se 
usuce frunzele şi să se ascundă soarele, e clar: începe şcoala. 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. 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. 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 coordonateitemporale.         
 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.   
 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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SERBARE DE CRĂCIUN 

 

Școala Gimnazială ,,Porolissum” ,  

Structura ,,George Coșbuc” ,Zalău 

Prof. în înv. primar : CULCIAR ANCA LUMINIȚA 

 
Colindă:O ce veste minunată 
O,ce veste minunată! 
Că fecioara Preacurată, 
A născut pe Mesia, 
Aşa cum ne spune Biblia. 
 
Copii,să vă povestesc , 
Ce-n Biblie eu găsesc: 

În lumea neagră de păcat, 
Trebuia să vină un împărat! 
Un Împărat de lumină, 
Ca să şteargă a lumii vină! 
 
Dar să vă povestim ce s-a întâmplat, 
În Betleemul cel îndepărtat. 

 
În Biblie,în Noul Testament,este scris că istoria naşterii lui Isus a fost aşa:Împăratul dăduse o 
poruncă ca toţi oamenii să meargă în locul de naştere şi să se înscrie.Iosif şi Maria au mers să se 
înscrie în satul Betleem.Călătoria a fost lungă şi obositoare.Mariei i-a venit timpul să nască şi 
pentru că nu era loc în casa de poposire,ea anăscut într-o iesle. 
 
Iosif 
În micuţa iesle i-am făcut un pat 
Pruncului ce va fi fiu de împărat 
 
Maria 
Scutecel de pânză  
Mama ta ţi-a pus. 
Dormi în pace :îngeri 
 Te păzesc de sus. 
 
Pe o câmpie de la marginea satului,nişte păstori îşi păzeau turmele.Dar deodată ei zăresc o lumină 
care se apropie tot mai mult.Ei s-au înfricoşat foarte tare. 
 
Păstorii:  
 
Uite o lumină se apropie de noi ! 
 
Colindă:Un înger din cer 
 
 
 
Îngerul: 
Nu vă temeţi căci vă aduc o veste bună care va fi omare bucurie pentru tot norodul:astăzi în cetatea 
lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul.Iată semnul după care îl veţi 
cunoaşte :veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle. 
 
Toţi îngerii: 
Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. 
Îngerul: 
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Spre ce minune voi, păstori ,porniţi prin bezna fără frică? 
 
Toţi păstorii: 
Spre Betleem,spre ieslea mică, spre Betleem,spre veşnicul Păstor Suprem 
 
Păstor1: 
Ce lumină! Şi câţi îngeri au fost! Încă îmi mai tremură picioarele……. 
 
Păstor 2:  
Da,şi acum mai aud parcă:,,Slavă lui Dumnezeu în ceruri şi pace pe pământ!’’ 
 
Păstor 3: 
Vom găsi Pruncul în iesle ,înfăşat în scutece.Cine s-ar fi gândit? 
 
Păstor1: 
Uite staulul! 
 
Păstor2: 
Linişte!Linişte!Copilul abia s-a născut.Poate că doarme. 
 
Păstor3: 
A venit Mesia!Slavă lui Dumnezeu! 
 
Colindă:Cling,Cling,Cling  
Păstor1: 
Copile sfânt ce-ai coborât 
Din slăvile senine 
Te salutăm de mii de ori 
Cu cântece sublime 
 
Păstor2: 
Dumnezeul nostru tare  

Înaintea ta cădem 
Preamărind fără încetare 
Naşterea-ţi din Betleem. 
 
Păstor3: 
Lumea-ntregă cu iubire 
Înaintea ta cădem 
Şi slăvim a Ta venire 
Sfânt copil din Betleem. 

 
Păstori venit-au mulţi la staul şi toţi s-au minunat 
În mare grabă ei sosiră şi toţi s-au închinat. 
Din câmp ,la iesle-n grabă cu toţii au alergat zoriţi 
Şi Pruncul sfânt văzut-au.Toţi au fost uimiţi. 
 
Dintre toate stelele de pe cer,Dumnezeu a ales una căreiai-a dat o misiune specială:să lumineze 
calea oamenilor spre pruncul Isus. 
 
Toţi magii: 
Unde-i Pruncul nou născut vrednic de omagii?Unde-i Pruncul Dumnrzeu?întrebară magii. 
 
Spre ce oraş zoriţi voi magi c-un dor ce inima vă umple? 
 
Toţi magii: 
Spre Betleem,cu daruri scumpe 
Spre Betleem,spre slava unui mag suprem! 
 
Colindă:Boc,Boc,Boc 
 

Mag1(aur) 
Către Betleem noi am pornit 
Mai avem puţin şi-am obosit 
Scumpe daruri Pruncului i-am adus 
Pentru Pruncul cel numit Isus 
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Mag2(smirnă) 
Noi magii ,cum stăvechii martori spun 
Am fost conduşi de-o stea pân’la Isus 
Noi lui i-am dat tot ce-aveam mai bun 
Dar tu ,prietene, ce i-ai adus? 
 
Mag3(tămâie) 
Dacă vrei să vezi aievea 
Stele sfinte şi minuni 
Vino să-nsoţeşti pe cale 

Ca un mag pe magii buni….. 
 
Din răsărit trei magi veniră 
Ei daruri scumpe-având 
Cu ele se-chinară-dată: 
Pe pruncul lăudând. 
Şi aur şi tămâie 
Şi smirnă,dar nepreţuit. 
Pe Prunc îl adorară, 
Fie-n veci slăvit! 

 
O povestire de demult spune că,atunci când magii au ajuns în Betleem,au întâlnit pe stradă un 
băieţel sărac de tot,dar foarte drăgălaş.Şi magiii-au spus:Hei vino cu noi,şi ai să vezi un Prunc 
Rege….un Prunc care o să fie Împăratul cel mai mare şi mai bogat din lume! 
 
Şi acum creştine drag, 
Când e Crăciunu-n prag, 
Când vin colindători 
Şi totu-i minunat, 
De sărbători 
 
Spre Domnul Sfânt 
Tu gândul să-ţi aşterni! 
Şi ce e rău,de bine tu să cerni. 
 
Să schimbi ceva în viaţa ta! 
Să chemi pe Domnul Isus, 
Să vină-n ea! 
 
Colindă:Astăzi s-a născut Hristos 
 
Într-o iesle cu sulfine, 
Te-ai născut cândva umil, 
Şi ai fost şi tu copil, 
Ca şi mine…… 
 
Dar acum din slăvi nespuse, 
Ochii tăi cu drag privesc, 
Şi te temi să nu greşesc, 
Când îţi spun şi eu: 
Isuse, te iubesc! 
 
Mi-a povestit măicuţa mea 
Că te-ai născut în iesle 
Iar astăzi inimioara mea 
E pentru Tine-o iesle. 
O iesle caldă şi plăcută 
Pe care îngeri o ajută 
Să Te iubească 
Şi să-Ţi cânte:Osana!Osana! 
 
Isuse,azi de ziua Ta 

Îţi fac cadou inima mea 
Şi toată viaţa mea  eu vreau 
Lângă ieslea Ta să stau. 
 
Colindă:O  noapte  preasfinţită 
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Colaborarea dintre școală și familie, 
o componentă importantă a educației permanente 

 
Prof. înv. primar Cupșan Lăcrămioara, 

 
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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită 
la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 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 vorbim 
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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 
În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 

aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 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;  
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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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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 noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia.  

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”. 
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COLABORAREA  ŞCOALĂ – FAMILIE 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 11 “ Dr. C-tin Angelescu”, 

Constanţa 

Prof. Elisabeta Custara 

 
 

Succesul şcolar depinde de relaţia familiei cu copiii şi cu şcoala. Când aceşti trei factori 
conlucrează, rezultatul este imediat şi de durată. 

Implicarea părinților în educația copiilor este esențială. Pentru a fi eficientă însă, între 
familie și școală trebuie stabilit un parteneriat solid – acesta le va oferi elevilor posibilitatea de a-și 
valorifica potențialul, de a se simți în siguranță și sprijiniți, iar părinților – de a fi bine informați și 
de a se antrena în luarea deciziilor care afectează experiența școlară a copilului lor. În același timp, 
un parteneriat consolidat presupune recunoașterea de către profesori a faptului că părinții sînt 
preocupați realmente de educația copiilor și că astfel se vor promova atitudini pozitive față de 
școală și de învățare. Înființarea acestuia necesită eforturi conjugate ale ambelor părți, pentru a crea 
o relație de încredere și echitabilă. În acest context, se pot identifica căteva argumente în favoarea 
unor astfel de parteneriate și recomandări, atât pentru părinți, cât și pentru profesori, în vederea 
realizării unui parteneriat calitativ între școală și familie 

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 sunt primii educatori ai copiilor lor; 
- Şcolile eficiente oferă un mediu de învăţare şi 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 întăresc legăturile dintre şcoli şi comunităţi. 

Recomandări pentru părinţi. Puteţi sprijini învăţarea şi dezvoltarea copilului dumneavoastră acasă în 
următoarele moduri: 

- Întrebaţi un psiholog care vă cunoaşte copilul sau psihologul şcolar ce vă poate sugera cu 
privire la ceea ce puteţi face acasă cu copilul; 

- Implicaţi copilul în activităţi de zi cu zi, cum ar fi gătitul, cumpărăturile, lucrul în grădină 
etc.;  

- Vorbiţi cu el despre ceea ce face, vede, simte şi modul în care se simte; 
- Oferiţi-i copilului oportunităţi de a-şi utiliza simţurile (experienţe noi, pentru a vedea, 

mirosi, gusta, atinge şi auzi lucruri diferite); 
- Citiţi-i copilului. Faceți un abonament pentru întreaga familie la o bibliotecă locală, ajutaţi-

vă copilul să-şi aleagă cărţi şi să se bucure de lectură; 
- Cântaţi, povestiţi, organizaţi jocuri cu toţi membrii familiei. Distraţi-vă împreună. Vorbiţi-i 

copilului, încurajaţi-l să adreseze întrebări. Lăsaţi-l să vadă că nici dvs. nu ştiţi întotdeauna 
răspunsul; 

- Limitaţi timpul pe care copilul dvs. şi chiar dvs. îl petreceţi în faţa televizorului.  
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Aceste recomandări vă vor ajuta să aflaţi mai multe despre copilul dvs., despre modul în 
care învaţă şi se dezvoltă; astfel, veţi şti cum anume îl puteţi ajuta în parcursul său şcolar, 
împărtăşind aceste lucruri cu profesorii, într-un cadru securizant şi prietenos. 

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. 

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. 

 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; 
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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. 
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: 
 
1. Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006; 
2. Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 
3. Joiţa, E., Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 

460



ȘCOALA ȘI FAMILIA-PARTENERI! 

 

Profesor: Cuțitoiu Mariana 

Liceul Tehnologic Bâlteni-Județul Gorj 

 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

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. 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. 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 nostrum. 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.  
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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 .  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. 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. 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.  

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. Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se 

identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  

părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
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STUDIU DE CAZ  PRIVIND PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

 

Prof. înv.primar, 

DAIA LAURA 

Școala Gimnazială “Sf.Apostol Andrei” Buzău 

 

           OBIECTIVELE CERCETĂRII: 1. Implicarea familiei în elaborarea unei strategii 
personalizate de optimizare a rezultatelor şcolare ale elevului; 2. Analizarea împreună cu familia a 
rezultatelor parţiale ale colaborării cadrului didactic cu familia; 

           IPOTEZELE CERCETĂRII: 

            Ip. 1 Dacă învăţătorul iniţiază o intervenţie personalizată pentru un elev cu rezultate şcolare 
slabe în care atrage familia pentru sprijin/suport, rezultatele şcolareale elevului se vor îmbunătăţi. 

            UNIVERSUL CERCETĂRII Eleva  Daria J. este elevă în clasa a IV-a şi provine dintr-o 
familie cu doi copii. Ea întâmpină dificultăţi în învăţare care se datorează stării sale de sănătate, este 
diagnosticată cu o boală la inimă, încă din clasa I fiind nevoită să lipsească foarte mult de la şcoală 
pentru internări/ analize, fapt ce şi-a pus amprenta pe evoluţia sa de mai târziu. Faptul că şi sora sa 
suferă de aceeaşi boală a îngreunat situaţia familiei, căreia i-a fost destul de dificil să gestioneze 
aceste probleme. In rest, este un copil normal, veselă, sociabilă, o bună colegă şi prietenă. 
Implicarea familiei în procesul educaţional nu a fost permanentă, nu au fost recuperate pierdirile din 
zilele absentate, nu a primit sprijin permanent la teme, lucru ce a condus la carenţe în educaţia 
elevei.  Eleva Daria J. întâmpină dificultăţi de comunicare, nu are un vocabular complex, abilităţile 
lingvistice sunt limitate, capacitatea de raţionament este lentă , nu are dezvoltată gândirea logică şi 
critică,  nu dă dovadă de stăpânire de sine,se teme de eşec, are  nevoie permanent de încurajări, ezită 
dacă nu este ajutată. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic 
informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din 
şcoală.   

           METODE DE CERCETARE  

           În demersul de cercetare sunt folosite mai multe metode: -ancheta pe bază de chestionar, 
aplicat părinţilor -observaţia -interviul structurat –discuţii. 

INSTRUMENTELE DE CERCETARE utilizate sunt: chestionarul, protocolul de colaborare, 
protocolul de discuție. 

           Observaţia este „una din metodele de cunoaştere a personalităţii umane, care constă în 
consemnarea metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual 
sau colectiv, aşa cum se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare.”(Ion Holban, „Cunoaşterea 
elevului: sinteză a metodelor”). Înregistrarea, prin observaţie, a unui eveniment sau a unui 
comportament, se realizează de regulă pe baza unei grile / protocoale de observaţie, care oferă un 
cadru de sistematizare a obiectivelor urmărite. Astfel, pe baza comportamentului observat, putem să 
ne formăm o opinie în ce priveşte dezvoltarea psihică a copilului. Având în vedere faptul că într-o 
sesiune de observaţie nu poate fi urmărit întregul comportament al copilului, este necesar să se 
stabilească un aspect care să fie urmărit într-o sesiune anume şi notarea comportamentelor specifice 
care apar în perioada de observare sub forma unor indicatori comportamentali. Indicatorii 
comportamentali reprezintă descrieri ale comportamentelor specifice ale copilului (de ex., “vorbeşte 
neîntrebat”, “pune întrebări” etc). 

463



           Este important ca indicatorii comportamentali să descrie cât mai concret comportamentele 
observate. Un exemplu de indicator comportamental adecvat este “cunoaşte şi foloseşte în mod 
corespunzător culorile”, în timp ce “are înclinaţii spre pictură” este prea general pentru a fi 
relevant.  

           Informarea părinţilor despre comportamentele copilului  de către specialiştii în domeniul 
educaţiei poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor lor educative. Implicarea 
părinţilor în activităţile şcolii trebuie să fie una dintre priorităţile învăţământului actual.        

            Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea 
aprofundată a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii 
pentru a deveni aliaţi ai şcolii.Antrenarea părinţilor în realizarea activităţilorare ca scop 
îmbunatăţirea rezultatelor şcolare. Astfel că, pentru realizarea activitaţilor propuse este necesară 
implicarea totală a familiei, acordarea de timp elevului, o comunicare optimă între părinte şi copil, 
dar şi între familie şi învăţător, organizarea unui program zilnic al elevului, stimularea permanentă a 
acestuia pentru ca dorinţa de a-şi îmbunătăţi rezultatele şcolare să se îndeplinească. 

REZULTATELE CERCETĂRII 

            De această dată, şcoala şi familia au fost 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.  La baza acestor rezultate se află fişele de evaluare 
individuale, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte , elaborarea minuţioasă a portofoliilor,  
dar şi structurarea răspunsurilor orale, îmbunătăţirea vitezei de răspuns,s-a dezvoltat capacitatea de 
argumentare, dorinţa de participare şi implicare în activităţile desfăşurate la clasă, sporirea 
încrederii în sine. Eleva a manifestat cooperare, a acceptat regulile impuse de programul zilnic 
stabilit de părinţi, nu s-a abătut de la activităţi şi motivaţia primirii unei recompense pentru citirea 
de lectură suplimentară a dat roade. În ceea ce priveşte recuperarea lacunelor, eleva găsea tot timpul 
scuze pentru  a se sustrage de la aceste activităţi, părinţii nu au reuşit să o convingă.  La început a 
manifestat oboseală, nefiind obişnuită cu un ritm permanent de lucru. Colaborarea din cadrul 
familiei face ca rezultatele să fie vizibile.  Familia a fost capabilă să coordoneze activităţile 
planificate în Planul de intervenţie , au supravegheat îndeaproape activitatea copilului, au cooperat 
şi l-au îndrumat ori de câte ori a fost nevoie, i-au oferit resursele necesare pentru o bună desfăşurare 
a ceea ce îşi propuneau, şi-au focalizat toată atenţia asupra elevului, au conştientizat importanţa 
implicării în activitatea şcolară a copilului lor, chiar recunosc că, au învăţat să abordeze dintr-o altă 
perspectivă relaţia cu copiii lor, au învăţat să asculte şi au observat şi o îmbunătăţire a relaţionării în 
cadrul familiei. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Prof. Dalidis Sidonia 

 Printre  cele mai importante condiţii ale  eficientizării  activităţii educative desfăşurate cu 
elevii se numără și asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 
familie, comunitate. Astfel,  dacă şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea 
personalităţii umane, tot atât de adevărat este  și 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. Cele două trebuie să 
găsească direcția optimă pentru o  colaborare  autentică bazată pe încredere şi respect reciproc, pe 
iubirea faţă de copil,  care să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi 
comunicării de idei. Familiei  îi revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu 
numai existenţa materială, ci şi un climat familial, afectiv şi moral. 

 Există cazuri 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. Modul în care se  implică  părinţii  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. Ca urmare a acestor constatări s-a ajuns la concluzia 
că școala trebuie să caute diverse metode prin care să crească implicarea părinților în relația cu 
instituțiile de învățământ. 

 Printre modalitățile de creștere a  colaborării între familie și scoală se află și  parteneriatele. 
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 nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 
problemă de natura relaţiilor publice. Rolul  parteneriatelor dintre școli, familii și comunitate este 
unul foarte complex întrucât, prin intermediul acestora se pot urmări mai multe obiective: sprijinirea  
profesorilor în munca lor; perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor; îmbunătăţirea programelor 
de studiu și a climatului şcolar;  îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor; 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. 

   Când şcoala şi familia lucrează împreuna ca parteneri, beneficiarii 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. Comunicarea dintre școală și familie poate fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi 
valorizaţi. Abordarea copiilor şi părinţilor  în calitate de participanţi responsabili şi oferirea de 
suport cresc şansele ca aceştia să fie apreciativi şi responsabili. Şcoala a luat în considerare cele 
două principii de acţiune. Astfel că în lucrul cu părinţii, şcoala  ar trebui să  planifice activităţile de 
aşa manieră astfel încât să îi motiveze să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de 
lucru, de timpul disponibil sau de anumite condiţii speciale. Misiunea şcolii este de a crește  
implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp, angajamente profesionale, sarcini 
domestice, limbaj (un limbaj prea complicat poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul 
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părinţilor care nu sunt vorbitori nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala 
pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte care să le afecteze 
ulterior copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv 
sau din cauza schimbărilor din mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare, etc.).  

 În concluzie, putem spune că, prin  crearea de parteneriate cu părinții  se urmărește atât   
succesul elevilor  la şcoală  cât și, mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă 
esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi care să se realizeze prin programe educaționale ce 
integrează atât copiii cât și familia. 
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Colinde, colinde… 

 

Prof. inv. primar, 

Damian Maria Catalina 

 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii împreună cu doamnă învăţătoare, au pregătit în luna 

decembrie 2019, o „Serbare de Crăciun”. Copiii intră în atmosfera de sărbătoare încă de la începutul 

lunii, când îşi confecţionează în cadrul orelor de arte vizuale şi abilităţi practice cizmuliţe, care vor 

fi umplute cu daruri, în dimineaţa de 6 decembrie de Moş Nicolae. În zilele care urmează, copiii 

pregătesc ornamentele pentru bradul de Crăciun. Într-una din zile, pe care o stabilim împreună, 

copiii sosesc la şcoală însoţiţi de părinţi şi urmează împodobirea brăduţului, în timp ce se aud pe un 

fundal, colindele străvechi. Clasa se umple de bucuria glasurilor cristaline ale micilor copii. Alături 

de ei, părinţii întră în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Cu o zi înainte de vacanţă, se va 

desfăşura programul dedicat Crăciunului. Programul va fi foarte diversificat, el debutând cu o 

prezentare power-point despre semnificaţia acestor sărbători, urmată de cuvântul doamnei 

învăţătoare şi încheindu-se cu fascinantul spectacol de tradiţii şi obiceiuri prezentat de copii. 

Îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, frumoasele costume populare, cu lumânărele aprinse în mână, 

copiii intră în clasă,intonând colindul „Deschide uşa creştine”. Urmează un repertoriu  bogat de 

colinde tradiţionale româneşti, menite să amintească părinţilor care a fost importanţa venirii lui Iisus 

în lume şi prin intermediul cărora, oamenii sunt îndemnaţi să fie mai buni, mai toleranţi. Colindul 

devine astfel un important factor educativ, ajutându-i pe elevi să distingă faptele bune de cele rele şi 

să îi facă mai responsabili faţă de semenii lor. Toate tradiţiile şi obiceiurile, cum ar fi: Jocul Caprei, 

Jocul Ursului, Banda Jianului, Jocul Măştilor, etc., interpretate de aceşti elevi minunaţi, vor aduce 

în inimile părinţilor multă bucurie, încălzindu-le sufletele şi reuşind să le smulgă lacrimi de fericire. 

Copiii vor încheia serbarea prin prezentarea unui dans popular moldovenesc.  Drept răsplată, 

părinţii îi vor răsplăti cu covrigi, nuci, mere şi portocale.  

Realizarea acestor serbări vin în sprijinul misiunii noastre, aceea de a le forma o 

personalitate creatoare, sensibilă, cultivată şi receptivă, şi în acelaşi timp asigură o colaborare cât 

mai strânsă cu părinţii, aceştia fiind implicaţi şi ei în astfel de activităţi. 

Copiii sunt cei care vor transmite din generaţie în generaţie tradiţiile româneşti, atât de dragi 

nouă. 
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,,Vine Crăciunul” 

 

Prof. Oargă Daniela 

Grădinița P.P.Nr.1 

Sânnicolau Mare, Timiș 

 
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, îndeosebi 
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. În fiecare an sărbătorim , la grădiniță, Crăciunul! Colindă, dansăm 
și spunem poezii! Dar, îl așteptăm pe iubitul Moș Crăciun! 
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Parteneriatul familie - școală 
 

Pinghel Daniela Georgiana 
   
      De mai multe generații se insistă asupra implicării familiei în educația elevului pentru ca la 
finalul procesului educativ să rezulte un individ  instruit și independent în fața schimbărilor sociale 
ce vor urma. În societatea contemporană familiile sunt din ce în ce mai preocupate de carieră dar și 
de o educație cât mai bună a copilului. 
       În condițiile în care membrii familiei vor veni la cadrele didactice pentru a cere consiliere va fi 
posibilă identificarea progreselor copilului în parcursul său educațional. La rândul său, școala este 
datoare să atragă atenția părintelui atunci când situația impune acest lucru și să apropie familia cât 
mai mult posibil. Pentru o bună dezvoltare a generațiilor ce urmează este necesară interacțiunea 
școală – familie – societate. 
       Potrivit lui Comer ,,părinții sprijină mai mult un program școlar în care sunt parteneri în luarea 
deciziilor [...] Interesul părintelui și sprijinul său față de școală și conducerea acesteia permit 
tinerilor să le fie mai ușor să relaționeze și să se identifice cu scopurile, valorile și personalul școlii, 
o motivație puternică pentru a se îndrepta către educație. În același timp, implicarea parentală 
garantează faptul că valorile și interesele lor culturale sunt respectate. (Comer, 1980, p. 38) 
       Implicarea familiei în activitatea elevului nu sprijină numai dezvoltarea individului ci și 
coeziunea grupului din care acesta face parte. Dacă individul este implicat în activitatea de grup și 
familia acestuia va susține acțiunile școlii partenerii în educație vor construi o relație strânsă și 
școala va prezenta finalitatea dorită. O familie care va renega acțiunile școlii nu poate să obțină 
decât un copil revoltat ce va contesta în permanență deciziile profesorului dar și acțiunile grupului 
din care face parte punând astfel în pericol coeziunea grupului. 
       Pentru a înțelege esența parteneriatului între familie și școală este necesar să prezentăm 
următoarele principii: 

1) ,, Copiii să se implice ca participanți activi în interacțiunile familie - școală, centrate pe 
învățare; 

2) Să se ofere tuturor părinților oportunități de a participa activ la experiențele educaționale ale 
copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la școală; 

3) Colaborarea familie - școală sa fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile și drept 
cadru de sărbătorire a realizărilor, a performanțelor deosebite. 

4) Relația dintre cele doua instituții atât de importante să constituie fundamentul restructurării 
educaționale și al reînnoirii comunității. 

5) Eficiența profesională a cadrelor didactice, a administratorilor și a întregului personal al 
școlii sa fie maximizată prin dezvoltarea unor abilități concrete, esențiale conexiunii cu 
părinții și comunitatea.’’ (Pescaru, 2004, p. 40) 

       Pentru părinte este foarte important să înțeleagă inportanța educației în dezvoltarea propriului 
copil dar și locul pe care-l ocupă școala în societate ca instituție de formare. În permanență va exista 
o relație de comunicare cu profesorul, să se implice în mod direct în activitatea desfășurată de 
școală și nu în ultimul rând să discute în permanență cu copilul despre cele petrecute la școală. 
       În comunicările cu școala este necesar ca părintele să informeze despre mediul de acasă dar și 
despre eventualele activități ale copilului, un loc aparte fiind ocupat de activităție extrecurriculare. 
Din păcate nu toți copiii trăiesc în medii propice învățăturii și aici se impune intervenția societății. 
Societatea , prin intermediul instituțiilor specializate vor veni în sprijinul familiilor fiin posibil să se 
ajungă până la reeducarea acestora.  
       Profesorul are datoria de a iniția în cadrul programului școlar activități extracurriculare 
realizate împreună cu părinții din dorința  de a crea un mediu deschis și prietenos, iar părintele va 
trece pragul școlii deschis și cu încredere să ceară sfaturile necesare dar și pentru sporirea coeziunii 
grupului. Este necesar ca acesta să fie informat în permanență despre avanajele unei comunicări 
deschise cu profesorul clasei. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

GRĂDINIŢA PN. BONŢEŞTI 
PROF. ÎNV. PREŞC.: DAŞCĂU DORELA LILIANA 

 
 „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai prețioasă.”         

(Mantegazza). 
Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează începând de la grădiniţă, apoi 
continuă la școală și acasă. După cum spunea Maria Montessori, „Copilul care se naște nu intră într-
o ambianță naturală, ci într-o civilizație”.  
Grădiniţa /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. 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. 
Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de la școală și invers. 
 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. 
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. 
Am realizat un studiu  cu privire la necesitatea colaborării dintre grădiniţă/școală şi familie  unde 
am descoperit patru motive pentru care grădiniţa/școala și familia trebuie 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. 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 noi un prieten, un colaborator, un 
om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e 
o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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.. 
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, la locurile lui de joacă”. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. primar, DASCĂLU MONICA 

Şcoala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi” Verneşti 

 

Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 

procesul de învățământ, personalitatea copilului. Parteneriatul educaţional este forma de 

comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional 

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 poate efectua prin realizarea unor 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 

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la acest 

demers. 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 .  

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este 

stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la 

învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de 

aspecte ale comportamen-tului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot 

cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. Întregul proces 

de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.  

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 

aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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: părinții sunt juridic 

responsabili de educația copiilor lor; învățământul nu este decât o parte din educația copilului;  
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o bună parte a educației se petrece în afara școlii; 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;  

grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul să 

influențeze gestiunea școlară. 

            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. 
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Serbarea şcolară 

Prof. înv. primar Dăgău Florica 

Liceul Ortodox “Ep. Roman Ciorogariu” Oradea 

 
Pentru toți cei implicați în actul educațional ( copii, părinți, cadre didactice) serbările şcolare 

sunt unele dintre cele mai frumoase momente ce se vor păstra mereu în amintirea noastră. Ne vom 

aminti cu bucurie , cu nostalgie,  emoțiile, sentimentele din acele momente, trăirile, neastâmpărul şi 

bucuria de afi apreciat,  de a fi o părticică dintr-un întreg frumos.  

Cu toată munca, cu toate emoțiile şi efortul, serbarea şcolară este o experiență de neuitat. 

Aceste serbări au un rol deosebit în dezvoltarea competențelor de colaborare pe mai multe niveluri: 

- copil- copil 

- copil- părinte 

- copil- cadru didactic 

- părinte- cadru didactic. 

Pentru asigurarea reuşitei unei serbări, elevii sunt puşi în situația de a colabora, 

conştientizează importanța muncii fiecăruia în parte pentru realizarea întregului. Ei învață să-şi 

asume responsabilități, să se ajute, să înveţe împreună, să fie răbdători. 

Părinţii, de asemenea, asigură în mare măsură reuşita acestui demers. Îi ajută pe copii să 

memoreze replicile, să exerseze. Cel mai mult însă părinţii s-au implicat în realizarea recuzitei. 

Pentru realizarea serbării din acest an, părinţii s-au implicat foarte mult în realizarea costumaţiilor şi 

în decorarea sălii de spectacol. De asemenea, părinţii au fost şi ajutoare ale moşului. L-au invitat la 

serbare , iar moşul i-a răsplătit pe copii cu cadouri, iar pe părinţi cu urări şi gânduri bune. 

Aceste evenimente contribuie şi la îmbunătăţirea relaţiilor elev- cadru didactic. Elevul se 
străduieşte să îşi îndeplinească cât mai bine sarcinile primite, se simte mândru de încrederea 
acordată, îi creşte stima de sine. 

Prin asemenea manifestări cadrul didactic are posibilitatea de a dezvolta talentele unor copii, 
de a0i încuraja să-şi manifeste emoţiile, sentimentele. 

Serbarea şcolară este un moment mult aşteptat de toţi. Ea se desfăşoară cu un scop precis şi 
evidenţiază într-o formă estetică aptitudinile elevilor. Serbarea încununează munca dintr-o anumită 
perioadă, ea are loc în momente importante dintr-un an: Crăciunul, Paştele, sfârşitul unei clase, 
evenimente istorice (Centenarul, 24 Ianuarie, 9 Mai) şi altele. Prin aceste manifestări se realizează o 
frumoasă încheiere a unei activităţi. 

Serbările şcolare au  şi un rol deosebit în orientarea elevilor, în unele situaţii descoperindu-
se aptitudini deosebite, aptitudini ce pot fi dezvoltate ulterior. 
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PROIECT DE PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

,,Părinții, partenerii copiilor” 

 

Prof. înv. primar Dămoc Cecilia 

Liceul Teoretic,, Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamț 

 
Un proiect de parteneriat cu părinții trebuie să conțină următoarele informații:coordonatorii 

proiectului (învățătorii în cazul de față), colaboratori ( alte cadre didactice, psihologul școlii, etc.), 
durata proiectului ( de regulă, 1 an școlar), argumentul (se prezintă importanța proiectului și aspecte 
referitoare la persoanele implicate), obiectiv general, motivație, scopul, obiectivele proiectului, 
grupul țintă, resursele umane, material, mediatizarea, monitorizarea, evaluarea (fotografii, diplome, 
chestionare) și activitățile propuse.  
       ,,Părinții, partenerii copiilor” este un  proiect de parteneriat între şcoala şi familie  care poate fi 
inițiat 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. 
Prin proiectul de parteneriat ,,Părinții, partenerii copiilor”, 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.   
                 Cunoscând faptul că fiecare persoană este unică în felul ei, că fiecare părinte are stilul 
propriu de educaţie, convingerile şi valorile personale, prin acest parteneriat  se încearcă stabilirea 
unei 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.                   
             Obiectiv general : eficientizarea relaţiei familie –şcoală, părinţi-copii. 
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Calendarul Activitatilor 
Nr. 
crt. 

 
Activitati propuse 

 
Obiective 

 
Perioada 

1. 
 
 
 
 

Despre Proiect 
 
 

-informarea părintilor; 
-dezbaterea proiectului; 
-discuţie despre implicarea părinţilor la fiecare 
activitate. 

 
Sept 
 
 

2. “Ne  cunoastem copiii?” 
 

Schimb de informatii privind comportamentul 
copiilor in familie şi la şcoală; 
-Aplicarea unor chestionare părinţilor. 
 

oct.  

3. ,Din copilăria mea” 
,,Copil ca tine am fost și eu” 
 

- Impărtăşirea unor amintiri din copilăria 
părinţilor: statutul de elev, recompense şi 
pedepse, activităţi desfăşurate în timpul 
liber,etc 
-prezentare unor fotografii din copilărie  

 
Nov. 
 

4. Ne pregătim împreună de 
serbare 

- Părinții vor fi implicați în acţiunile necesare 
pregătirii Serbării de Crăciun  
( Impodobirea bradului, realizarea de obiecte 
decorative pentru clasă, etc.) 
 

 
   Dec. 
   

 
5. 

,,Jocuri din copilăria 
părinților” 
 

Prezentarea unor jocuri din copilărie şi 
folosirea obiectelor specifice. 
-practicarea acestor jocuri de către elevi.  
 

 
Feb.  

6. 
 
 

Ești important pentru mine! 
Însoțirea copilului într-o 
excursie 

-Exprimarea dragostei  faţă de copil în diferite 
moduri. 
-Trăirea unor momente de emoţie şi bucurie . 

 
Martie 
 

7. 
 
 

Vizită la bibliotecă -lecturarea unei povesti preferate de către 
părinți; 
-joc de rol: Personajul preferat; 

  
Aprilie 

8. ,,Avem sudflet de copil ” ‐Implicarea  părinţilor  în  sărbatorirea  Zilei 
Copilului. 
‐  Participarea,  alături  de  copii,  la  activităţile 
desfăşurate cu aceasta ocazie. 

 1 iunie 
 

9. Evaluare  Proiect  -Analiza activităţilor desfăşurate şi gradul de 
implicare a părinţilor în activităţile propuse. 
- Completarea unor chestionare despre 
educaţia copiilor. 

 
 
Iunie 
 

 
Director,                                  Consilier educativ,,                                             Coordonatori proiect, 
 
 
Bibliografie: https://www.didactic.ro/materiale-didactice 
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Partenerii educației: școala și familia 

 

Profesor Dămoc Maria Cristina 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 
 

 Dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual și moral este principalul rol al 
familiei și se manifestă prin formarea priceperilor, deprinderilor și mai ales în manifestarea 
sentimentelor. Şcoala, alături de familie, determină personalitatea copilului. 
 O școala eficientă realizează un parteneriat cu familia, pentru  valorificarea și respectarea 
identităţii copilului. Părinții, copiii şi comunitatea se influențează puternic unii pe alţii. Mediul 
părinţilor poate sprijini sau devia vieţile copiilor, poate determina valorile cu care cresc viitorii 
adulți. De asemenea, părinţii pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii în care își desfășoară 
activitățile. Activitatea educativă realizată în şcoală nu poate fi separată de celelelte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului. Acţiunile ce implică părinţii produc o schimbare în 
ambientul familiei şi cresc aspiraţiile părinţilor pentru copiii lor şi ale copiilor înşişi.  
 Copilul poate obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în 
procesul de învăţare, de a asigura copilului cele necesare studiului. Tot în familie se formează 
importante deprinderi de comportament: cinstea, politețea, respectul, sinceritatea, adică ,,cei şapte 
ani de acasă”. In goana de a asigura un trai decent unii părinţi uită că este important să fie pe 
aceeasi linie cu profesorii, deoarece scopul final este dezvoltarea armonioasă a copilului și educarea 
elevului. Din păcate însă, se întâmplă 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. 
 Un parteneriat familie – şcoală va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect 
este copilul familiei şi şcolar. Cadrele didactice află în ce mod copilul ajunge mai repede la succes, 
ce-i place şi-l pasionează, iar părinţii vor ști în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute. Școala este factorul 
decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii și să fie pregătit pentru 
muncă. Rolul şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare și 
divers, ci şi de a stimula calitatea de om. 
 Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare eficientă, implicarea părinţilor 
în problemele şcolii presupunând construirea unor relaţii pozitive. Forme de colaborare a părinţilor 
cu şcoala sunt diverse și pot include prezenţa la şedinţe şi lectorate, participarea la activităţi cultural 
- artistice şi sportive, organizarea unor expoziţii, serbări, excursii, atragerea unor fonduri pentru 
şcoală. 
 O comunicare optimă diriginte/familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra 
elevului/copilului şi de a stopa comportamentele negative. De multe ori, însă, apar dificultăţile de 
comunicare şi de dezvoltare în relaţia şcoală - familie. 
 Cooperarea cu familia trebuie să fie considerată ca făcând parte din datoria profesională a 
profesorului aducând drept argument faptul că părinţii sunt parteneri ai şcolii, eficacitatea învăţării 
poate creste printr-o relație bună între şcoală şi familie iar părinţii sunt responsabilii legali ai 
copiilor.  
 Familia trebuie să vadă în şcoală un prieten si un colaborator, care-i poate ajuta prin 
atitudinea corecta și imparțială a instituției de învățământ. Cea mai importantă preocupare a familiei 
şi punctul comun pe care îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională.  În general, 
părinţii sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli pentru copilul lor, însă buna intenţie şi buna 
credinţă reprezintă sursele greşelilor deoarece nu ţin loc de competenţă. Alegerile greșite ale 
părinţilor decurg uneori din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor. 
 Școala trebuie să sprijine părinţii şi nu să-i substituie. 
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"Magia sărbătorilor de iarnă" 

 

Prof. Gr. I. Deaș Carmen Daniela 

Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia-Turzii/ 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu’’ Cluj-Napoca 

 

 
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.’’ 
Nelson Mandela 
 

Marți 17.12.2019 la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia Turzii s-a desfășurat 
serbarea școlară „Activitate de Crăciun -Magia sarbatorilor de iarna” în cadrul Proiectului, județean 
’’Îndemânare și talent în estetică’’, Ediția a VIII-a, organizată de către doamna director prof. 
Bozdog Paula-Ioana, profesor coordonator de proiect și activitate Deaș Carmen-Daniela. 

Colindătorii au fost invitați din școlile partenere, profesori și elevi de la Școala Gimnazială 
cu clasele I-VIII ”Simion Pantea” Sălciua, jud. Alba. Colindătorii s-au prezentat în portul popular 
din Sălciua, gazdele i-au primit cu masă rotundă. 

   
Colindătorii de la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII ”Simion Pantea” Sălciua, jud. Alba. 

   
Invitații au deschis programul artistic de colinzi, apoi s-au derulat colide și scenetă susținute 

de gazde -elevii Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia Turzii, în încheiere cântând 
împreună. 

   
Oaspeții au vizitat Capela Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu’’ Câmpia-Turzii, fiind 

uimiți de frumusețea acesteia. 
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Bucuroși de oaspeți dragi de la Școala Gimnazială ”Simion Pantea” Sălciua, jud. Alba 
Acest parteneriat presupune interacțiune, colaborare, cooperare între factorii educaționali 

familie-școală-societate. 
 
Mulțumesc colaboratorilor activității: prof. Cuciureanu Adnana (Sălciua), prof. Moldovan 

Emilia, bibliotecar documentarist GoiaCristina, prof. Petrescu Alina(Câmpia Turzii). 
 
Întocmit, prof. Gr. I. Deaș Carmen Daniela 
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR ŞCOALĂ - FAMILIE 
 

Prof. Înv. Primar Delcea Elena Georgiana 
  

Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 
organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 
ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie 
de activităţi de susţinere în afara clasei şide activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii 
dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe 
linia cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme 
specifice(cabinete de logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau 
pentru profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat 
şi de grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiştii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să 
aibă experienţă didactică şi pregătire specială în domeniul psihopedagogiei. 
 Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesita coalizarea energiilor si 
unirea efortului tuturor partenerilor si care trebuie considerat un element legitim al procesului 
educativ, element care influenteaza dezvoltarea si activitatea de invatare a elevilor. Parteneriatele cu 
familia ating un maxim de eficienta si contribuie la obtinerea unor beneficii pe termen lung atunci 
cand sunt comprehensive si bine planificate. 
 Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la 
stucturile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai 
mult sau mai puţin speciale.  

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea identităţii 
sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi cu toate 
resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte active. 

Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia 
valorizării şi aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă 
familia este mediul de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le 
dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu 
înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul 
afectiv cel mai viabil de securitateşi stimulare. 
            Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 
mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă 
copilul.Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial important de 
influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii 
sunt: 
-relaţiile dintre profesor şi elev;   
-relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialişti care sprijină 
şcoala, dintre profesori şi personaluladministrativ al şcolii); 
-relaţiile dintre profesori şi părinţi; 
-relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul în 
echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului. 
            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. Ea concepe cele două 
instituţii sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de 
decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale familiei cu şcoala 
sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, 
afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor  pentru viitorul 
economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din 
punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. 
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Majoritatea părinţilor,inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi 
departe de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative 
şcolii. Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. 
Ei pot da informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, 
aşteptările,neîncrederile, pasiunile elevilor. 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca : 
◦ părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţiereală şi valoroasă la 

educarea copiilor lor; 
◦ părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor 

profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 

abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 
„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 
cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare şi, 
mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în 
intervenţia socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi 
desfăşurate de societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative 
a părinţilor. Toate tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, 
pediatrii, medici, psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. 
Educaţia copiilor a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes naţional şi a fost preluată 
în responsabilitatea statului care dezvoltă, în acest scop, un sistem deinstituţii specializate. Practicile 
cotidiene au arătat că influenţa acestor instituţii nu este absolută, iar cercetarea ştiinţifică a pus tot 
mai clar în evidenţă importanţa familiei. A fi părinte este, astăzi, o „profesie” care trebuie învăţată 
ca oricare alta.Valorificate în planul teoriei sociologice, cercetările empirice arată că paradigmele 
transmiterii intergeneraţionale şi reproducţiei sunt utile, dar insuficiente pentru înţelegerea 
proceselor educaţionale desfăşurate înfamilie în toată complexitatea lor. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE VALOARE 

 

ÎNV. DELEANU DOINA-IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEȘTI 

 
 Cuvântul educație provine din limba latină, educatio, care înseamnă ahrăni, a crește, a 
cultiva. A educa presupune a modela, a dezvolta personalitatea copilului în vederea integrarii lui în 
societate. 
 Omul învață încă din primele clipe ale vieții. Primii educatori ai copilului sunt părinții, mai 
apoi când acesta devine preșcolar, educația pe care o primește de la părinți se completează cu 
educația primită de la educatoare, iar în ciclul primar educația copilului se îmbogățește cu ceea ce 
învată de la învățător/învățătoare. 
 Educatoare și învățătoarea nu exclud din educația celui mic părinții, dimpotrivă, cele două 
părți, școala sau grădinița și părinții formează o echipă, își unesc forțele în beneficiul copilului. 
 Atât grădinița cât și școala trebuie să permită părintelui să participe la activități care se pot 
arganiza în cadrul instituției dar și în afară, să ofere oportunități părintelui de a participa la activități 
alături de copil, de a lucra împreună în diferite situații. Astfel de activități oferă posibilitatea 
părinților de a cunoaște colegii copilului, de a-și observa propriul copil în alte împrejurări decât cele 
cotidiene dar și de a socializa cu ceilalți părinți. Aceeași deschidere trebuie să o aibă și părinții față 
de școală, să răspundă pozitiv la solicitările, sfaturile cadrului didactic, să se implice activ în 
educația copilului. 
 Dorindu-mi să aduc cât mai aproape părinții de viața școlii, încerc să avem o comunicare cât 
mai eficientă și să-i implic în activitățile organizate atât în cadrul școlii cât și în afara ei. Unul din 
aceste exemple de activitatea în care părinții și-au oferit sprijinul este serbarea organizată cu ocazia 
Crăciunului, unde aceștia s-au mobilizat în confecționarea decorului necesar desfășurării serbării, au 
asigurat sonorizarea necesară, au ajutat la aranjarea mobilierului atât înainte cât și după momentul 
artistic. De asemenea au ajutat elevii la memorarea versurilor pentru serbare și au asigurat 
costumația necesară interpretării rolurilor de către copii. Astfel, într-un cadru de excepție copiii au 
intrat în scenă în pași de vals (valsul fulgilor de nea), au recitat, au cântat, au dansat și bineînțeles au 
colindat spre deliciul publicului. 

 
  Această mobilizare a creat o stare generală de bine atât în rândul celor mici dar și în rândul 
celor mari. Copiii, datorită condițiilor create cu ajutorul părinților, au interpretat rorulile și s-au 
simțit precum niște mici vedete. 
 Consider că implicarea părinților în activități constituie o lecție, un adevărat exemplu pentru 
elevi. Parteneriatul dintre școală și familie nu se limitează la o foaie semnată de ambele părți, 
reprezintă o relație între instituție și părinți. Implicarea activă a acestora alături de școală precum și 
muncă în echipă constituie o condiție necesară pentru a oferi o educație de valoare copiilor. 
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,,Importanța parteneriatului cu părinții” 

 

Profesor învățământ prescolar: Delia Bîgiu 

G.P.N. Lunca-Leșului 

Școala Gimnazială nr.1 Leșu 

 
 Învățare, ca proces, este abordată diferit în psihologie și în științele educației. Una urmărește 
explicarea particularităților învățării umane și mecanismul achiziționării cunoștințelor, iar alta se 
preocupă de identificarea metodologiilor care pot facilita producerea acestui proces. În teoriile 
moderne se vorbește din ce în ce mai mult de învățarea experiențială, de cadru didactic cu rol de 
ghid sau de facilitator al proceselor de învățare, de valorizarea și dezvoltarea potențialului fiecărui 
copil, de respectarea ritmului și a stilului său cognitiv propriu etc.. 
 Este confirmat științific rolul pe care îl are adultul în modelarea comportamentală a 
copilului. Atitudinea persoanelor adulte (părinți, cadre didactice) în diverse situații, 
comportamentele acestora pe perioada în care  interacționează cu copiii, constituie contextul 
principal de învâțare a abilitîților socio- emoționale, a competențelor cognitive, a abilităților 
practice și psiho-motrice de către copii. Există multe metode prin care copiii pot învăța ori exersa 
concepte sau deprinderi. În acest sens, este foarte important demersul pe care educatoarea în 
colaborare cu părintele îl poate iniția în direcția stimulării interesului copilului pentru cunoaștere, al 
interesului pentru a căuta informația necesară și pentru a o utiliza în contexte variate, al interesului 
pentru rezolvarea de probleme prin planificarea și organizarea unor activități/jocuri cu acest scop. 
 Vârsta pereșcolară este momentul din viața lor când copiii au nevoie de o bună colaborare între 
școală și familie, au nevoie de noi adulții, să învețe să relaționeze cu ceilalți, cum să rezolve 
diversele situații sociale cu care se confruntă zi de zi, cum să trăiască sănătos emoțiile de tristețe, 
frică, teamă, furie fără să-i rănească pe cei din jur sau pe sine. Educatoarea are sarcina de a observa 
acțiunile și comportamentele copiilor, dar și propriul comportament sau al adulților din jurul 
copiilor, să inventarieze abilitățile pe care copiii sau  adulții din jurul acestora nu le au formate și 
care generează, la rândul lor, comportamente indezirabile la nivelul colectivului de copii, al fiecărui 
copil  în parte sau asupra colectivului de părinți. Pe baza celor observate, a discuțiilor cu părinții, 
educatoarea stabilește activități pe care le desfășoară pe întreg anul școlar care conțin lectorate, 
discuții libere cu părinții sub formă de mese rotunde, atăt cu toți părinții cât și cu grupuri mai mici, 
activități demonstrative cu preșcolarii de la grupă, activități comune părinte- copil, etc..  
 
Sintagma nu e nouă: copiii învață în funcție de ce facem noi adulții, educatori sau părinți, și mai 
puțin din ceea ce spunem. Copiii observă și imită comportamentele noastre. Acțiunile cadrelor 
didactice și a părinților au o mare influență asupra comportamentului copilului, îi ghidiază 
dezvoltarea socială și emoțională și îi asigură cadrul formării încrederii în sine, îl învață pe copil să 
fie cooperant sau să rezolve o divergență cu un coleg sau să-și gestioneze furia prin metode care 
funcționează, și nu doar prin explicații sau ,,sfaturi”. El învață din acțiunile părinților și a 
educatoarei, acțiuni care trebuie șă fie într-o strânsă relație de înțelegere, acțiuni care trebuie gândite 
în comun de către toți adulții implicați, pentru a găsi cele mai bune metode prin care copilul învață 
cum să relaționeze sănătos cu sine și cu ceilalți copii din grupă. Părinții și educatoarea trebuie să fie 
atenți la nevoile emoționale ale copilului, la modul în care acesta s-a integrat în grup, la nivelul 
cognitiv ( cunoștințele pe care acesta le posedă la intrarea în grădiniță), etc. pentru al aduce pe copil 
să aibă încredere în el și să se simtă în siguranță în grădiniță. 
Părinții trebuie să vadă în grădiniță iar mai târziu în școală un prieten, un colaborator, un om 
adevărat care-i poate ajuta  prin atitudine nepărtinitoare pe care trebuie s-o afișăm. 
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 Așadar, este o sarcină a grădiniței să identifice situațiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze 
pe cât posibil strategiile educative în favoarea copilului și să conștientizeze că relația dintre 
grădiniță -familie este determinată în educarea copiilor. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte 
va reține că cel mai important este copilul și ambele părți trebuie să se centreze pe acesta, pe 
nevoile copilului și să urmărească împreună idealurile și dorințele copilului. În acest context, este 
bine cunoscut și evident faptul că alegerile făcute acum și acțiunile întreprinse de părinți, de școală, 
de societate în copilăria timpurie au o puternică și mai de durată influiență asupra progresului 
individual al copilului pe măsură ce acesta crește ca vârstă.  
 Parteneriatul cu părinții are rolul de a sprijini părinții și nu de a-i substitui din demersul de 
elev al copilului lor. Se identifică tot mai clar ideea unor intervenții asupra familiei și deci, în 
primul rând, asupra părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative. 
 ,,Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca 
azi”-Boutin și During,1994 
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PARTENERIAT  GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ – FAMILIE - SOCIETATE 

 

Prof. Sultana Della 

Şcoala Gimnazială Nr. 11 ,,Dr. C-tin Angelescu” 

Constanţa 

 
Şcoala, grădiniţa, societatea şi familia sunt factorii responsabili de pregătirea noilor 

generaţii. Doar o colaborare între cei patru factori poate duce la succes.  
Realizarea unui învăţământ unitar necesită respectarea unui obiectiv major, continuitatea în 

întreaga activitate educaţională. Această condiţie este valabilă şi pentru primele două trepte ale 
învăţământului: învăţământul preşcolar şi învăţământul primar. Perioada de 6-7 ani este considerată 
ca reprezentând etapa în care se constituie premisele personalităţii şi aşa zisele baze ale eului 
cognitiv, afectiv, motivaţional şi volitiv caracterial. 

Dacă altădată nu se punea prea mult accent pe rolul grădiniţei şi pregătirea copiilor în 
vederea şcolarizării, a dus la faptul ca mulţi copii să se integreze greu în clasa I. Acum rolul 
primordial al grădiniţei, continuat în perioada clasei pregătitoare, este pregătirea copilului pentru 
şcoală. 

La intrarea în clasa I copilul trebuie să posede deprinderi, atitudini şi cunoştinţe 
corespunzătoare integrării lui. Tactul pedagogic, metodele şi procedeele constituie un mijloc preţios 
de realizare a sarcinilor instructiv-educative pentru integrarea, cu uşurinţă, a copilului în activitatea 
şcolară. Formele de colaborare dintre grădiniţă şi şcoală se asigură prin măsuri de ordin 
psihopedagogic. O primă măsură de natură psihopedagogică menită să contribuie la asigurarea 
continuităţii între grădiniţă şi şcoală este plasată la nivelul conţinuturilor învăţământului. Legătura 
reciprocă şi continuitatea trebuie sa fie asigurate între clasa pregătitoare şi clasa I. O asemenea 
continuitate va asigura o mai rapidă adaptare a copiilor din clasa I la particularităţile muncii de 
învăţare. H. Wallon sublinia acest lucru arătând: ,,Este împotriva naturii să tratăm copilul în mod 
fragmentar. Cu fiecare perioada el constituie un ansamblu indisolubil şi original. În succesiunea 
perioadelor copilul rămâne una şi aceeaşi fiinţa în curs de metamorfozare. Condiţia esenţială a 
atingerii de către toţi copiii a gradului de dezvoltare şi adaptare cerut de o eficientă activitate 
şcolară, o reprezintă realizarea unei legături funcţionale de continuitate între activitatea din grupa 
mare a grădiniţei şi prima clasa a şcolii primare.  

Clasa pregătitoare cuprinde copiii între 6-7 ani şi era considerată ca o etapă de trecere de la 
grădiniţă la şcoală, ca o verigă de legătură între cele două unităţi de învăţământ. Trecerea clasei 
pregătitoare la şcoală impune necesitatea ca activităţile desfăşurate cu copiii clasei pregătitoare să 
fie proiectate şi desfăşurate în aşa fel încât accentul să cadă pe sarcinile formative, sarcini care 
vizează dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale copilului, a interesului acestuia pentru cunoaştere, 
a curiozităţii epistemice, a dragostei pentru învăţătură. O primă condiţie pentru rezolvarea raportului 
de continuitate dintre educaţia preşcolară şi cea şcolară o constituie analiza psihologică a activităţii 
şcolare şi determinarea acelor capacităţi intelectuale, afectiv-voliţionale ce trebuie formate copiilor 
pentru a se adapta fără dificultăţi activităţii şcolare, deci trebuie să se stabilească capacităţile 
necesare pentru ca preşcolarul să asimileze cunoştinţele prevăzute în clasa I. Constituirea clasei 
pregătitoare reprezintă o şansă dată tuturor copiilor pentru a-şi însuşi elementele formative care 
conduc la aptitudinile de şcolaritate. În activitatea pe care am desfăşurat-o în perioada clasei 
pregătitoare i-am tratat pe copii ca viitori şcolari, insistându pe dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea 
gândirii, a memoriei, a imaginaţiei şi a aptitudinilor de şcolaritate. Clasa pregătitoare, prin 
activitatea ei, am considerat-o o şansă în plus acordată copiilor, aceştia trebuind să facă faţă 
viitoarelor cerinţe şcolare. 

Bine organizate, activităţile de la clasa pregătitoare vor dezvolta capacităţi intelectuale, vor 
forma abilităţi practice, care, mai târziu, vor conduce la formarea comportamentului pozitiv al 
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copilului faţă de situaţiile concrete ce  urmează să le rezolve în activitatea şcolară. Totodată, în anul 
pregătitor, copiii îşi formează deprinderi, priceperi şi un vocabular clar şi bogat, fără a-i 
suprasolicita, având timpul necesar la dispoziţie pentru consolidări şi repetări necesare, impuse de 
vârstă. 

Recuperarea tuturor neajunsurilor în cadrul grupei mari – pregătitoare pentru şcoală până la 
sfârşitul anului şcolar presupune că, deja copilul este pregătit pentru şcoală, pentru mediul social 
specific. Când mă refer la şcoală, am în vedere că preşcolarul trebuie pregătit astfel încât să poată 
răspunde cerinţelor acesteia. Raportul dintre grădiniţă, şcoală şi societate, în general, trebuie să fie 
un raport de continuitate în plan instituţional, în planul conţinutului şi al metodelor. De aceea  
educatoarea / învăţătorul trebuie să se preocupe permanent de dezvoltarea limbajului şi de 
exprimare, să existe o mai mare preocupare pentru antrenamentul grafic, lucrând cu copiii pe fişe 
individuale, formându-le interesul pentru activităţile matematice. Între activitatea specifică grupei 
pregătitoare, cât şi clasei I, există o strânsă legătură pe linia conţinutului, a formelor de organizare şi 
a metodelor instructiv-educative. Numai astfel se poate realiza puntea de legătură între cele două 
instituţii (grădiniţă şi şcoală) încât adaptarea la noile cerinţe ale clasei I să nu mai constituie o 
greutate pentru niciun copil. Programa clasei pregătitoare mi-a permis pregătirea în mod unitar a 
copiilor şi asigurarea în egală măsură a şanselor de a candida la deplinătatea succesului şcolar şi 
pentru ca această pregătire, care se desfăşoară în şcoală, să devină o măsură reală, care să contribuie 
în mod simţitor la preîntâmpinarea eşecului şcolar. În aceasta rezidă necesitatea unei permanente 
colaborări între grădiniţă şi şcoală, între educatoare şi învăţători. 

Una din condiţiile constituirii şi fiinţării unui sistem de învăţământ eficace o reprezintă 
coerenţa din interiorul său, unitatea componentelor sale. Edificiu complex, ordonat vertical pe 
niveluri şi trepte de instruire, iar orizontal pe tipuri de şcoli şi profiluri de formare, sistemul îşi 
demonstrează capacitatea de a asigura formarea şi dezvoltarea personalităţii umane în măsura în 
care, între altele, compartimentele şi verigile sale sunt corelate structural şi funcţional. 

Este un lucru bine ştiut că şcoala îşi începe acţiunea educaţională pe fondul acumulărilor 
realizate de copiii de vârstă preşcolară. O consecinţă a acestei constatări o constituie necesitatea 
cunoaşterii „zestrei intelectuale, a acumulărilor realizate de copii înainte de intrarea în şcoală, a 
nivelului lor de dezvoltare intelectuală ”. Este posibilă demararea cu succes a activităţii de învăţare 
în clasa I, dacă aceste achiziţii sunt preluate „din mers”, astfel ca adaptarea să se realizeze treptat, 
pe nesimţite, prin noi acumulări pe care ei le vor face, de data aceasta în forme specifice activităţii 
şcolare. Pe de altă parte, asigurarea începutului bun este cerută şi de particularităţile psihologice ale 
copiilor de 6-7 ani, de plasticitatea sistemului lor nervos. 

Continuitatea între grădiniţă şi şcoală este posibilă prin asigurarea unor măsuri de ordin 
psio-pedagogic realizate metodic. Copilul, înainte de a intra în clasa I, trebuie cunoscut temeinic. Se 
are în vedere cunoaşterea acumulărilor realizate în perioada preşcolară, în special a acelora care, 
într-un fel sau altul, constituie elemente pregătitoare pentru învăţarea citirii şi a scrierii, acestea sunt 
strâns legate de capacitatea de exprimare a copiilor, de nivelul auzului fonematic, de posibilităţile 
de mânuire a instrumentelor de scris, de coordonarea mişcărilor mâinii în vederea trasării unor 
contururi etc. 

Există căi şi modalităţi specifice care să vizeze perfecţionarea pregătirii preşcolarului pentru 
viaţa şcolară propriu-zisă, pentru regimul şcolar cu specificitatea sa. Aceste modalităţi vizează în 
prim plan pregătirea specifică, sub raportul componentelor psio-intelectuale, cognitiv-formative şi 
în al doilea rând comportamentul psiho-social specific vieţii de elev. 
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Parteneriatul dintre părinţi-şcoală – Serbările şcolare 

 

Profesor învăţământ primar :Demeter Izabella 

Şcoala Gimnazială „Török János  ”Bălăuşeri 

Judeţul : Mureş 

 
Motto :  ,,…Eu sunt copilul 
Tu ţii în mâinile tale 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.” 
(din Child`s Appeal, Mamie Gene Cole) 
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, comunitateŞcoala 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. 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 
pregătireapărinţilor pentru toate problemele ce le comportă această acţiune. 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. Pentru a atinge același 
obiectiv, școala trebuie să favorizeze participarea părinților și să le ofere mijloacele necesare pentru 
a consolida legăturile cu profesorii unităților școlare.    
Părinții și profesorii împărtășesc responsabilitatea pentru educația copiilor . Cele două părți trebuie 
să coopereze și să se raporteze astfel încât traiectoria academică a copilului să se dezvolte în mod 
coerent și în aceeași direcție. 
    Parteneriatul dintre cele două părţi are următoarele beneficii: 

 ajută cadrele didactice  în munca lor 

 perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 

 îmbunăţăţesc procesul de predare –învăţare 

 îmbunătăţesc climatul şcolar 

 îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor 

 facilitează legătura dintre părinţi , personalul didactic, societate 
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Cooperarea este esențială pentru ca dezvoltarea academică a elevului să fie coerentă. Părinții trebuie 
să fie implicați în funcționarea școlii și să participe la activitățile comune propuse. 
Astfel de activităţi reprezintă şi activităţile extraşcolare , de exemplu organizarea unor serbări 
şcolare în care pot fi implicaţi şi părinţii. 
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. 
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. 
    Serbările şcolare 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. 
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.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. 
 
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. 
 
 ,, Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească 
independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii lor 
’’. 
( Albert Einstein ) 
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Importanţa parteneriatului grădiniţă- familie 
 

Demeter- Joó Emese 

 
          “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 
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părinţilor. n luna septembrie am pornit cu paşi timizi în tainele ce avea să ni le ofere mediul 

educaţional, adică grădiniţa. Ce poate fi mai minunat că după perioada ,, grea” de acomodare, de 

socializare, apar rezultatele, care bineînţeles se datorează şi implicării părinţilor în unele activităţi 

din grădiniţă, dar şi în actul educaţional. Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el.       

  

                 Participarea afectivă a părinţilor la evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi 

siguranţă. Părinţii oferind timpul necesar să stea de vorbă cu copilul despre: ,,cum a fost azi la 

grădiniţă?” , ,,cum a fost la joacă?”, ,,ce ţi-a plăcut mai mult din ce vi s-a povestit?”, apreciind 

alături de copil faptele, situaţiile ivite în cursul zilei, vor avea întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar 

acesta, la rândul lui, va căpăta încredere şi va ţine seama de sfaturile ce i se dau.  

        Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrânge asupra tuturor 

laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestuia. 

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. 

 ,,Copiii descoperă totul în nimic; oamenii nu găsesc nimic în toate.” Giacomo Leopardi 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-PĂRINŢI, ASPECT ESENŢIAL ÎN EDUCAŢIE 
 

PROFESOR DEMETRESCU DANA,  
LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 

 
Luând ca punct de pornire implicarea și influenţa pozitivă a părinţilor in educarea copilului 

pentru viitorul apropiat, și anume anii de școală, rolul familiei reprezintă cheia integrării copilului în 

viaţa școlară, în abordarea experienţei de invatare, în atitudinea faţă de ceilalţi copii și adulţi din jur, 

în exprimarea preferinţelor și în formarea propriilor valori morale și etice ale copilului. 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.  

Numeoase studii au demonstrat că un nivel înalt de implicare parentală in activităţile 

educative contribuie la succesul activităţii școlare eficiente.  

In termeni generali, orice fel de parteneriat intre părinţi și școală este definit de câteva 

elemente cheie: 

 Respecta nevoile, aptitudinile si preferintele elevilor 
 Ajuta familiile sa se implice in mod activ in activitatile de educare si invatare  
 Ia in considerare diverse bariere sociale, financiare, de atitudine sau mentalitate si 

incearca sa gaseasc solutii eficiente  
 Considera fiecare partener implicat ca fiind o sursa unica si valoroasa de informatie 
 Permite parintilor sa participe ca factori de decizie in conturarea si desfasurarea 

activitatilor educative   
 Creeaza oportunitati de invatare mai bune pentru elevi  

Putem menţiona si câteva dimensiuni cheie ale parteneriatului dintre părinţi și școală, printre care: 
comunicarea onesta, realista si eficienta, recunoasterea rolului esential al familiei in educatie si 
dezvoltare personala, luarea de decizii in interesul elevilor, respect si responsabilitate fata de efortul 
tuturor celor implicati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP; 
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Parteneriatul grădiniţă-familie 

 

Prof. înv. preşc. Diac Raluca-Ondina 

Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” Sighişoara 

 
Parteneriatul grădiniţă-familie are în vedere continuarea de către familie a activităţilor 

desfăşurate în grădiniţă şi încurajarea acestuia în ceea ce priveşte reuşita şcolară. Copilul este dispus 
la schimbare şi încearcă să rezolve problemele apărute aşa cum ştie, cum a învăţat pe parcursul 
anilor. De aceea are nevoie de susţinere din partea părinţilor, educatoarelor, a tuturor membrilor 
care se află în jurul lui.  

Parteneriatul educaţional presupune în primul rând comunicare eficientă între toţi partenerii 
implicaţi. Chiar dacă sunt implicate doar grădiniţe, educatoarele trebuie să comunice între ele, să 
facă schimb de materiale, să pregătească materiale didactice comune, să menţină o corespondenţă 
între grădiniţele participante în cadrul parteneriatului. Parteneriatul presupune şi colaborarea între 
aceşti parteneri, colaborare în care fiecare partener are un rol bine definit în educaţia preşcolarului. 
Fiecare grădiniţă, şcoală poate iniţia un parteneriat educaţional, au şanse egale de participare la o 
acţiune educativă comună. Cooperarea între parteneri are un rol bine definit în conceperea unui 
parteneriat educaţional. În cadrul parteneriatului acţiunea este comună, şi rolurile sunt comune. Toţi 
participanţii îşi propun aceleaşi obiective pe care speră să le atingă la nivel de parteneriat. 

Scopul parteneriatului educaţional vizează cunoaşterea tuturor punctelor de vedere ale 
partenerilor, identificarea nevoilor grădiniţei şi ale copiilor, dar şi colaborarea partenerilor în 
îndeplinirea de responsabilităţi şi sarcini stabilite la începutul proiectului. Dacă toţi partenerii 
educaţionali, comunitatea, părinţi, cadre didactice cooperează, în jurul copiilor se formează o 
comuniune de suport, copiii se simt iubiţi, apreciaţi, comunică mai bine cu părinţii, cu cadrele 
didactice, se simt independenţi, dornici să participe la o activitate relaxantă şi distractivă, sunt puşi 
într-o lumină bună, echilibrantă şi toate aceste lucruri au un rol bine definit în educaţia şi 
dezvoltarea copilului. Cu alte cuvinte parteneriatele educaţionale sunt o componentă esenţială în 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în unitatea de învăţământ. 

Dezvoltarea unor parteneriate eficiente între grădiniţă-familie presupune o relaţie deschisă 
între aceşti doi membri: educatoare-părinte, care să le ofere acestora posibilitatea de a adresa 
întrebări, de a-şi spune punctul de vedere în legătură cu o situaţie dată, de a-şi exprima dorinţele dar 
şi îngrijorările, de a participa activ în luarea deciziilor. În relaţia familie-grădiniţă părinţii îşi doresc 
o persoană care să aibă grijă de copil, respect şi să fie consideraţi membri eficienţi ai echipei 
educaţionale, să vadă că opiniile le sunt respectate şi folosite în crearea mediului educaţional, 
competenţă din partea profesioniştilor care furnizează servicii educaţionale, o relaţie apropiată cu 
profesioniştii. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor presupune în esenţă activităţile recreative, educative 
pe care aceştia le desfăşoară împreună cu copiii lor, această implicare fiind dependentă de mediul 
educaţional al grădiniţei. Dacă familia colaborează cu grădiniţa, participă la toate activităţile 
propuse în cadrul parteneriatului educaţional, se va constata mai târziu succesul şcolar al copilului. 
Copilul este mulţumit, fericit, mai ales când este susţinut de părinte în tot ceea ce face. Legătura 
familie-grădiniţă trebuie să fie una continuă, tot timpul trebuie să existe colaborare între aceşti doi 
membri cu rol definitiv în educaţia copilului. Dacă această legătură este întreruptă, se creează un 
disconfort în ceea ce priveşte performanţa copilului. Datorită acestui fapt părintele care nu se 
implică în educaţia copilului la nivel de grădiniţă va constata lipsa acestui fapt mai târziu. Aşadar 
putem spune că familia şi grădiniţa sunt două elemente care trebuie să colaboreze în scopul 
dezvoltării armonioase a copilului, mai ales să fie parteneri egali în educarea acestora. 

Colaborarea grădiniţă-familie are ca scop principal succesul şcolar al preşcolarului. Copiii 
care provin din familii defavorizate au şanse mari să meargă pe calea insuccesului şcolar deoarece 
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nu sunt sprijiniţi în totalitate de părinţi. Lipsesc de la ore, nu îşi fac temele, au un comportament 
necivilizat etc. Există însă şi excepţii, copiii care provin din familii defavorizate dar care au ambiţie 
să reuşească în tot ceea ce îşi propun. Aceste cazuri sunt puţine, dar sunt prezente în viaţa de zi cu 
zi. Aceşti copiii trebuie sprijiniţi foarte mult de educatoare, învăţătoare etc. Este păcat ca un copil 
care provine dintr-o familie defavorizată, care are un talent aparte, să nu-şi urmeze calea din cauze 
materiale. Drept pentru care considerăm că parteneriatul educaţional grădiniţă-familie reprezintă o 
uşă larg deschisă care cuprinde formarea viitorului adult de mâine. 

Părinţii au datoria de a comunica cu educatoarea, de a se interesa de copil şi de a încerca să 
rezolve împreună eventualele probleme apărute pe parcursul anului şcolar. În acest sens educatoarea 
trebuie să sfătuiască părintele în legătură cu problema actuală: dacă la grădiniţă se comportă 
civilizat, aşa trebuie să se comporte acasă. Părintele trebuie să insiste pe comportamentul pozitiv al 
copilului şi să pedepsească comportamentul său negativ. Când intervine o problemă, atât părintele 
cât şi educatoarea trebuie să ia o decizie pe care o vor respecta ambii parteneri. Succesul 
educaţional la grădiniţă vizează o strânsă colaborare între părinţi-educatoare-membrii comunităţii 
vârstnici. Această colaborare cuprinde sprijin reciproc din ambele părţi, recunoaşterea importanţei 
relaţiilor, receptivitate la punctul de vedere al fiecărui partener în educaţie. 

Încă de la intrarea copilului în grădiniţă, în grupa mică, educatoarea află amănunte importante 
despre deprinderile pe care acesta le are deja formate. Vede dacă preşcolarul ştie să salute la 
intrarea în grădiniţă, dacă se joacă frumos cu jucăriile sau dacă le strică, dacă se ştie spăla singur pe 
mâini, dacă ştie să mănânce frumos la masă, dacă ştie să se aşeze în rând etc. Apoi va analiza ,,ceea 
ce încă nu ştiu” şi va insista pe cunoaşterea lor. Familiile care reacţionează pozitiv la propunerile 
educatoarei devin implicaţi în educaţia copilului la nivel instituţionalizat. 

Grădiniţa trebuie să încurajeze familia în ceea ce priveşte implicarea acestuia în educaţia 
copilului. De aceea trebuie să iniţieze programe educaţionale care oferă părinţilor posibilitatea de a 
participa în mod direct în educaţia copiilor. Părinţii îşi doresc să colaboreze cu grădiniţa deoarece 
pot stabili o legătură mai apropiată cu educatoarea, îşi pot exterioriza opiniile despre un anumit 
subiect, pot ,,evalua” cadrul didactic din punct de vedere profesional, pot comunica eficient cu 
educatoarea, pot interveni în rezolvarea problemelor legate de copil apărute la grădiniţă. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

DINCA IULIA MADALINA 

 
 

„ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ 
CRĂCIUN” 

Din cer ninge liniștit 
Peste case, pomi și crânguri. 

Iată, fulgii ne-au șoptit 
Ca să nu mai stăm pe gânduri. 

 
Ne-am gândit să-mpodobim 
Cât mai vesel sala noastră; 

Să vedeți cât vă iubim 
Poftiți la serbarea noastră. 

 
VINE IARNA 

Vine iarna, iată vine! 
Cu ghețus și cu patine, 
Vine iarna friguroasă, 

Cui i-e frig, să stea în casă! 
 

Iată-i! Pe deasupra mea, 
Zboară primii fulgi de nea 
Și-mi șoptesc în dulce grai: 

- Scoate sania, ce stai? 
 

MOŞ CRĂCIUN 
Prin nămeţi în fapt de seară,  

A pornit către oraş,  
Moş bătrân cu-n iepuraş  

Înhămat la sănioară. 
 

Drumurile-s troienite,  
Noaptea vine gerul creşte,  

Cu urechile ciulite,  
Iepuraşul se grăbeşte. 

 
MOȘ CRĂCIUN 

Uite, a venit Crăciunul 
Şi cu el şi-un Moş Bătrân 

Noi, copiii îl ştim bine 
Moşul, este Moş Crăciun. 

 
Are sanie şi cai 

Şi el vine de departe 
Are daruri pentru toţi 

Pentru toţi are şi-o carte. 
 

Cântec: „Iată, vin colindători!” 
 

 
BRĂDUȚUL 

Mii de stele, mititele, 
Lucitoare, argintii 

Se aștern încet, în șoapte 
Peste-ntinsele câmpii. 
Iar brăduțu-mpodobit 
La noi iarăși a sosit, 
Încărcat cu bunătăți 

Mai bogat ca alte dăți. 
 

MOŞ CRĂCIUN 
Hai copii cu toţii,  
Vine moşul bun  

Şi ne-aduce-n tolbă  
Tot ce este bun. 

 
Cai şi jucărele,  

Cozonaci gustoşi,  
Mândre păpuşele,  
Toţi să fim voioşi. 

 
Hai, sărim-nainte  

Moşului iubit  
Şi să-i strigăm tare:  

“Bine ai venit!" 
 

MOŞ CRĂCIUN 
 

Fulgii albi încep să cadă,  
Moş Crăciun ca să îi vadă.  

Să ştie să pregătească,  
Bradul să-l împodobească. 
- Moş Crăciune, tu să vii  
Cu mulţi saci de jucării! 

 
SĂNIUȚA MEA 

 
Uite, săniuța mea 

Zboară ca un fulg de nea. 
Când o sui pe derdeluș, 

Trage spre alunecuș. 
 

Când se vede sus, ei bine, 
Ar fugi și fără mine, 

Dar n-o las, pe gheața bună 
Lunecăm doar împreună. 
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Cântec: „Săniuța fuge” 

 
PENTRU MOȘ CRĂCIUN 

Știu că Moșului îi plac 
Cântecele, poezii. 

Haideți, dar, acum, copii 
Să cântăm, poate-o sa vină 
Chiar acum, cu voie bună, 

Încărcat cu jucării. 
 

MOȘ CRĂCIUN 
Prin orașe și prin sate, 
Mai ales copiii spun 

Că din țări îndepărtate 
Vine iarăși Moș Crăciun. 

 
Nu mai pot de bucurie 

Și-l așteaptă toți cu drag, 
Să le dea vreo jucărie 

Sau covrigi câte-un șirag.  
 

BRĂDUȚUL 
Brăduleț, brăduț, drăguț 

Ninge peste tine. 
Haide, hai în casa mea 

Unde-i cald și bine. 
Pom de anul nou te fac, 

O, ce bucurie! 
Cu beteala am să te îmbrac 

Și steluțe o mie. 
 

Cântec: „O brad frumos!” 
DARURI DE LA MOȘUL 

Cărticica, draga mea, 
Cu poveşti şi poezii 

Dac-ai fost copil cuminte 
De la Moş o vei primi. 

 
Sărbătorile de iarnă 
Fie toate-n bucurie 

La Mulţi Ani părinţi, bunici 
La Mulţi Ani, copilărie! 

 
ZIUA DE CRĂCIUN 

Tuturor vreau să vă spun, 
Azi e ziua de Crăciun. 

E o zi de sărbătoare 
Cu mireasmă și splendoare. 

 
Bradul mândru s-a gătit, 

E frumos împodobit, 

Iar sub el sunt așezate 
Daruri multe minunate. 

 
 
 

CINE ESTE MOȘ CRĂCIUN? 
Dragi copii, am să vă spun 

Cine este Moș Crăciun: 
Este un bătrân haios,  
Care nu merge pe jos. 

 
Are acasă o sănioară 

Și cu ea tot iute zboară, 
Din oraș în alt oraș 

Și-ajunge la copilași. 
 

Cântec: „Moș Crăciun cu plete dalbe” 
 

PRIMII FULGI DE NEA 
Cand vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 

Se scutură din nori 
De sfinte sărbători; 

 
Povești cu îngerași 

Pentru copii poznași, 
Povești cu sfinți părinți 
Pentru copii cuminți. 

 
FULGUL DE NEA 

Prin văzduh zbor ușor 
Nici nu urc, nici nu cobor. 

Eu sunt micul fulgușor, 
Sus e frig și mă fac sloi, 
Jos e cald, mă fac noroi. 
Am prieteni mii și mii 

Și îi îndrăgesc pe copii. 
 

A SOSIT CRACIUNUL  
A sosit Crăciunul 

O, ce bucurie, 
Tu ne aduci Isuse 

Har și veselie. 
Ce frumos e bradul, 

Ce frumos e tot 
O ce bucurie, 

Parcă nu mai pot. 
Noi avem hăinuțe, 
Calde și frumoase 
Jucării și pâine, 
Case călduroase 

Cântec: „La mulți ani cu sănătate!” 
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MAGIA CRĂCIUNULUI, IZVOR DE BUCURII SI SATISFACȚII 

 

Prof. DINU FILA 

Grădinița ,, Zâna Florilor” 

Sect.6, București 

 
           Un rol și un loc bine stabilit în formarea personalității copiilor îl au activitățile extrașcolare 
realizate dincolo de procesul de învățare. Educația copilului nu se realizează doar într-un cadru 
formal( grădiniță, școală), ci și prin activități extrașcolare și extracurricularecare au ca scop 
identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 
viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ. 
       Această educație non-formală are un rol deosebit în atingerea idealului educational în 
învățământul preuniversitar românesc care vizează dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 
individualității umane, formarea personalității autonome și creative. 
   În ceea ce privește dezvoltarea personalității copiilor se impune participarea activă, conștientă și 
responsabilă a acestora în propria formare. Programul activităților eztracurriculare vizează acțiuni 
care să ii ajute pe copii să își însușească ideile de corectitudine și respect, să cunoască și să respecte 
valorile culturale ale comunității, să trăiască ezperiențe de viață competitive. 
,, 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.” 

                                                             (Maria Montessori - ,,Descoperirea copilului”) 
        Participarea părinților la activitățile desfășurate cu copiii le creează acestora sentimente de 
siguranță, înțelegere, bucurie. Copilul arată ce știe, ce poate iar părintele este mândru de copilul său 
în relație cu ceilalți. De altfel părinții pot observa evoluția copilului său, comportarea în colectiv și 
pot participa la luarea unor decizii legate de educația copiilor și viața grădiniței.   Serbările 
reprezintă evenimente de o importanță deosebită în activitatea copiilor și în viața familiilor acestora 
atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv, dând ocazia copiilor de a prezenta, într-o manieră 
personală și originală, tot ce au învățat pe parcursul unui semestru sau un 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 dominant 
descoperită și valorificată de cadrul didactic. De multe ori famila este surprinsă de potențialul 
proprilui copil. Ca forme de manifestare prin care copilul își poate satisfice nevoia de afirmare, de 
joc , căpătând încredere în propriul potențial artistic și cognitiv putem numi: cântecul, dansul, 
recitarea unor poezii sau interpretarea unor scenete. De aceea serbarea reprezintă un mijloc eficient 
de educare, de influențare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de încurajare a talentului, 
de dezvoltare a aptitudinilor și de stimulare a copiilor timizi sau mai puțin talentati. Foarte indicat 
este ca pe parcursul serbării să inițiem momente interactive părinți-copii: dansuri populare, colinde, 
cântece pe care părinții le cunosc sau învață împreună cu copiii. Aceasta contribuie la sudarea 
relațiilor dintre copii si părinți, atmosfera să fie mai caldă , de sărbatoare a tuturor vârstelor. 
Poeziile, cântecele, scenetele cuprinse în programul serbării trebuie să aibă o valoare artistică mai 
mare care să declanșeze impresii și emoții artistice puternice. Pentru noi toți iarna este nu numai 
anotimpul zăpezii si al frigului ci și acela al bucuriilor prilejuite de datini și obiceiuri legate de 
sărbătorirea Nasterii Domnului. Repertoriul traditional al obiceiurilor si traditiilor romanesti 
cuprinde pe langa colindele propriu-zise, cântece de stea, plugușorul, sorcova, dansuri (căluții, 
capra, ursul). Pe lângă toate acestea starea emoțională a copilului este foarte mare. Indiferent cât a 
repetat copilul rolul său, cât de bine dezvoltat este din punct de vedere intelectual, reușita apariției 
sale pe scenă depinde de capacitatea de a înțelege și de a exprima ceea ce simte.  Dacă adultul nu 
intuiește starea copilului și nu îl ajută să găsească modalități de a-l liniști sau de a controla ceea ce 
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simte, copilul va fi copleșit de încărcătură afectivă a momentului( exemplu: apariția Moșului 
Crăciun). 
         

 
 
 Pentru copii serbările reprezintă o distracție veselă, plăcută. Prin interpretarea rolurilor care le joacă 
cu plăcere  (capra, ursul, sorcova, colindul) și pregătirea decorurilor alături de parinți 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 strămoșesti. Emoțiile și bucuriile comune trăite cu prilejul sărbatorilor 
de Crăciun au contribuit la închegarea colectivului, la întărirea relațiilor de prietenie între ei. Aceste 
experiențe au fost benefice și pentru părinți care s-au întercut să se implice cu împodobirea bradului 
și a clasei fiind foarte încântați de modul cum se comportă copiii lor, cum participă la aceste acțiuni 
și mai ales momentele plăcute petrecute împreună cu copiii lor. Părinții au susținut copiii la 
recitarea plugușorului sunând din clopoței ( surpriză pentru copii), au cântat împreună colinde. Și 
părinții și copiii și-au exprimat dorința de a fi în fiecare zi Crăciunul. Aceste activități ajută copiii și 
părinții să înteleagă ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, respectul, lucruri deosebit de 
importante pentru această experiență în afara familiei . Am primit pe Moș Crăciun cu emoții, cu 
inimi curate și nevinovate și ne-am exprimat dorința de a-l ajuta să ajungă la casele tuturor copiilor. 
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SERBARE 

„Vine, vine Moş Crăciun” 

grupa mică 

Prof. înv.preşcolar Dinu Ionela 

Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu”Brăila 

 
 
 
Dans: Dansul fulgilor de nea 
Toţi: 
Dragi părinţi şi dragi bunici şi toată lumea de 
aici 
Grupa mică BUBURUZELE 
Este mândră, mândră tare 
De întâia ei serbare! 

1. Noi avem un invitat 
Foarte, foarte aşteptat. 
Este darnic, este bun 
Şi se cheamă Moş Crăciun. 
Sunt sigur ca ne aduce, 
Păpuşele, turtă dulce. 
Pentru el, de bun venit, 
O serbare am pregătit! 
 
COLINDA 
A venit, a venit iarna 
Pe la usi, pe la feresti 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde romanesti 
x2 
 
Colindam, colindam iarna 
Pe la case de romani 
Colindam, colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
x2 
 
A venit, a venit iarna 
Pe la usi, pe la feresti 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde romanesti 
 
Colindam, colindam iarna 
Pe la case de romani 
Colindam, colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
x2 
 

2. Prieteni dragi, la fereastră, 
Am zărit azi dimineaţă 
Flori de gheaţă desenate 
De degete fermecate! 

3. Ninge, ninge 
Ninge, ninge, ninge-ncetișor 
Cade, cade câte-un fulg ușor 
Câmpul, pomii și întregul oraș 
Haina albă toți au îmbrăcat. 
 

4. Fulgi ca stelele pe cer 
Să dansăm aş vrea 
Ca într-un basm de mister 
Moi de catifea 
Să ajungem pe pământ 
S-aşternem covor 
Toţi copilaşii râzând 
Să se joace-n cor! 
 
Cântec  IARNA A SOSIT ÎN ZORI! 
Iarna a sosit în zori 
La fereastre ne-a pus flori 
A sosit cu gerul ei 
Cu zăpadă şi polei! 
REFREN:  Cât de veseli suntem noi 
Că ne aduce blgări moi, 
Cu zăpadă ne jucăm 
Şi cu bulgări aruncăm. 
Săniuţa va pleca 
Şi pe pârtii va zbura 
Clopoţeii vor suna 
Şi pe noi ne-or bucura. 
REFREN:.............................................. 
Iarnă,iarnă eşti frumoasă 
Când nu eşti prea friguroasă 
Că ne-aduci nămeţi de nea 
Şi plimbări cu sania! 
REFREN:.............................................. 
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5. Vino, săniuţa mea, 
Sus pe deal la derdeluş 
Pân’ la vale-i drum de nea 
Numai bun de săniuş. 
 
6. Şi mă dau cu săniuţa 
Ca pe dinţi cu periuţa 
Şi cu pastă de zăpadă, 
Ca un cavaler cu spadă. 
7. Prin nămeţi în fapt de seară, 
A plecat către oraş 
Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară 
 
Cântec: “Săniuţa fuge” 
Saniuta fuge,  
Nimeni n-o ajunge, 
Are dor de duca  
Parc-ar fi naluca. 
 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
 
Are talpi lucioase 
Varfurile întoarse 
Pod de scandurele  
Sa tot stai pe ele. 
 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
 
Peste hopuri sare  
Ca un zmeu calare 
Hatul de –o sa scape  
Tranta e aproape. 
 
R: Toata ziua prin zapada  
Vine lumea sa o vada     
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara. 
 
 
8. În seara sfântă de Ajun, 
Ne întâlnim cu Moş Crăciun, 
Ce împarte bucurii, 
La părinţi şi la copii. 
 
 

9. Bunule frumos Crăciun 
Adu-ne un an mai bun 
Sănătate la părinţi 
Şi bunicilor cuminţi. 
 
 
 
10. Prin fereşti se văd în case 
Pomi împodobiţi 
Cântă-n zori colinzi frumoase 
Îngeri fericiţi 
 

COLINDĂ: 
Astăzi s-a născut Hristos, 
Mesia chip luminos, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Mititel, înfăşeţel, 
În scutec de bumbăcel, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
Şi de-acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 
La anu’și La mulți ani! 
Toți: Ce se aude? 
Ce se aude? 
A venit Moș Crăciun! 
 

CÂNTEC: 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
A sosit de prin nămeţi 
Şi le-aduce daruri multe, 
La fetiţe şi băieţi. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii, negreşit, 
Moş Crăciun, pribeag, soseşte 
Niciodată n-a greşit. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
Încotro vrei să apuci, 
Ţi-aş cânta florile dalbe, 
Dacă aş ştii că nu te duci, 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
Dans:„Uite vine Mos Craciun!” 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR : DIVILE AURORA 
 

„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”)  
   
         Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, 
evoluând. Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul 
cerinţelor educaţionale. 
       Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în 
diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le 
atrag interesul de a participa cu plăcere sunt serbăriile școlare      
       Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul 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 suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii 
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 
       Orice serbare școlară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât și pentru dascălii lor și nu în 
ultimul rând pentru, pentru părinții elevilor. Iar pregătirea unei serbării este un  exelent prilej de a 
pune în valoare imaginația și creativitatea fiecăruia –elev sau profesor. 
        De asemenea serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor 
contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 
 
     Consider că organizarea unei serbări  școlare poate fi un prilej de atragere a elevilor spre povesti, 
pe tărâmul basmelor, unde prin îndrumarea cadrului didactic unii dintre cei care joacă azi rolurile 
mici in serbări se vor ridica poeții, actorii și dramaturgii de mâine. 
     Serbarea  este un program artistic structurat pe numere nuantate de prezentatori – prezinta 
formatii, solisti muzicali, dansatori, recitatori, actori, alternand genurile. Orice serbare prilejuieste 
interpretarea poeziilor, cantecelor si dansurilor indragite de copii. E limpede insa ca doar o selectie 
de piese valoroase va putea declansa impresii si emotii estetice puternice. 
        În general temele abordate sunt foarte variate: dragostea și respectul față de părinți, bunici, 
educatori/învățători ,profesori, respectarea tradițiilor și a valorilor morale, cinstea, bucuria  jocului  
vacanțelor și a vacanțelor și multe altele. 
 
       Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile  
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 
        Planul de desfăşurare al unei serbări nu este strict, ci poate fi ajustat în funcţie de colectivul 
clasei, de exigentele dascălului sau ale părinţilor. 
 
 
 
        La recitarea poeziilor,desfăşurarea acestor activităţi va antrena întreaga grupă/clasă, mai întâi 
recită preșcolarii/elevii mai puţin timizi, celor timizi li se permite să-şi aleagă singuri, din 
repertoriu, poezia preferată, se poate folosi recitarea pe roluri, urmărindu-se antrenarea întregii 
grupe/clase, în urma acestei activităţi, profesorul poate alege preșcolarii/elevii care vor recita la 
serbare (se recomandă să spună fiecare preșcolar/școlar mic măcar o strofă). Aceste activităţi au ca 
obiective majore recitarea expresivă, utilizarea jocului de rol şi conştientizarea mesajului textului.   
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          In concluzie putem spune ca serbarea școlară 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 elevii, asigurând 
astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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ROLUL SERBĂRILOR ÎN VIAȚA PREȘCOLARILOR 
 
 

Prof. Înv. Preșcolar Dobocan Anca-Gabriela 

Grădinița cu P.P. ”ARICI POGONICI” 
Loc.  Gherla,   Jud. Cluj 

 
 
Dezvoltarea personalității umane nu poate face abstracție de influența cu larg ecou pe care o 

poate avea fenomenul artistic. 

Arta,ca unul dintre aspectele privilegiate ale activității umane, este privilegiată și din punct de 

vedere al ascendentului pe care mijloacele ei specifice le au asupra psihicului omenesc. 

Copilăria este acea perioadă în care totul este posibil, când copilul visează să realizeze lucruri 

mărețe, când nimic nu poate sta în calea afirmării, mai ales ca artiști. 

Serbarile contribuie, prin multiplele sale valențe educative, la educarea estetică a copiilor, la 

dezvoltarea creativității, a spritului de colaborare, la dezvoltarea sentimentului de apartenență la o 

echipă în care fiecare copil este pus în fața îndeplinirii unui rol. 

Serbarea se înscrie în rândul activităților extracurriculare cele mai îndrăgite de copii deoarece 

antrenează în organizarea și desfășurarea ei toți copiii. 

Scenariul, cadrul desfășurării, costumele sunt tot atâtea ocazii în care copiii colaborează cu 

organizatorul, dezvoltându-și capacități creatoare, interpretative. 

Orice activitate extracurriculară devine un moment de destindere în viața copiilor prin caracterul 

distractiv, festiv, antrenant. Organizarte cu fiderite ocazii, semestriale, anuale sau de câte ori se 

simte nevoia unei destinderi atât a copiilor cât și a educatorilor, serbarea vine să înarmeze eforturile  

celor mici de a deveni mai buni în domeniul literar-muzical-coregrafic. 

În funcție de tematică, programul unei serbări nu trbuie să fie prea încărcat. El trebuie să 

cuprindă momente artistice diferite, aranjate în așa fel încât să nu plictisească publicul și să nu 

obosească copiii. 

Unul dintre marile avantaje ale serbărilor este faptul că favorizează valorificarea şi dezvoltarea 

experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ în care are libertatea de a-şi manifesta 

interesele, de a-şi exprima impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi trăirilor personale, accentul 

deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, în bucuria şi în dragostea din sufletul 

copiilor, dacă îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni surprinzător de frumoase şi valoroase. 
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Toate aceste experienţe contribuie la realizarea unei atmosfere relaxate şi constructive între 

grădiniţă şi familie, ceea ce determină ca şi copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se 

manifeste fără inhibiţii şi timiditate; astfel ei pot înţelege ce înseamnă căldura sufletească, 

înţelegerea, respectul şi toleranţa, lucruri deosebit de importante pentru acest gen de experienţe în 

afara familiei.  
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN ACTIVITĂŢILE 

EXTRACURRICULARE 

 

Şcoala Gimnazială Răchiteni 

Prof. Doboş Felicia 

 
            Vocaţia de învăţător presupune aptitudini şi capacităţi intelectuale, preocupare pentru 

respectarea intereselor copilului, dar şi un foc sacru venit să contopească aceste calităţi în folosul 

celor încredinţaţi spre formare. Chiar dacă nu suntem creatori de folclor, avem la îndemână prin 

meseria noastră, oportunitatea de a crea o stare de spirit pozitivă în rândul elevilor şi părinţilor, 

învăţându-i să aprecieze valoarea şi frumosul, să facem ca jocul şi voia bună să fie în inimile lor. 

 În şcoala noastră, există tradiţia organizării serbărilor la sfârşit de an şcolar şi cu ocazia 

unor evenimente deosebite. Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec şi dans, de fiecare 

dată organizarea şi derularea serbărilor a fost un moment unic pentru cea mai importantă investiţie a 

nostră, COPILUL. Serbările şcolare, vis şi nostalgie pentru noi, cei maturi se impun a fi realizate 

mai frumos, prin jocuri de rol, cuplete muzical-satirice, dramatizări, dansuri populare, scenete. Am 

explicat, în momente oportune, cu tact şi răbdare, motivul şi sensul serbării, am antrenat părinţii în 

pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare 

primind rolul potrivit preferinţelor şi talentului său. Mi-am propus să lupt împotriva marginalizării 

sociale şi rasismului, să promovez diversitatea culturală încurajând cunoaşterea tradiţiilor şi 

obiceiurilor specifice poporului român indiferent de cultură, religie, etnie. Am inclus toţi copiii din 

clasă, sensibilizându-i pentru respectarea diversităţii, toleranţă şi solidaritate umană.  M-am bazat 

pe organizarea  serbărilor ca pe unul dintre cele mai eficiente mijloace de educare multiculturală, de 

sudare a colectivului în satisfacerea dorinţelor de afirmare. 

         În timpul fiecărui ciclu de patru ani ai şcolii primare, cu fiecare generaţie, am căutat să 

descopăr şi să cultiv talentele copiilor, calităţile de ritm, graţie, armonie, mişcare, găsind pentru 

fiecare un rol, locul într-o anumită parte a serbării (recitare, dans popular, gup vocal, dramatizare).  

Limbajul plastic, mesajul educativ, posibilitatea fiecărui copil de a se regăsi în lumea personajelor 

produce cu siguranţă o impresie puternică asupra minţii şi sensibilităţii copiilor, oferindu-le 

reprezentări şi sentimente morale despre oameni, despre bine, adevăr, frumos. 

             Participarea la serbările şcolare contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui 

copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine rezultate bune. Realizarea estetică a 

părţilor din program, armonia întregului spectacol, calitatea acompaniamentului muzical, costumele 

educă gustul pentru frumos şi contribuie la dezvoltarea talentului fiecărui şcolar în parte. În 
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organizarea unei serbări şcolare am ţinut seama de mai multe cerinţe pedagogice dintre care enumăr 

următoarele:  

- toţi  şcolarii să fie mobilizaţi să participe activ la pregătirea şi susţinerea spectacolului, fiecare 

copil să-şi primească rolul potrivit înclinaţiilor şi talentelor. Prin aceasta am combătut cu tact nu 

numai tendinţa spre vedetism a celor mai talentanţi ori mai îndrăzneţi, ci şi timiditatea celor mai 

puţin dotaţi ori mai retraşi din fire. Cei timizi au fost solicitaţi să participe activ, având ocazia să-şi 

dezvăluie o latură pozitivă a personalităţii lor şi să capete încredere în forţele proprii, mai ales dacă 

sunt încurajaţi şi ajutaţi cu discreţie şi răbdare. 

 - invăţătorul trebuie să aibă o concepţie clară şi precisă asupra conţinutului serbării, pornind de la o 

idee tematică în jurul căreia să grupeze toate punctele din program, pentru ca întregul să fie unitar şi 

să comunice pregnant această idee. 

          Organizarea  serbărilor şcolare înseamnă pentru copii îmbogăţirea vieţii sufleteşti, crearea de 

sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit, iar pentru dascăl o recunoaştere a muncii sale reflectată 

în ropote de aplauze adresate elevilor. Prin serbările organizate de cadrele didactice de la şcoala 

noastră, copiii şi spectatorii au trăit momente unice din lumea inegalabilă a copilăriei, iar coarda 

sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenţi, a vibrat sub arcuşul de cristal al glasului 

copilăriei.  
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 
 

Educatoare Dobre Anca 
 
          Cu siguranta, copilaria este si ramane cea mai frumoasa perioada din viata oricarui om.  Este 
singura perioada in care, lipsiti de griji majore, copiii cred in povesti, cred in minuni si stiu ca 
aproape toate dorintele lor se implinesc. Sigur, vorbim de copiii norocosi, care au o familie si un 
acoperis deasupra capului. Dar chiar si copiii mai putin norocosi cred si spera ca oricand o minune 
se poate intampla, pentru ca sufletul de copil e pur si profund visator. 

           Pentru copii, iarna este cel mai asteptat  anotimp. 

          Copiii sunt fascinati de obiceiurile specifice acestui anotimp. Impodobirea bradului ramane 
cel mai iubit obicei printre cei mici, de aceea nu ezitati sa ii luati la cumparaturi, sa alegeti impreuna 
bradul si podoabele. Apoi impodobiti-l impreuna. E drept ca exista posibilitatea ca ei mai mult sa va 
incurce, insa bucuria din ochii lor este nepretuita. Amintiti-va in permanenta ca si voi ati fost copii 
si abia asteptati acest moment. 

          Apoi venirea mosului este un moment asteptat un an intreg. Emotia, asteptarea, ingrijorarea in 
legatura cu primirea cadoului dorit.  Iar dimineata de Craciun este unica. Nimic nu se compara cu 
bucuria gasirii cadoului frumos ambalat sub brad. Apoi marea de emotii, o fi sau n-o fi ce i-a cerut 
mosului? Si miile de intrebari legate de Mos Craciun. Insa, dincolo de toate aceste intrebari, ceea ce 
ar trebui sa invatam de la copii este credinta lor in minuni. Siguranta lor! Ei stiu ca daca au fost 
cuminti, vor fi rasplatiti.  De la copii putem invata ca atata vreme cat crezi cu tarie in dorinta ta, 
aceasta se va indeplini. Ei doar isi doresc si asteapta, fiind convinsi ca vor primi, fara sa se 
gandeasca cum se va intampla acest lucru. 

          Ce inseamna, de fapt, Craciunul? 

          Craciunul inseamna mai ales cadouri pentru copii, insa ca parinti avem datoria sa-i invatam 
inca de mici ce inseamna, de fapt, Craciunul. Le putem citi povesti, legende cu Mos Craciun iar mai 
tarziu, cand sunt mai maricei, le putem vorbi despre Nasterea Domnului. Daca pretuiti familia si 
tineti la traditii, familiarizati-i de mici cu acestea. Implicati-i in toate pregatirile, la gatirea casei de 
sarbatoare, la pregatirea merindelor traditionale si raspundeti-le la toate intrebarile. Copiii sunt 
foarte curiosi si vor sa stie in permanenta “de ce?”, mai  ales ca atata vreme cat au o explicatie, retin 
mai usor tot ce le povestiti. Sarbatorile de iarna inseamna si serbari frumoase iar pentru unii dintre 
copii este prima intalnire cu Mos Craciun pe care atata il pandesc acasa. Pentru cei care se indoiesc 
de existenta lui, acesta este momentul in care credinta in Mos Craciun se sudeaza si multe dintre 
intrebari dispar. Insa cel mai important este sa ne invatam copiii ca sarbatorile de iarna nu inseamna 
numai cadouri si veselie, ci sunt si un motiv in plus sa fie mai buni, sa ierte, sa creada in minuni 
mereu.           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. 

505



CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

 

Profesor inv.preṣcolar-Dobre Nicoleta 

Grădiniṭa ,,Panseluṭa’’,sector 4,Bucureṣti 

 
„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) 

  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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatoarei de a atrage micii 
preşcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale . 

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi 
mai accesibili sufletelor acestora. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile de zi cu zi .Acestea se 
referă la conţinutul activităţilor ,durata lor ,la metodele folosite şi la formele de organizare a 
activităţilor. 

Având un caracter atractiv ,copiii 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 copiilor 

.Prin conţinutul vehiculat al serbării , acestia 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 copil 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 gradinitei) amenajate în chip sărbătoresc . 
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 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 . 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 
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Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv 
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste .Important a  părut a fi îmbogăţirea 
conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de copii cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

Pregătirea copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare activitate în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea 

ce favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 

mod favorabil ,face ca prescolarul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul preşcolarilor. 

Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului  şi ale fiecărui copil în parte ; 

Preṣcolarii 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 . 

Activităţile extraşcolare în general ,au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai 
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor ,deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora . 

Întregul lanţ de manifestări organizate de gradinita şi în afara ei ,sub atenta şi priceputa 
îndrumare a educatoarei ,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 gradinita şi slujitorii ei . 
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„Poveste de Crăciun” 

 

PROIECT EDUCATIONAL 

 

Coordonatori: 

DOBRESCU MARIA MIHAELA 

SCOALA GIMNAZIALA “ PETRE MANARCESCU” LIPOVU - DOLJ 

 

ARGUMENT:  
 
Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, 

care aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, al 

prezenţei la slujbele religioase. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea la preşcolari 

şi elevi a sentimentului de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului român. 

Proiectul le oferă părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor, prin implicarea la derularea serbării. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 

1. Obiectivele activităţii: 

a. elevi 

- să interpreteze diferite roluri; 

- să recite poezii despre Crăciun şi Anul Nou; 

- să interpreteze colinde; 

- să prezinte datini şi obiceiuri de Mos Nicolae, Crăciun şi de Anul Nou. 

- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la serbarea şcolară.  

 

 

b. părinţi 

- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea armonioasă a 

elevului 

 

2. Grupul ţintă: 

- elevii Şcolii Novaci; 

- părinţi; 

- autorităţi locale; 
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- cadre didactice. 

 

3. Durata activităţii: 

- 4 – 26 decembrie 2014 

 

4. Programul activităţilor: 
 

- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 

- amenajarea unei expoziţii (de desene cu tematică specifică); 

- program artistic cu poezii şi colinde româneşti (tradiţionale şi moderne), poezii şi colinde în limba 

franceză, şi alte momente specifice românilor şi ruşilor – lipoveni; 

- donaţii oferite de cadrele didactice din şcoală: constând în jucării, haine şi dulciuri pentru copii 

nevoiaşi din şcoală; 

- oferirea de daruri din partea Primăriei şi a Consiliului local. 

 

5. Locul de desfăşurare: 

- Holul şcolii şi sălile de clasă. 

 
 

6. Evaluarea activităţii: 

- prin număr de participanţi;                                   

- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 

- calitatea activităţilor; 

- fotografiile realizate.                           
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 Conţinutul proiectului: 
 

Nr. 
crt. 

Activitate  Loc de desfasurare  Termen  Responsabil

1.  Realizarea de materiale 
specifice sărbătorii de Moş 
Nicolae 
 
- „Copiii se pregătesc pentru a-l 
întâmpina pe Moş Nicolae”  
- „Nuieluşa fermecată”  

Sala de clasă 
 
 

Holul şcolii 
 
 

Sala de clasă 
 

 
dec.   
 
 dec.  
 
 
 dec.  

 
 

Învăţătorii 
Diriginţii 

 

CŞE 

2.  Confectionarea unor podoabe 
pentru decorarea salii de 
grupa/clasă corespunzator 
sarbatorilor de iarna 

Sala de clasă 
 

dec.   Învăţătorii 
Diriginţii 

3  Pregatirea serbarii: invatam 
poezii si colinde romanesti 
(repetitii)  

Sala de clasă 
 

 dec.   Învăţătorii 
Prof. 
Basarabă 
Elena 

5   Prezentarea unui program 
artistic de colinde româneşti  în 
curtea şcolii 

Curtea şcolii   dec.    Prof. 
Basarabă 
Elena 
 

6  Serbarea de Crăciun, în prezenţa 
părinţilor şi a invitatului special- 
MOŞ CRĂCIUN, care ne vor 
răsplăti cu daruri şi aplauze 

Casa de cultură Novaci   dec.   Prof. 
Basarabă 
Elena 

Prof. Lilă 
Cornelia 
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Familia și școala, parteneri implicați în educația copilului 

Profesor Dobrițan Heckl Maria Alina 

Colegiul Național “Diaconovici-Tietz” Reșița 

Puiul de om este zestrea fiecarui parinte. Tocmai de aceea acestia sunt factori primordiali si 
puntea de legatură între copil si școală. 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 ; 
 influențele educative  exercitate la anumite momente asupra 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  în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra 
copilului. Educaţia este primordială pentru fiinţa umană. Iar aici putem aduce în discutie educaţia pe 
care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea părinţilor este foarte  
importantă în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în sanul  
familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Primul factor 
educativ, iar acesta fiind 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 poate obţine rezultate şcolare bine 
meritate în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i 
copilului tot ce-i este  necesar pentru studiu. Familia este cea care ii  formează  copilului cele mai 
importante deprinderi de comportament : respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în 
vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. De nenumarate ori părinţii uită că trebuie să 
facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi ceilalti nu doresc decât dezvoltarea armonioasă si 
implicit binele elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia.  Se întâmplă totuşi ca ceea 
ce consideră părinţii a fi bine 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 puternica pentru toti cei ce participă la 
acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este elevul 
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 
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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 problemele şcolii se referă la construirea 
unor relaţii pozitive între familie şi şcoală. Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt 
eficiente ambilor factori.  
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-
educativ are o sumedenie de motivaţii, dintre care enumerăm : părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să 
îi descopere ca elevi, părinţii au nevoie de informaţii referitoare la ce înseamnă a fi elev si ce 
implică acest lucru de către copilul lor. Forme de colaborare a părinţilor cu şcoala: 

 prezenţa la şedinţe şi lectorate ; 
 ajutor din partea parintilor  în efectuarea temelor  ; 
 participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive  ; 
 organizarea unor serbări, excursii ; 
 organizarea unui colţ verde în 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. 

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. 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  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. 
 

 

Bibliografie:   
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    Psihosociologie de Septimiu Chelcea, editura POLIROM 2008 
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Vine, vine MoşCrăciun 
 

Dobroica Laura – Amalia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

Grădiniţa P.N. NR. 7 Arad 

 
 
Ce-i atâta bucurie 
Azi în grupa noastră? 
Mulţi copii , părinţi, bunici 
Spectatori mai mari , mai mici, 
Ce v-aţi adunat aici? 
 
Spectatori şi spectatoare 
Astăzi vom da o serbare, 
Căci e mare sărbătoare. 
Uite insă ne-am grăbit 
Şi nu am spus “Bun venit!”  
Asadar, la fiecare, 
Un bun venit la serbare! 
 
CÂNTEC: Cade lin  
 
Bate vântul supărat, 
Fulgi de nea a scuturat 
Și pământul a‐mbrăcat! 
Copiii și‐au pus mănuși 
Și‐au pornit la săniuș... 
De ghicit, vezi, nu e greu... 
Ce anotimp e, dragul meu? 
 
Toți: Este iarnă, să ne bucurăm! 
 

Iarna cea geroasă 
A sosit acum, 
Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum! 
 
Pe obraz, pe nas, pe umăr 
Tot cad fulgii fără număr. 
mi-a căzut în palmă unul, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iute, iute închid pumnul. 
Desfac pumnul.  
Unde-i fulgul? 
S-a topit în palma mea 
Ca o lacrimă de nea! 
 
CÂNTEC: Un fulg de nea 
 
Ninge, ninge în sfârșit. 
Zâna Iarnă a venit! 
Fulgii mari și jucăuși 
Se aștern pe derdeluș. 
Și mă cheamă: Hai afară 
Să te plimbi cu sănioara! 
 
Iată-i! Pe deasupra mea 
Zboară primii fulgi de nea. 
Și-mi șoptesc în dulce grai: 

- Scoate sania, ce stai! 

Ninge! Fulgi de catifea 
Se aşează-n palma mea. 
Pe gene, pe obrăjori, 
Leneşi cad din albii nori. 
Ca şi vrăbiuţele  
Zboară săniuţele, 
Clopoţeii sună, sună,  
Să trezească voia bună. 
 
Cântec: Săniuţa fuge 
 
Cocoloş cu cocoloş 
Iată din zăpadă...moş! 
Doi tăciuni sunt ochii mari, 
Îi punem şi ochelari! 
Morcov are-n loc de nas, 
Iar pe buze lung am tras 
Un zâmbet larg cât e şura 
Să râdă cu toată gura! 
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Cu tăticu-am înălţat 
Un om de zăpadă, 
Să-l admire imediat 
Lumea de pe stradă. 
Are-n loc de ochi 
Nasturii bunicii 
Şi la gât i-am pus 
Eşarfa mămicii. 
 
Plânge, plânge de necaz 
Omul de zăpadă gras: 
“Cine m-a mușcat de nas?” 
Iepurașul face haz 
Și mănâncă morcov ras. 
 
Cântec: Brăduleţ, brăduleţ 
 
Uite, ninge ca-n povești, 
Iarnă, ce frumoasă ești! 
În brad steluțe s-au aprins 
Cât este de frumos! 
E ca un vis! 
 
Brăduleţ plin de culori 
Şi de daruri multe, 
Ai venit aici la noi, 
De pe vârf de munte. 
Brăduleţ cu strai de nea 
Şi steluţe-o mie, 
Tu, în fiecare an, 
Ne-aduci bucurie! 
 
Brăduțul vă așteaptă 
Veniți, copii, veniți, 
Cu globuri și beteală 
Să îl împodobiți! 
 
Toți: 
Deși afară viscolește 
E frumos, ca-ntr-o poveste. 
Și chiar de-i frig, Moș Crăciun, 
Va veni la noi acum. 
Haideți, iute, să-i cântăm 
Să știe că-l așteptăm! 
 
Cântec: Moş Crăciun cu plete dalbe 
  
Cineva a ciocănit... 
Cred că Moșul a venit ! 
 
Toți: Ura, ura, Moșul vine 
    Vai ce mult ne bucurăm! 

 
De vre-o lună și mai bine  
Ni se spune: Vine, vine!  
Ne privește prin ferestre  
Știe tot și se gândește...  
Cine vine? Cine vine?  
Moș Crăciun cu plete dalbe 
Și cu sacul în spinare  
Pentru mic și pentru mare! 
 
Moş Crăciun, sacul tău  
Este încărcat mereu. 
In tot anul tot ne dai 
Si când vii, tot plin îl ai. 
Daca esti asa de bun 
Ascultă ce vreau să-ţi spun: 
Sacul tot dă-mi-l în dar 
Că tu ştii să-l umpli iar. 
 
CÂNTEC: De Crăciun 
 
Moş Crăciun, în sacul tău, 
Trebuie să am şi eu, 
Un cadou, ei cât de cât, 
că te-am aşteptat atât… 
Dacă mi-ai adus ceva 
să mă poată bucura 
eu îţi voi cânta cu drag 
o colindă, Moş Pribeag. 
 
Sacii plini de jucării 
Pentru mic si mare . 
După merit Moş Crăciun 
Dă la fiecare . 
Luaţi aminte, fiţi cuminţi, 
Că atunci multe primiţi! 
Că e darnic Moş Crăciun 
Cu copilul care-i bun . 
 
Moş Crăciun e tare bun 
Încărcat vine pe drum 
Totdeauna se grăbeşte 
Oare el nu oboseşte? 
l-aş pofti să stea la masă 
dar umblă din casă-n casă 
Ca să-mpartă la copii 
Fel de fel de jucării. 
 
Dragă moșule, aș vrea 
Să mă treci pe lista ta! 
Și să vii în fapt de seară 
Să-mi aduci o jucărioară! 
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Nu mai sunt fetiță mică, 
Dar tot vreau o păpușică! 
 
Eu semăn cu  o păpuşică, 
Blondă, tare frumuşică, 
Moş Crăciun vreau să mă vadă, 
Nu păpuşă să mă creadă, 
Că eu am gură, pot să vorbesc 
Şi mânuţe. Să primesc 
O păpuşă adevărată, 
Voi spune mulţumesc îndată! 
 
Hai, copii, cu toţii 
Vine Moşul bun 
Şi ne-aduce-n tolbă 
Tot ce este bun! 
 
Moş Crăciun e şmecher tare 
Are multe buzunare 
Şi-o desagă în spinare. 
Ce-mi aduce Moşul oare? 
Dacă-i spun o poezie, 
Moşu-mi dă o jucărie! 
 
Cântec: Moș Crăciun ce drag ne ești 
 
Prin nămeţii cât un bloc 
Moş Crăciun îşi face loc. 
El împarte jucării 
Celor mai cuminţi copii. 
 
În Ajun, Moșul bun 
O pornește iar la drum. 
Sacul plin cu jucării 
Îl împarte la copii. 
La cei care au fost cuminți 
Și-au ascultat de părinți! 
 
Povestindu-mi despre tine  
Mama multe m-a-nvățat,  
Ce e rău și ce e bine  
Să am sufletul curat!  
Aș dori sa fiu ca tine  
Când voi fi și eu bătrân.  
Să-mpart daruri și iubire  
Ca și tine, Moș Crăciun!. 
 
CÂNTEC: Steaua Crăciunului 
 
Moş Crăciun soseşte, dragul. 
Bate-n uşă cu toiagul:  
- Ia, săriţi care-i mai mare 

- Luaţi-i sacul din spinare. 
Nu ştiu, mare-s sau sunt mic? 
Nu-i ca mine alt voinic 
Sar în cale bucuros 
Să-l ajut să-l pună jos. 
 
Moș Crăciun se grăbește 
Daruri multe pregătește 
În saci mulți cu jucării 
Pentru voi, iubiți copii! 
 
Cântec: Poveste de Crăciun 
 
Vine Moş Crăciun pe jos 
Şi se crede sănătos. 
Eu l-am auzit tuşind 
Şi acum, şi în alt rând. 
Mamă, nu-i faci un ceiuţ? 
Că e bun şi e drăguţ 
Şi să-l culci în patul meu 
Că-i bătran şi-i este greu. 
 
 
 
 
Cântec: colindăm, prin zăpadă 
 
Moşule, ce barbă mare! 
Dacă trag puţin, te doare? 
Nu pleca, nu-ţi fac nimic. 
Am vrut să mă joc un pic. 
Precum văd, eşti bătrânel. 
Stai aici, pe scăunel. 
Sacu-i greu, lasă-l la mine! 
Mi-a fost tare dor de tine! 
 
Pentru c-ai venit la mine 
Vreau acum să-ți mulțumesc! 
Și să-ți spun din inimioară: 
Moșule, eu te iubesc! 
 
CÂNTEC: Colind 
 
Şi în cântec de colindă 
Vă dorim în noul an, 
Sănătate, numai bine, 
Mult noroc şi La mulţi ani !!! 
 
 
Colindă: Astăzi s-a născut  
 
Colindă: Steaua sus răsare 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 
 

Dobroica Zaharia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
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 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 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. 
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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 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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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

 

P.I.P. DOCNA CARMEN ANGELICA 

SC GIMN. JAMU MARE,JUD. TIMIS 

 
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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între 
școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii 
care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale 
copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită 
la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 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 vorbim 
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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlari-zării. 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 con-lucrare 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 dezinte-resate. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
 
 

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. 
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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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 
favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este deter-minantă în 
educarea copiilor. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru viață, prin 
întâmpinarea și rezolvarea problemelor de viață. În școala noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 
desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a numit 
„Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala noastră. 
Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, cât și 
părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. Tot în 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își 
poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

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”. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Învățătoare Asofronie Doinița, 

Școala Gimnazială „Gh. Popovici” Lozna, Jud.Botoșani 

                       „Familia este un factor important și de răspundere al educației.Părinții o conduc și 

răspund de ea în fața societății, a fericirii lor și a vieții copiilor”(A.S. Makarenko) 

                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 decisiv 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 

             Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de 

vedere: fizic, intelectual, moral, estetic.Relația școală-familie se poate îmbunătăți printr-un 

parteneriat adevărat între școală și familie.Acest parteneriat trebuie să urmărească să atingă 

următoarele obiective: 

 realizarea unei comunicări optime între părinți și cadru didactic; 

 înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării școală- familie; 

 creșterea gradului de implicare al  părinților în 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 activităti 

comune:elevi-părinți-cadre didactice. 

Parteneriatele dintre școală și familie au menirea de a ajuta cadrele didactice în munca lor, 

de a perfecționa abilitățile școlare ale elevilor și de a îmbunătăți programele de studiu și climatul 

școlar.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 
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de suport care începe să funcționeze.Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esențială în 

organizarea școlii și a clasei de elevi. 

            Dacă cele două medii educaționale-școala și familia- se completează și se susțin fiind 

secondate și de comunitate, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea 

școlară și, pe plan general, în viața socială.Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 

cunoaștere reciprocă și depășirea stereotipurilor și continuând cu identificarea intereselor comune în 

beneficiul copiilor 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. 

                     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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PĂRINŢII ȘI EDUCATORII- “MODELE” PENTRU COPII 
 

Prof. Înv. Primar: Done-Anghel Monica 

Școala Gimnazială Teasc 

 
Pentru a fi bun educator trebuie să ne amintim de propria copilărie, să retrăim sentimentele 

copilului de atunci, care se păstrează intacte şi, în loc să îndepărtăm acel copil, să-l scoatem la 
iveală, să-l actualizăm. 

Pentru noi, educaţia reprezintă centrarea pe copil, care trebuie să devină deschis la nou, 
creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant şi tolerant, integrat, responsabil, competent, demn, 
împlinit şi fericit. 

Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educare integrată, parteneriat educaţional, 
motivare individualizată şi pregătirea continuă a elevului pentru viaţă. 

Modelul oferit în general de adulţi  este copiat întocmai de copil  înainte ca acesta să 
înţeleagă semnificaţia sa educativă. 

În ceea ce priveşte familia, se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: 
 grija excesivă; 
 severitatea excesivă; 
 indiferenţă. 

În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu 
adaptabili. 

O altă categorie de atitudini greşite din punct de vedere educativ aparţine părinţilor 
inconsecvenţi, oscilanţi în comportament, care trec de la asprimea exagerată, de la duritate la exces 
de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ. 

Şcolarii proveniţi din asemenea familii au deficienţe în comportare, tulburări de echilibru 
emoţional, afectiv şi chiar manifestări neurotice, care le îngreunează adaptarea la colectivul clasei. 

Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizaţi, prin copii, propriile lor aspiraţii, dorind chiar să 
le impună o anumită profesie. În conflict cu posibilităţile lui de efort, şcolarul este astfel supus unor 
suprasolicitări care pot avea repercusiuni de natură psihică sau care pot să nască sentimente de 
culpabilitate, opoziţie, lipsă de iniţiativă sau dorinţa de a fugi. 

La fel de grav este şi dezinteresul faţă de educaţia copiilor. Asemenea situaţii se evidenţiază 
cu uşurinţă, în special în familiile cu părinţi recăsătoriţi. 

Pentru copil, în universul familiei TATĂL reprezintă PUTEREA, AUTORITATEA şi 
SIGURANŢA, iar MAMA- UN TERITORIU DE REFUGIU, DE ÎNŢELEGERE, DE AJUTOR pe 
care el, copilul le aşteaptă. 

Un tată prea exigent şi o mamă prea indulgentă sunt un cuplu care nu poate asigura o bună 
educaţie copilului. În asemenea situaţii, în subconştientul copilului se naşte ideea unei opoziţii tată-
mamă. 

Atunci când ambii părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru. Copilul va 
avea stări de neîncredere, de ripostă impulsivă faţă de ceilalţi, va fi gata mereu de apărare sau se va 
lăsa pedepsit pentru orice. 

Copilul nu este o maşină, un ceas, un televizor care, dacă nu funcţionează, îl loveşti, îl 
repari, schimbi o piesă sau cumperi alt obiect. El are suflet, trebuie să se dezvolte din toate punctele 
de vedere, să răzbată în viaţă până ce ajunge om în toată firea, “să se poată descurca” singur, dar  nu 
la întâmplare. 

Capacitatea de a crea, făuri, naşte idei, de a identifica probleme şi de a găsi soluţii, de a 
concepe şi realiza lucrări artistice constituie un fenomen natural, general uman, educabil. 

Iată câteva modalităţi prin care familia poate să contribuie la dezvoltarea imaginaţiei 
creatoare a copilului. 

a)îndrumarea jocurilor de copii; 
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b)sprijinirea copilului în observarea fenomenelor naturii, a lumii înconjurătoare; 
c)ascultarea şi discutarea poveştilor, povestirilor şi basmelor; 
d)sprijinul acordat copilului la învăţătură. 
Părinţii trebuie să le stimuleze copiilor efortul, spontaneitatea , fantezia, iniţiativa, 

independenţa , încrederea în sine şi asumarea riscului creator. 
Părinţii ar trebui: 
 să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antren’ndu-l de mic în activităţi, 

ţinând cont însă de posibilităţile lui psiho-fizice; 
 să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, 

juca, în care să poată experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor; 
 să-i permită să se antreneze în activităţi extraşcolare pentru a-şi satisface 

trebuinţele de activare şi de cunoaştere; 
 să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul şi timpul consacrat 

pentru pregătirea şcolară şi timpul economisit în activităţile de tip “pasiune”; 
 să-i ofere exemple şi modele ale unor tineri adulţi contemporani, ale unor 

cunoscuţi din şcoala lor, tineri care s-au afirmat prin învăţătură  în primul rând, dar care nu şi-au 
abandonat tendinţele sau pasiunile lor creative; 

 să continue munca educativă sprijinind concret copilul în depăşirea 
dificultăţilor. 

Formele educative trebuie să fie simple, multiple, corespunzătoare, pentru a forma copii 
calmi într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi în plină mişcare. 

Metoda cea mai adecvată este dialogul cu copilul, care poate avea loc în orice împrejurare: 
la plimbare, în excursie, la joacă, la muncă, la spectacol. 

COPILULUI ÎI PLACE SĂ I SE ACORDE MULTĂ ATENŢIE , astfel el putându-se 
afirma. Un rol important îl au anturajele în care, pe lângă joacă, poartă discuţii libere, se destăinuie, 
îşi spune părerile, vorbeşte despre el. Se ştie că îl reconfortează , dar nu trebuie să se desfăşoare la 
întâmplare. 

Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară, pe care 
o familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Revista Învăţământul primar nr. 4/2004 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Prof.Dragoescu Amelia-Dariana 
 

        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. 
         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; 
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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. 
          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. 
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIȚĂ, MIJLOC DE STIMULARE SOCIO – 

AFECTIVĂ 

 

Educatoare: Dragomir Anda Mihaela 

 Grădinița P.N. Nr.1 Băneasa, Galați 

 
"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. Almas). 
 

   Serbările şcolare reprezintă pentru fiecare cadru didactic o importantă modalitate de 
dezvoltare a simţului estetic al copiilor săi, 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 preşcolarilor. Ele 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. Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoștințelor și la lărgirea 
orizontului de cunoaștere al copiilor. De asemenea, munca laolaltă 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 mai mic la serbările din grădiniță, 
trezește în copii energia latentă, exigența în fiecare 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 si a disciplinei muncii îndeplinite cu 
conștiinciozitate. Reprezentările artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităților ce le-au 
pregătit. Prin poeziile recitate, copiii dovedesc că sunt obișnuiți să vorbească corect, nuanțat, 
expresiv, folosind o mimică și un ton cât mai adecvat, prin mișcările prezentate se va vedea 
stadiul coordonării cu ritmul muzicii, prin cântece se constată armonizarea cu ceilalți,  starea 
empatică.  

 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. De asemenea, nu trebuie uitat caracterul colectiv al 
acestui gen de activități care conduce la sudarea colectivului de copii, îi învață să trăiască în 
grup, să se încadreze într-o disciplină fermă. Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor 
dragostea pentru artă, gustul pentru frumos, dezvoltarea în plan moral.  
 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 
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sfârşit, se trage cortina, aplauzele binemeritate 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.  
       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. 
      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 ocupă un loc important în activitatea instructiv - educativă, ele vizând 
nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al 
copiilor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie:  

 Sorina Sav: ”Traditiile si obiceiurile romanesti, Editura Nico 

 Ion Apostol Popescu : “Studiu de folclor si arta populara” 
 Revista învățământului preșcolar, nr 1-2, 2005 
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ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII  ÎN PARTENERIATUL ȘCOALĂ - 

FAMILIE 

 

Autor:  Prof. Dragomir Simona – 

 Liceul Tehnologic ,,Unirea” Ștei, județul Suceava 

              

 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. 

Edificarea şi menţinerea unui parteneriat intre şcoală şi familie depinde de asumarea 

responsabilităţilor de către toţi actorii educaţionali. 

În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca 

principiu  asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi 

responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. Astfel: 

 Şcoala are  responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 

 Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului 

   şi pentru colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului. 

 Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie. 

Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră 

ca un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma 

copilul.  

Mai mult, reprezentanţii părinţilor au acces în Consiliul de administraţie al şcolii, se 

constituie  în asociaţii de părinţi, dându-le un statut legal suplimentar de autoritate. Participarea  

democratică în luarea deciziilor în cadrul şcolii constă în stabilirea prin lege a consiliului de 

administraţie şcolară, în care părinţii au reprezentanți cu rol decizional şi de control. 

 Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării 

personalităţii copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, 

relațiile reciproce pe care le dezvoltă, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală - familie. 

Mult timp, concepţia potrivit căreia şcolii îi revine sarcina instrucţiei, iar familiei, cea a 

educaţiei, a persistat, separând astfel rolurile celor doi agenţi educativi. Şcoala şi familia trebuie să 

colaboreze real, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei 

relaţii deschise. 

Părinţilor le revine totuși rolul primordial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora 

condițiile materiale, cât şi un climat afectiv şi moral.  
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  Școala, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, are rolul de a crea premise favorabile 

pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Şcoala trebuie să facă tot 

ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin  stimularea elevilor în ce 

privește aptitudinile, atitudinile și a trăsăturile lor de personalitate 

            Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației  

şcoală - familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. Pornind de la 

necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a adolescentului, şcoala stabilește colaborarea cu 

familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte şi diferenţiate pe care viaţa de elev 

o prezintă, părinţii pot completa, susține şi dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură 

condiţie – colaborarea cu şcoala. 

O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatele 

trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi.  

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. 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. 

Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a 

copiilor pentru viaţa şcolară şi cea socială, iar părinţilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate 

copiilor. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu şcoala.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Ed. Institutul European, 

Iaşi, 2005 
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Importanţa colaborării dintre grădiniţă şi familie 

 

Prof. Dragomir Tabita 

Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă 

 
          Educaţia formală, nonformală şi informală contribuie la dezvoltarea onalităţii copiilor şi la 

dezvoltarea durabilă a societăţii umane. Educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care 

familia are un rol important fiind unul din factorii activi.  

      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. 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.  

        Aspecte principale asupra cărora educatoarea trebuie să insiste sunt : regimul zilnic din familie, 

relaţiile dintre părinţi şi unitatea cerinţelor dintre aceştia în ceea ce priveşte educaţia copilului, la 

importanţa climatului afectiv pentru dezvoltarea personalităţii copilului, la necesitatea cunoaşterii 

copilului, a nevoilor acestora şi a modului de a i le satisface, la jocurile şi jucăriile copilului, adică a 

tot ceea ce ar putea influenţa dezvoltarea acestuia. 

      Acţiunile la care participă părinţii în grădiniţă sunt din ce în ce mai variate, atât ca domenii de 

implicare dar şi ca specific. 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 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  

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.  
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        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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Parteneriatul şcoalã-familie – condiţie a eficienţei intervenţiei educaţionale 

 

Autori: 

Prof. consilier psihopedagog: Ileana Drãguşinoiu 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

Prof. învãţãmânt primar: Anca Ştefãnicã 

Şcoala nr. 11 “Ion Heliade Rãdulescu”, sector 1, Bucureşti 

 
Motto: 
“Pãrinţi, mamã, tatã, domnule profesor şi Sfinte Pãrinte, daţi-vã mâna şi inima în educarea 
copiilor neamului românesc! Sunteţi chemaţi sã scoateţi din blocul inform al fiinţei umane, prin 
religie şi tact pedagogic, o operã de artã. Sã dãltuiţi omul ca OM, în accepţiunea deplinã a 
cuvântului!” 
 
Valeriu Dumitru 
 

Relaţia şcoalã-familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus 
atenţiei întregii societãţi, mai ales pe fondul schimbãrilor sociale din ultimul timp. Una dintre aceste 
schimbãri se referã la relaţia şcoalã-familie. Dacã pânã în prezent, acest parteneriat şcoalã-familie a 
fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat “responsabilitatea şcolii”, acest lucru trebuie 
sã se schimbe pe viitor. O educaţie de calitate se realizeazã atunci când, la procesul de formare a 
elevilor participã în mod armonios toţi factorii educaţionali. 

O bunã colaborare între familie şi şcoalã se poate realiza prin parteneriate. 
Sintagma de parteneriat educaţional a fost deseori pusã în discuţie şi s-a ajuns la concluzia 

cã toţi partenerii care sunt incluşi în dezvoltarea şi educarea copiilor au o serie de caracteristici 
comune: dorinţa de colaborare, asertivitatea, deţinerea propriilor valori morale, 
profesionalismul. Aceste trãsãturi le faciliteazã partenerilor implicarea în desfãşurarea activitãţilor 
din cadrul parteneriatului. Parteneriatul educaţional necesitã o unitate de cerinţe, de opţiuni, de 
decizii şi de acţiuni educative subordonate actului educativ propriu-zis. 

În Lexicon pedagogic, Mircea Ştefan defineşte parteneriatul ca fiind o acţiune de interes 
comun între şcoalã şi comunitatea localã, între cadrele didactice şi pãrinţii elevilor (2006, p. 246). 

O datã cu intrarea copilului în şcoalã, acţiunea educativã a familiei se diversificã, devenind 
mai complexã. Rezultatele educaţiei şcolare sunt dependente şi de modul în care se realizeazã 
colaborarea dintre aceşti doi factori. Colaborarea înseamnã punere de acord şi în privinţa 
modalitãţilor de realizare a scopului urmãrit. 

Parteneriatele trebuie vãzute ca o componentã esenţialã în organizarea şcolii şi a clasei 
de elevi. 

Prin parteneriatul şcoalã-familie se urmãreşte realizarea unei comunicãri eficiente între cei 
doi factori şi punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Mircea 
Agabrian (2005), considerã cã din acest parteneriat cei câştigaţi sunt elevii. Acestea acţioneazã în 
urmãtoarele direcţii: 

 ajutã profesorii în munca lor; 
 genereazã şi perfecţioneazã competenţele şcolare ale elevilor; 
 îmbunãtãţesc programele de studiu şi climatul şcolar; 
 dezvoltã abilitãţile educaţionale ale pãrinţilor; 
 creeazã un mediu de siguranţã sporit în şcoli. 
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Ca parteneri, atât şcoala, cât şi familia au anumite cerinţe una faţã de cealaltã. Prin urmare, 
profesorii doresc din partea pãrinţilor: 

 sã susţinã acţiunile şcolii; 
 sã le ofere copiilor condiţii optime pentru ca aceştia sã se dezvolte; 
 sã le ofere un mediu sigur, liniştit şi prielnic pentru a învãţa; 
 sã comunice des şi deschis cu profesorii; 
 sã-i înveţe pe copii autodisciplina şi respectul faţã de alţii; 
 sã-i înveţe pe copii cum sã reziste influenţelor nefaste; 
 sã-i îndrume pe copii sã realizeze un echilibru între activitãţile şcolare şi cele 

casnice; 
 sã le sugereze copiilor importanţa educaţiei pentru viaţa de adult. 

La rândul lor, pãrinţii au aşteptãri din partea profesorilor: 
 sã manifeste dãruire în educarea copiilor; 
 sã fie receptivi la nevoile şi interesele copiilor; 
 sã trateze corect toţi elevii; 
 sã comunice des şi deschis cu pãrinţii; 
 sã intensifice disciplina pozitivã a copiilor; 
 sã ofere indicaţii referitoare la modul în care pãrinţii îi pot ajuta pe copii cum sã 

înveţe. 
Este esenţial ca şcoala sã colaboreze cu familia: 
 în domeniul dezvoltãrii fizice; 
 în domeniul comportamentului; 
 în domeniul dezvoltãrii intelectuale, morale şi estetice; 
 în domeniul învãţãrii elevului; 
 în domeniul deprinderilor de muncã; 
 în domeniul activitãţilor libere, angajãrii elevului în diferite domenii de 

activitate în afara clasei şi a şcolii. 
Parteneriatul şcoalã-familie poate urmãri atingerea urmãtoarelor obiective: 
 realizarea unei comunicãri optime între pãrinţi-profesori; 
 înlãturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicãrii şcoalã-familie; 
 creşterea gradului de implicare a pãrinţilor în activitãţile şcolare şi 

extraşcolare; 
 schimbarea mentalitãţii neadecvate a unor pãrinţi faţã de şcoalã; 
 învãţarea unor tehnici de muncã intelectualã sub formã de activitãţi comune: 

elevi-pãrinţi-profesori. 
În urma unui studiu realizat în SUA-Florida, Bonnie McReynolds a constatat urmãtoarele: 
 indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când pãrinţii sunt 

parteneri în educaţia copiilor lor: rezultatele determinã performanţele elevilor; o 
mai bunã frecventare a şcolii; scãderea fenomenului delincvenţei; 

 toţi pãrinţii doresc cea mai bunã educaţie pentru copiii lor; 
 cei mai mulţi pãrinţi vor sã se implice în educaţia copiilor, dar nu ştiu cum sã 

procedeze; 
 cadrele didactice simt cã implicarea pãrinţilor constituie o parte vitalã a 

succeselor, dar mulţi nu ştiu cum sã-i implice pe aceştia; 
 şcolile trebuie sã încurajeze şi sã promoveze implicarea pãrinţilor; 
 şcolile trebuie sã-i încurajeze pe pãrinţi sã le devinã parteneri şi sã poatã adopta 

împreunã decizii privind educaţia copiilor lor. 
Şcoala are misiunea de a oferi cât mai multe forme de colaborare, de atragere a pãrinţilor 

într-un dialog real care are ca obiectiv formarea elevului, atât din punct de vedere profesional, cât 
şi comportamental. Astfel, se pot concretiza mai multe forme de colaborare: (Cucoş, 2009, p. 734) 

1) Comitetul de pãrinţi – se constituie la nivelul fiecãrei clase şi îndeplineşte trei sarcini 
majore: sprijinã acţiunile de informare şi pregãtire psihopedagogicã a pãrinţilor 
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pentru participarea eficientã a acestora la procesul de educaţie; îi antreneazã pe 
ceilalţi pãrinţi în demersul de soluţionare a unor probleme specifice clasei; 
monitorizeazã asigurarea unitãţii de influenţe educative. 

2) Adunãrile cu pãrinţii – asigurã legãtura cu pãrinţii elevilor pe parcursul anului 
şcolar; contribuie la ridicarea nivelului pedagogic al pãrinţilor, la îmbunãtãţirea 
condiţiilor de activitate educativã în şcoalã şi în familie, a relaţiilor de colaborare 
între ei şi a influenţei educative asupra copiilor; se realizeazã unitatea atitudinilor şi 
acţiunilor educative ale pãrinţilor prin confruntarea opiniilor şi gãsirea soluţiilor 
pentru activitãţile educative. 

3) Lectoratele cu pãrinţii – dezbat teme care sunt legate direct de realitãţile fiecãrei 
şcoli şi problemele generale de educaţie a copilului în diverse contexte educaţionale. 

4) Sesiunile  de formare sau perfecţionare pe diverse paliere ale dezvoltãrii 
personalitãţii individului. 

5) Vizitele la domiciliu – se realizeazã contactul nemijlocit al cadrului didactic cu 
condiţiile concrete de viaţã şi educaţie ale copilului în spaţiul familial. Este 
momentul când profesorul poate cunoaşte urmãtoarele aspecte: climatul familial;  
nivelul material şi cultural al familiei; concepţia pãrinţilor despre instrucţie şi 
educaţie; mãsura în care se manifestã o influenţã educativã asupra copilului de cãtre 
membrii familiei. 

6) Consultaţiile pedagogice individuale sau colective, acordate pãrinţilor – se pot 
desfãşura la şcoalã sau în familie, la solicitarea pãrinţilor sau chiar la cererea 
cadrului didactic, pe teme generale de educaţie, în vederea discutãrii unor probleme: 
situaţia şcolarã; probleme biologice sau psihologice specifice vârstei elevului; 
analiza cauzelor ce au determinat o anumitã situaţie la învãţãturã şi identificarea 
mãsurilor pentru diminuarea/eliminarea efectelor negative. 

7) Corespondenţa cu pãrinţii – poate suplini, uneori, vizitele la domiciliu şi 
consultaţiile, deoarece, prin aceastã formã, cadrul didactic poate comunica pãrinţilor 
rezultatele la învãţãturã şi purtare (la sfârşit de semestru sau an şcolar), invitã pãrinţii 
la şcoalã pentru diverse situaţii, îi felicitã pentru rezultatele deosebite obţinute de 
elev. 

8) Întâlnirile tematice cu specialişti. 
9) Implicarea pãrinţilor în activitãţi administrative. 
10) Colaborarea în activitãţile gospodãreşti: de exemplu: acţiuni de sprijin pentru 

diverse programe ale şcolii (înfrumuseţarea spaţiului verde al şcolii). 
11) Derularea de activitãţi opţionale în parteneriat cu pãrinţii. 
12) Serbãri, excursii, expoziţii cu lucrãrile copiilor. 
13) Sãrbãtorirea în comun a unor evenimente deosebite. 

Colaborarea eficientã şcoalã-familie reprezintã o reuşitã a procesului de învãţãmânt. 
Factorii de bazã care ajutã copilul în desãvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Şcoala, alãturi de familie, influenţeazã prin condiţiile concrete în care se desfãşoarã procesul de 
învãţãmânt, personalitatea elevului. 

În ultimii ani se pune accentul şi pe un angajament mutual, clar stabilit între pãrinţi şi 
şcoalã. Scopul contractului educaţional vizeazã asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a 
procesului de învãţãmânt, prin implicarea şi responsabilizarea pãrţilor în educaţia beneficiarilor 
direcţi ai educaţiei elevilor. Astfel: 

 şcoala are sarcina cea mai importantã în procesul instructiv-educativ; 
 pãrintele este o persoanã responsabilã pentru educarea şi comportamentul 

copilului, pentru colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului; 
 elevul este şi el responsabil pentru propria educaţie. 

Responsabilitatea educaţiei şi dezvoltãrii copiilor trebuie asumatã în echipã: şcoalã-familie. 
Implicarea pãrinţilor ar putea aduce urmãtoarele beneficii: 

 creşte stima de sine a copiilor; 
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 copiii au note mai mari; 
 copiii au mai puţine absenţe; 
 copiii îşi fac conştiincios temele acasã; 
 scade riscul consumului de alcool şi al violenţei; 
 copiii se vor adapta mai uşor la schimbãrile din clasa a V-a, a IX-a; 
 copiii vor fi capabili sã-şi stabileascã planuri realiste privind viitorul lor; 
 îmbunãtãţeşte relaţia pãrinte-copil; 
 pãrinţii înţeleg mai bine ce se întâmplã la şcoalã; 
 profesorii au aşteptãri mai mari de la elevii ai cãror pãrinţi colaboreazã. 

Şcoala are nevoie sã încurajeze şi sã promoveze implicarea pãrinţilor ca parteneri. 
 
 
 
“Iubirea este necesarã, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a 

exista. Un copil poate sã trãiascã fericit numai atunci când ştie cã este iubit. Numai atunci 
devine complet el însuşi”. 

 
Luigi Verdi 
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Gând de Crăciun 
 

Prof.de religie, Drăgan Maria Magdalena 

 

 

Noaptea minunată a Crăciunului ne adună din nou spre a cinsti pe Pruncul Divin prin care 
ne-au venit nouă. Viață și Eliberarea din robia minciunii, a înșelăciunii, a păcatului și a morții. Este 
noaptea sfântă și binecuvântată de dragostea lui Dumnezeu, care, din iubire pentru făpturile Sale, nu 
a vrut ca omul să se târască pentru vecie sub osânda păcatului, ci a rânduit coborârea între oameni a 
Fiului Său, ca prin El omul să poată birui forțele răului. 

Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor şi este celebrată pe tot cuprinsul 
ţării. Sărbătoarea Naşterii Domnului (numită în popor Crăciunul), sărbătorită în fiecare an la 25 
decembrie, ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, pentru mântuirea 
noastră. Naşterea Mântuitorului a avut loc la nouă luni după Întruparea Sa de la Duhul Sfânt, la 
Buna-Vestire, când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavriil să vestească Fecioarei 
Maria: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!”. 

Şi, primind ea graiul îngeresc şi zicând: ,,Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul 
tău!”, îndată S-a zămislit Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în 
preacuratul ei pântece. Şi, după nouă luni, s-a dat poruncă de către Cezarul August să se înscrie 
toată lumea. Iar Iosif, logodnicul şi păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, s-a suit la Betleem 
împreună cu ea, ca să se înscrie. 

Şi, de vreme ce Fecioara urma să nască, neaflând loc de găzduire din pricina mulţimii 
oamenilor, a intrat într-o peşteră săracă, ce era şi loc de adăpostire turmelor, şi acolo L-a născut fără 
stricăciune şi fără durere pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-a înfăşat ca pe un Prunc şi L-a pus în 
ieslea dobitoacelor pe El, Ziditorul tuturor, Cel ce a venit să ne mântuiască pe toţi de patimile cele 
dobitoceşti. 

Astfel s-a împlinit prorocia rostită de Miheia, cu peste 400 de ani mai înainte de venirea lui 
Hristos în lume: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nicidecum nu ești mai mic între căpeteniile lui 
Iuda, că din tine va ieşi Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel” (Matei 2, 6; Miheia 5, 
1). 

Acestui Prunc au venit să I se închine păstorii vestiţi de îngeri, apoi şi magii de la Răsărit, 
aducându-I daruri, ca unui Om şi Dumnezeu. Ei, ca oameni învăţaţi şi astronomi, când au văzut pe 
cer că o stea nu merge precum celelalte stele, de la răsărit la apus, ci de la miazăzi la miazănoapte, 
au cunoscut că această stea arată naşterea unui mare împărat. 

Şi au mers după stea până la Ierusalim şi au întrebat: „«Unde este Împăratul iudeilor, Cel ce 
S-a născut? Că am văzut la răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui». Şi, auzind, 
împăratul Irod s-a tulburat şi, chemând în ascuns pe magi, le-a spus: «Duceţi-vă şi cercetaţi cu de-
amănuntul despre Prunc; dacă Îl veţi găsi, vestiţi-mă, ca să mă duc şi eu să mă închin 
Lui»”(Matei 2, 1-3, 7-8). 
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Dar Irod spunea aceasta ca să afle unde este Pruncul şi să-L omoare. Şi au plecat magii de la 
Irod, iar steaua minunată pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor şi a coborât şi a stat 
deasupra locului unde era Pruncul. Şi, intrând, au găsit pe Hristos Domnul. Au căzut în genunchi, I 
s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. La porunca îngerului, nu s-au mai dus la 
Irod, ci s-au întors în ţara lor pe altă cale. Irod, văzând că magii nu l-au ascultat, s-a mâniat foarte 
tare şi a trimis oştile lui ca să omoare pe copiii din Betleem de la doi ani în jos. 

Pentru aceasta a fost trimis înger de la Dumnezeu şi a spus lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul 
şi pe Mama Lui şi fugi în Egipt (…), fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă”. Şi Iosif a făcut 
aşa. A luat pe Pruncul Iisus şi pe Maica Domnului şi s-au dus în Egipt (Matei 2, 13-14). 

Şi aşa, în tirania lui, Irod, vrând să-L găsească şi să-L omoare pe Pruncul Iisus, s-a făcut 
ucigaşul a paisprezece mii de prunci nevinovaţi, pe care Biserica îi pomeneşte ca pe cei dintâi 
mucenici, pe 29 decembrie. 

Pruncul Iisus însă a fost păzit în Egipt până la moartea lui Irod, apoi, prin îndemn de la 
înger, Iosif s-a întors în pământul lui Israel, dar a mers să locuiască în Nazaret. Acestui Prunc venit 
spre mântuirea noastră, lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, să ne închinăm şi noi şi să-I aducem ca 
dar viaţa noastră trăită după sfintele Lui porunci. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului este momentul în care se reunesc în jurul bradului toţi 
membrii familiei. Totodată, Crăciunul este sărbătoarea pentru care sunt reînviate şi aduse în 
actualitate tradiţii ancestrale, păstrate cu sfinţenie de strămoşii noştri. Practicile şi obiceiurile diferă, 
în funcţie de zona geografică şi etnologică, dar esenţa rămâne aceeaşi. 

Unul din obiceiurile principale ale Crăciunului este colindatul.  Prin obiceiul copiilor de a 
merge cu colindul și cu Steaua, se vestește Nașterea Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiție 
este „mersul cu icoana”, un fel de colindat care se face de către preoții satului cu icoana Nașterii 
Domnului, binecuvântându-se casele, gospodăriile și creștinii. Colindele de iarnă sunt texte rituale 
cântate, închinate Crăciunului și Anului Nou. 

Originea colindelor se pierde în negura istoriei. 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, cetele de copii, 
purtând cu ei o stea în centrul căreia e plasată icoana cu chipul pruncului Iisus își încep majoritatea 
colindelor cu „Steaua sus răsare”. Colindătorii poartă trăistuţe în care pun darurile oferite de gazde, 
obiceiul semnificând noroc şi belşug în casa gospodarului.  

Colindele au contribuit la păstrarea credinței celei adevărate în menținerea graiului, a 
simțirii și trăirii românești și creștinești de-a lungul zbuciumatei, dar și bimilenarei sale istorii. 

De aceea, frumoasele melodii și armonii ale colindelor de Crăciun trebuie să fie și să rămână 
pentru fiecare suflet de creștin, o chemare sfântă la o viață nouă, la o viață cu adevărat creștinească, 
trăită după voia lui Dumnezeu și cu permanent îndemn la înțelepciune și bunătate, la dragoste și 
înțelegere, la pace și înfrățire, pentru a devein cu adevărat o făptură  nouă, un om nou, iar în locul 
darurilor pe care cei trei Crai de la Răsărit le-au adus Pruncului Sfânt, noi să-i aducem aurul 
credinței, smirna nădejdii și tămâia dragostei noastre curate, pentru că numai atunci Iisus se va naște 
cu adevărat și în inimile noastre. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Prof. Drăghici Ileana, Șc. Gimn. Radu Tudoran, Brăila 

 
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; crearea 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; 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. 
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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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Împreună pentru copiii noștri 
 

Prof. Înv. Preșc. Drăghița Andreea 

Grădinița P.P. Nr. 11 Alba Iulia 

    
 

          Intrarea copilului în grădiniţă și școală 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. 

Grădinița, școala și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor cand se fac 
primii pași in viață. Acum se pun bazele unei personalități care mai tarziu va fi parte integrantă a 
unei societați a carei cerinte se diversifică în permanență. Grădinița trebuie să gasească o punte de 
legatură cu familia, prezentând părintilor noi cai spre educație în beneficiul copiilor. 
          Una din pârghiile de intervenție care actionează la nivelul educației preșcolare și care pot 
susține acest deziderat este dezvoltarea unei relații parteneriale grădiniță-familie, definite printr-o 
comunicare reală, activități deschise cu părinți și activități constructive sustinute de parinți în 
interesul copilului. 
          Parteneriatul grădiniţă-școală-familie, acţiunile ce se desfăşoara de comun acord şi sunt 
cuprinse în planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor desfăşurate în grădiniţă, nu 
fac decât să ducă la o mai bună formare cognitivă și socio-emoțională a copilului.  
 
SCOPUL  PROIECTULUI: 
 Colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă în procesul de 

formare a preşcolarului și școlarului mic; 
 Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor 

în activitățile didactice de formare și dezvoltare a personălitații copilului pentru integrarea 
lui în viața socială; 

 Cunoașterea și educarea copiilor preșcolari prin influența pozitivă atat a grădiniței, cât și a 
familiei. 

 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului; 
 Derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stimularea unor procedee de colaborare 
între membrii; 
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă; 
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-socio-afectivă a copiilor; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor activități 
didactice realizate de părinti la grupă și dezbateri pe teme date. 

 
PARTENERI IMPLICATI : 

 Părinţi si bunici                  
 Preșcolari 
 Educatoare 
 Bunici                   
 Consilierul școlar al unității 

 
 
RESURSE: 
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 UMANE: educatoarele, preşcolarii din grupa mica I,  consilierul unitatii, familiile copiilor; 
 MATERIALE: cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat 

fotO; 
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului de catre membrii proiectului. 

 
TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 
 ședințe cu părinții, dezbateri, mese rotunde, expuneri 
 activități integrate 
 excursii, vizite, drumeții 
 concursuri, serbări, spectacole  
 donații 

REZULTATE  AȘTEPTATE: 
 Implicarea părintilor in actiunile din gradinita si acordarea sprijinului necesar; 
 Imbunatatirea atitudinii parintilor fata de gradinita si fata de procesul instructiv- educativ; 
 Schimbarea premiselor relației grădiniță-familie; 
 Dotarea clasei cu material didactic corespunzător nivelului și cerințelor grupei mici. 

MONITORIZARE SI EVALUARE: 
 prezentarea  periodica a activitatilor derulate; 
 intocmirea unui portofoliu (fotografii din timpul activitatilor; fise de evaluare; lucrari ale 

copiilor; proiecte de activitate; inregistrari video) care vor fi prezentate parintilor, precum si 
cadrelor didactice din alte unitati in diferite ocazii; 

 organizarea unor activitati demonstrative cu participarea parintilor;  
 programe artistice, expozitii.           

 
            CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR  
 

Data  Tema Conținuturi Modalităţi de 
realizare 

Locul de desfășurare 

Septembri
e 
2019 
 

“Să ne 
cunoaştem 
mai bine!” 

-luarea la cunoştinţă a 
regulilor şi obligaţiilor 
fiecărui membru în 
parte; 
- stabilirea activităţilor 
opţionale; 
- stabilirea comitetului 
de părinţi.  
-prezentarea temelor 
din proiect; 
-distribuirea unor 
chestionare pentru 
părinţi 

Ședință cu 
părinţii 
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Octombri
e 
2019 
 

“Aşa este 
copilul 
meu!” 

-realizarea unei scurte 
caracterizări a 
preşcolarilor de către 
părinți  
- lecturarea unui referat; 
-discuţii  

 
Masă rotunda 
Expunere 
 

 
Grădinița cu P.P. Nr. 
11 Alba Iulia 
 

Noiembri
e 
2019 
 

“Ce pot 
face două 
mâini 
dibace!” 

-realizarea unei 
activităţi practice 
împreună cu părinţii  
 

Activitate 
practică cu 
părinţii şi 
bunicii 
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Decembri
e 
2019 
 

“Uite, vine 
Moş 
Crăciun!” 

-realizarea unui 
program artistic cu 
ocazia sărbătorilor de 
iarnă  

 
Program artistic 
de Crăciun 
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Ianuarie 
2020 
 

“Arată-mi 
ce simţi!” 

-prezentarea unui 
pachet de activităţi 
pentru dezvoltarea 
socio-emoţională a 
preşcolarilor  
-chestionare pentru 
părinţi 

Lectorat cu 
consilierul 
școlar 
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Februarie 
2020 
 

“Hrană 
sănătoasă 
pentru un 
corp 
sănătos” 

-prezentarea unor 
noutăţi pe teme de 
sănătate fizică şi 
mentală a preşcolarilor, 
mâncare sănătoasă. 
-dezbateri 

Masă rotunda 
Expunere 
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Martie 
2020 
 

“Ziua 
mamei” 

 
- program artistic: 
“Pentru tine, mămica 
mea!”  

Felicitari pentru 
mame 
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Aprilie 
2020 
 

“Tradiţii 
pascale” 

-observarea 
comportamentului 
copiilor in mediul 
religios; 
- încondeierea ouălor;  

Vizită la 
biserica din 
aproprierea 
gradinitei 

 
Biserică 

Mai 
2020 
 

“Sănătatea
, cel mai 
preţios 
dar!” 

-discutarea unor 
probleme de sănătate si 
de igienă corporală; 
- lecturarea unui referat 
privitor la tema propusă 

 
Masă rotundă 
Expunere 
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Iunie 
2020 

“Ziua 
Copilului” 

-program artistic cu 
ocazia zilei de 1 Iunie  

Program artistic 
Discuţii 
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11 Alba Iulia 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun 
 

Prof. înv. primar Dreghici Mihaela 
Școala Gimn. „Mihai Eminescu” Arad 

 
         Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi locuitorii Europei, timp petrecut cu familia, 
petreceri, cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria 
fiecărui popor. Reprezintă un prilej de bucurie, fiind încărcată de tradiții și simboluri felurite. 
Ritualurile sunt complexe și numeroase, iar creștinii din fiecare zonă a României sărbătoresc în 
felul lor, dar mai toți se adună de Crăciun la aceeași masă cu cei dragi și sărbătoresc Nașterea 
Domnului.  Crăciunul este cea mai mare sărbătoare anuală, la fel ca în majoritatea statelor creștine, 
fiind așteptată deopotrivă de mari și mici. Naşterea Domnului este anunţată la noi în ţară prin 
colinde, iar primii care pornesc cu colindatul, în dimineaţa de Ajun, sunt copiii şi tinerii. Aceştia 
sunt primiţi de creştini cu mere, nuci, covrigi şi cu turte.  Tradiția din România cere ca cei mici să 
meargă din casă în casă, cântând cântece de stea și recitând poezii sau legende, pe toată perioada 
Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, acoperită cu staniol și decorată cu clopoței și 
panglici colorate. 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. 
          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! 
        Un obicei cunoscut de toţi este colindatul. Acesta începe în data de 24 decembrie şi poate să 
continue pentru 2 sau 3 zile; se face de obicei în grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, doar fete, 
doar baieti, tineri căsătoriţi etc, în funcţie de zona etnografică. Colindele sunt reinterpretări ale unor 
ritualuri păgâne, dar care în timp au fost schimbate sau amestecate cu interpretări religioase. 
Colindatul cu măşti este un ritual strict păgân, ce aminteşte de ritualurile de vânătoare ale zeului 
Crăciun. Colindatul are loc în curtea celor ce primesc colindătorii, în casă sau sub fereastră; de 
asemenea are loc seara, noptea sau chiar dimineaţa. Colindătorii sunt întotdeauna primiţi în casă 
deoarece se spune că ei aduc sănătate şi un an prosper; fiind recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi 
mai nou 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, 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. 
         Un simbol mult prea cunoscut este bradul de Crăciun. Acesta există într-o sumedenie 
de tradiţii de Crăciun, 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: 
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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. Totuși, multă lume împodobește deja bradul chiar și după 1 
Decembrie. 
          În zona Banatului Montan, în ajunul Crăciunului focul din casă nu este stins deloc, pentru ca 
anul ce vine să fie luminos şi spornic. În această zi se împodobeşte bradul cu dulciuri, sub brad se 
pune un colac, un cârnaţ şi o sticlă de răchie (cunoscătorii știu) – daruri pentru Moş Crăciun, iar 
pentru calul acestuia se pun graunţe şi fân. Seara se aşteaptă pițărăii (colindătorii) care vin la 
colindat pe la miezul nopţii până dimineaţa, în funcţie de vârstă. Ei colindă din casă în casă, apoi 
sunt primiţi în ogradă unde primesc nuci, mere şi răchie; răchia este adunată într-o damigeană 
de vătav (conducătorul colindătorilor); acesta are pe faţă o mască pentru a nu fi recunoscut; spre 
dimineaţă veneau la colindat copii mai mici.  
          În Maramureş, tradițiile de Crăciun sunt un amestec de credinţe păgâne cu cele creştine; spre 
deosebire de alte zone, aici are loc "jocul moşilor" – colindarea gazdelor de către colindători 
deghizaţi cu măşti; aceştia colindau pentru a ura 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. În ziua de Crăciun toate casele sunt curate, iar mesele îmbelşugate; bradul nu 
lipseşte din nicio casă; acesta este împodobit cu mere, nuci şi fasole uscată; fetele de măritat îşi scot 
zestrea la iveală şi aşteaptă flăcăii la colindat. În noaptea de Crăciun focul din sobă nu are voie să se 
stingă, de aceea bărbatul din casă aşează pe foc o buturugă mare, denumită şi buturuga de Crăciun. 
  
           Crăciunul este o perioadă a tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie 
în generaţie. În toate zonele istorice ale României, în centrul sărbătorior de iarnă se află familia şi 
credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. 
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Serbările școlare 

 

Prof. Drinceanu Elena 

Grădinița cu P.P. Nr.22 

Dr. Tr. Severin 

                                                                                                                                                                                   
          Serbările școlare alături de alte activități extrașcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii 
armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă şi 
organizează rational şi plăcut timpul liber.Este cunoscut faptul că activităţile extraşcolare au cel mai 
larg caracter interdisciplinar. Ele ne oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului 
copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili 
sufletelor acestora. Dacă ar fi să ne luăm după unii părinți, care consideră serbările școlare o inutilă 
sursă de stres, acest tip de activitate ar dispărea cu totul din calendarul activităților extracurriculare. 
Totuși, cele mai mari grădinițe și școli primare din lume organizează acest tip de activitate 
considerat esențial pentru calitatea învățământului pe care îl oferă. Care sunt argumentele lor? 
         Copiii au posibilitatea să fie apreciați pentru munca lor. Orice serbare, orice mic spectacol 
presupune multă muncă din partea lor, înseamnă repetiții, lucru în echipă, colaborare între copii, 
între profesor și copii. Serbările sunt ocazia perfectă ca preșcolarii să arate rezultatul muncii lor, să 
fie apreciați public, sincer și deschis cu ropote de aplauze. De cele mai multe ori,  cei care au de 
câștigat cel mai mult sunt copiii emotivi. Aceștia capătă mai multă încredere în forțele proprii și 
recunosc sincer că se simt bine în aplauzele celor dragi. Copiii își exersează memoria. Trebuie să 
recunoaștem  că această memorie trebuie exersată, antrenată, iar poeziile și cântecele servesc 
minunat acestui scop. Putem veni cu argumentul că poeziile și cântecele pot fi învățate și fără ca 
acestea să implice neapărat o serbare, dar revenim la argumentul menționat anterior: efortul depus 
de copii este scos în evidență, le este apreciată munca. Copiii învață să lucreze împreună, 
demonstrează că sunt sau pot fi o echipă. O serbare nu presupune neapărat poezii și cântece spuse 
individual. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o scenetă, preşcolarul îşi 
perfecţionează deprinderile artistice, învață să își aștepte rândul, să se aștepte unul pe altul dacă este 
nevoie, să colaboreze. Copiii învață să vorbească în public, o abilitate care din păcate  este puțin 
cultivată, o abilitate căreia nu i se acodă importanța cuvenită. Este foarte important pentru un copil 
să învețe să vorbească liber în public, fără trac și emoții, să își pastreze calmul și capul pe umeri. 
Serbările școlare sunt un bun început pentru a trece peste tracul firesc, peste emoțiile specifice 
vârstei. Conform studiilor sociologice, vorbitul în public, este cea mai mare spaimă a generației 
actuale și asta pentru că nu avem antrenamentul necesar pentru a face acest lucru.  
         Copiii au ocazia să descopere că pot face orice, că pot depăși orice obstacol și, cel mai 
important, că sunt susținuți în activitatea lor. Sentimentul de reușită pe care un copil emotiv îl va 
avea la sfâșitul serbării  este unic și inegalabil. Chiar înainte de „momentul de glorie”, copilul va 
avea ocazia să se bucure de susținera părinților, educatorilor și a altor adulți apropiați. 
        Trebuie să recunoaștem că 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. 
        Cu puțină implicare din partea adulților și puțin mai mult efort din partea copiilor, serbările pot 
fi interactive și amuzante, o adevărată plăcere pentru toată lumea! 
                                                                                                                                                
       Bibliografie: 
- Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), „Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri applicative”, 
Editura  Polirom, Iaşi, 2002 
- Sorina Sav, „Traditiile si obiceiurile romanesti”, Editura Nico                                                                          
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IMPORTANȚA RELAȚIEI DINTRE GRĂDINIȚĂ-ȘCOALĂ-SOCIETATE 
 

Educatoare: DROZD NĂSTACA 

Liceul Tehnologic Ruscova 

Grădinița cu PN Ruscova- Maramureș 

 

          Relaţia şcoală-comunitate locală este influenţată de o mulţime de factori: - mediul social al 
comunităţii (urban, rural, aşezare geografică etc.); - gradul de cultură, nivelul studiilor populaţiei 
din comunitate care influenţează şi viaţa şcolii; - profesiile dominante din societate, care pot deveni 
modele pentru copii şi pot influenţa orientarea şcolară şi profesională; - dezvoltarea economică şi 
tehnologică a comunităţii, - percepţia şcolii în comunitate; O şcoală dezvoltată într-o comunitate 
este motorul dezvoltării comunitare.  
     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. Sistemul de învățământ ca produs al 
dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerințele și posibilitățile oferite de societate, afirmându-
se, la rândul sau, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul cerințelor dezvoltării sociale, 
sistemele de învățământ se modifică, tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a 
continuțului, a formelor de organizare, precum și a formelor de colaborare, de cooperare dintre 
diferitele institutii educative. Una dintre sarcinile grădiniței, este pregatirea copilului pentru școală, 
prin intermediul a doua forme specifice, jocul și învățarea.   
       Cu toate acestea, complexitatea actului educațional, a realității umane și sociale contemporane 
și sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă față procesul educațional fac să se identifice tot 
mai multe fisuri în relatia amintit. Se recunoaste faptul că deciziile, acțiunile și rezultatele educației 
nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de opțiuni dintre mediile responsabile– familie, școala și 
comunitate. 
     Relaţia şcoală-comunitate locală este influenţată de o mulţime de factori: - mediul social al 
comunităţii (urban, rural, aşezare geografică etc.); - gradul de cultură, nivelul studiilor populaţiei 
din comunitate care influenţează şi viaţa şcolii; - profesiile dominante din societate, care pot deveni 
modele pentru copii şi pot influenţa orientarea şcolară şi profesională; - dezvoltarea economică şi 
tehnologică a comunităţii, - percepţia şcolii în comunitate; O şcoală dezvoltată într-o comunitate 
este motorul dezvoltării comunitare.  
     Şcoala trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să identifice acele domenii în care poate 
dezvolta parteneriate comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi tineri, 
activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a familiilor sărace etc. 
O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale beneficiarilor săi, 
este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 
      Mai mult, se dezvoltă concepte ca: opinia copilului, participarea lui  la deciziile care-l privesc, 
opțiunea personală, implicarea acestuia de la vârstele cele mai mici în responsabilitatea și drepturile 
pe care societatea le identifică și recunoaște. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să 
întărească schimbarea în relațiile școală- familie. Acest concept este parteneriatul educațional: este 
unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un concept și o atitudine în câmpul 
educației. 
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       Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul 
copilului  la nivelul procesului educațional. El presupune o unitate de cerinte, optiuni, decizii și 
actiuni educative intre factorii educationali. 
      Parteneriatul educational se desfășoară permanent și împreună cu actul educațional propriu-zis. 
El se referă la cerința ca proiectarea, decizia, actiunea si evaluarea in educatie sa fie realizate in 
cooperarea si colaborarea dintre instituții, influențe și agenți educaționali. 
   Conceptul se adresează în principal părinților și cadrelor didactice și se referă la acțiunea în 
același sens. Ceea ce hotărâște familia, să fie în acord cu măsurile școlare și ceea ce un părinte face 
să nu fie legat de celalalt. Actual, relația educator- copil are sensuri noi, este o relație de colaborare, 
datorită aspectelor ei de conducere democratică și flexibilității în luare deciziilor. Nu numai copilul 
învață și se dezvoltă sub influența educatorului, ci acesta se formează și se transformă prin relație 
educativă. Rezolvarea fiecărei probleme educative adaugă competențe noi cadrului didactic. Numai 
un cadru didactic de tip reflexiv, creator și dinamic care acceptă schimbarea in raport cu fiecare 
generatie, va gasi raspuns la noile intrebari. Parintii, copiii si comunitățile se influentează puternic 
unii pe altii. Mediul în care trăiesc părinții poate sprijini sau devia viețile lor, poate determina unele 
dintre valorile lor, poate să se comporte ca o sursă de forță și siguranță sau ca o relație a dezvoltării. 
      Părinții pot influența comunitatea ca idivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la 
dezvoltarea comunității și la fixarea priorităților sociale. La educarea copilului contribuie deci, ca 
instituții bine determinate ale societății – familia, școala și comunitatea. În momentele diferite ale 
creșterii, dezvoltării și devenirii ființei umane, fiecare dintre aceste instituții sociale are rol 
important. Mai mult, azi, este determinată nevoia unui parteneriat educațional între acestea, în 
favoarea unei  educații eficiente pentru individ și societate. 
      Grădinița eficientă realizează un parteneriat cu copiii, prin valorizarea și respectarea identității 
sale, cu familia- prin cunoașterea importanței acesteia și atragerea în procesul didactic cu toate 
resursele educative ale societății, pe care le identifică, le implică și le folosește activ. Identificând și 
valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă, nevoia valorizării și aprecierii 
familiei ca un mediu primordial și afectiv necesar formării individuale. Familia trebuie sprijinită și 
nu înlocuită în educația tinerei generații. Și pe parcursul vârstelor școlare familia rămâne mediul 
afectiv cel mai viabil de securitate și stimulare. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI  CU PĂRINŢII 

 

DRULESCU  LUMINIŢA – CLAUDIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUBEŞTI-JIU 

JUDEŢUL GORJ 

 

            Şcoala 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 necesarã unitatea de acţiune, 
concordaţa 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. Experienţa noastră 
oferă învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu 
părinţii. Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa 
desfăşurării unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre 
valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia 
elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor 
de colaborare a şcolii cu familia. 

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această 
activitate. Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei 
noastre următoarele: 

 - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge activitatea 
colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; 

 - persistă acţiunile sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt 
integrate într-o strategie şi nu sunt întărite prin alte activităţi necesare;  

- se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut precar şi 
cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional. 

            Asemenea carenţe influenţează negativ rezultatele muncii educative, dăunează integrării 
colectivului de elevi şi îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect global, cât şi al formării 
individuale a elevilor, ca membri ai grupului. 

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare între 
şcoală şi familie trebuie să asigure: 

        -  Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale 
ale educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ; 
        -   Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte; 
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 - Considerăm 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.Este 
bine cunoscut faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii 
pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale. 

Implicarea informală înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale 
unui comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: 

-  consiliul de administraţie; 

-  consiliul părinţilor; 

-  grupul de sprijin al unui proiect; 

- un grup de lucru din şcoală care se ocupă de diverse aspecte; 

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important , ce trebuie avut în 
vedere.Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 
instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 
părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 
se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru 
a reuși în viață. 

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de 
teme, în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri 
(exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă 
independent). O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al 
activității educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 

 
            Şedinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoaele aspecte: 

-  toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon); 
 

 - şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor; 

-  coordonarea şi organizarea şedinţelor este făcută în parteneriat (prin schimbarea permanentă a 
rolurilor de preşedinte şi secretar); 

-   se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea 
acestora; 

-  se invită cadrele care predau la clasă pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri diverse 
probleme; 

 - întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă. 
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            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; 

-  îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor; 

-  dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor; 

-  facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii; 

-  oferă servicii şi suport familiilor; 

-  creează o atmosfera mai sigură în şcoală; 

 - ajută la managementul şcolii. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate 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 învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

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 esenţială 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, 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. 

Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să 
ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi creative şi 
autonome. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

prof. înv. primar  DUCA ALINA 

Colegiul Național “Preparandia - Dimitrie Țichindeal” 

 
Parteneriatul cu părinții este esențial pentru dascăli pentru a-i putea sprijini pe copii în mod 

holistic și pentru a-i ajuta să se dezvolte. 
Cunoașterea copiilor  de către părinți  este inegalabilă, ei sunt experți atunci când ne referim 

atât la gusturile, nemulțumirile cât și la personalitatea unică a copilului lor. Părinții au o influență 
inegalabilă asupra vieții copiilor lor și sunt „primii și cei mai trainici educatori ai copiilor” 
(Orientare curriculară pentru Etapa Fundației, QCA 2000). 

O abordare unitară, holistică a învățării cu canale deschise de comunicare are multe beneficii 
pentru copil, părinte și profesorul pentru învățământul preșcolar/ primar. Dascălii beneficiază de 
bogăția de cunoștințe pe care părintele o are despre propriul copil și poate utiliza aceste cunoștințe 
pentru a planifica și dezvolta învățarea copilului. Copilul beneficiază apoi de satisfacerea nevoilor 
într-un mod în concordanță cu viața de acasă, ceea ce permite o tranziție mai lină și un sentiment de 
securitate în cadrul mediului. La rândul lor, părinții sunt lăsați să se simtă în largul lor lăsându-și 
copilul la grădiniță, școală având o totală încredere în dascălul copilului. 

O întâlnire inițială înainte de începerea grădiniței /școlii este un moment ideal pentru a 
stabili tonul acestei relații de comunicare deschisă; este important ca profesorii pentru învățământul 
preșcolar / primar să îi ajute pe părinți să se simtă în largul lor și să îi încurajeze să împărtășească 
informații cât mai liber. Prima întâlnire este un moment excelent pentru a strânge informații 
practice, cum ar fi alimentele care îi plac copilului, cum și când copilul „se prăbușește”, este 
important să profităm și de oportunitatea de a împărtăși informații de calitate superioară: interesele 
copilului, temperamentul și stilul de învățare. Cei mai mulți părinți se bucură să vorbească despre 
copilul lor și să facă multe observații despre ei, informațiile pe care le pot oferi sunt de neprețuit! 

În momentul în care copilul a intrat în grădiniță / școală este util pentru părinți să 
împărtășească zilnic informații despre cum a dormit copilul, despre momentele, trăirile din acea 
dimineață și despre orice alt punct de îngrijorare. Acest lucru va oferi dascălului o idee despre cât 
de pregătit este copilul să învețe în acea zi și despre  măsurile de confort pe care trebuie să le ia. La 
sfârșitul zilei, dascălii ar trebui să încerce să acorde timp părinților să-și salute copilul și să se 
conecteze cu el înainte de a trece să discute despre cum a decurs acea zi, despre ce s-a petrecut în 
timpul activităților desfășurate. 

Folosirea evenimentelor speciale ca oportunitate de a construi legături mai bune cu familia 
este o altă strategie; de exemplu, o petrecere specială de Crăciun sau un concert la care părinții să 
participe, întâlniri de „ședere și joacă” etc. Toate acestea sunt șanse ca părinții și dascălii să se 
întâlnească, să se cunoască și să creeze legături mai puternice și, prin urmare, să existe o mai bună 
comunicare. 

După John Dewey, „educația este un proces al vieții, și nu o pregătire pentru viață. Cred că 
școala trebuie să reprezinte viața actuală, viața 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”. 
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Vine Mos Craciun 
 

DUCA MADALINA 
 
 

Cântec: “Prima zăpadă” 
 

Ana: Când vine vreme rea 
Cu primii fulgi de nea 

Se scutură din nori 
De sfinte sărbători 

 
 

Daria: Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi 

Aflaţi-le acum, 
În prag de Moş Ajun! 

 
Razvan: Crăciunul a sosit 

E seara de Ajun 
Şi nins e tot acum 

Şi de la case se ridică fum 
Se-aud colindători 

Din noapte până-n zori 
Şi clopote răsună-n depărtări 

 
 

Sofia  : A bătut un fulg de nea 
Astăzi în fereastra mea 
Tare, pe nepusă masă 

Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
 
 

Florin: Iată-i! pe deasupra mea 
Zboară primii fulgi de nea 
Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
“-Scoate sania, ce stai?!” 

 
Ilinca: Uite-acum de sus din cer 

Fulgii mari coboară lin 
Iarna e şi-i tare ger, 

De omăt pământu-i plin! 
Adrian: Şi când fulgii-ncep să cearnă, 

Aranjaţi pomul de iarnă 
Bate vântul nu ne pasă, 
Că e cald la noi în casă. 

 
 

Amalia: Brăduleţ, brăduţ drăguţ 
Ninge peste tine 

Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald şi bine. 

 
Radu: Pomul de Crăciun te fac 

O! Ce bucurie! 
Cu beteală-am să te-mbrac 

Şi steluţe-o mie!! 
 
 
 

Cântec: “O brad frumos…” 
 
 

Antonia: Iarna cea groasă 
A sosit acum, 

Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum. 

 
 

Anne: Vino, săniuţa mea, 
Sus pe deal la derdeluş 

Pân’ la vale-i drum de nea 
Numai bun de săniuş. 

 
Luca: Şi mă dau cu săniuţa 

Ca pe dinţi cu periuţa 
Şi cu pastă de zăpadă, 

Ca un cavaler cu spadă. 
 
 

Cântec: “Săniuţa fuge” 
 
 

Natalia: Şade omul de zăpadă 
În grădină lângă stradă 

L-am făcut cu mâna mea 
Din covorul alb de nea. 

 
 
 
 

Vlad: Eu sunt omul de zăpadă 
Aşezat în colţ de stradă 

Vântul şi cu soarele 
Mi-au topit picioarele 

 
Cântec: “Omul de zăpadă” 
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Edi: Prin nămeţi în fapt de seară, 
A plecat către oraş 

Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară 

 
 
 
 
 

Miriam: Ridic ochii către cer 
Şi văd steaua ce răsare 

“Unde-i Moşul ce să-i cer? 
Va veni la mine oare?” 

 
Adriana: Moş Crăciun, bun venit! 

Că ţi-e frig de mult o ştim 
Însă noi ne-am pregătit 

Cât mai cald să te primim. 
 
 
 

Colindă: Moş Craciun 
Colindă: “Iată vin colindători” 

“Scoală gazdă din pătuţ” 
 

Colindă: “Astăzi s-a născut Hristos” 
 

Colindă: “Sorcova” 
“La Mulţi Ani!!” 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

 

Prof. Duca Mariana, 

Grădiniṭa ,,Panseluṭa”, Bucureṣti, Sector 4 

 
            Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-și dea seama de acest lucru. Personalitatea lor 
fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact și mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care 
dispunem. Orice amestec brutal în sufletul copilului îi creează resentimente și-l îndepărtează de 
părinţi sau de educator. Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferente la dramele copiilor cu 
părinţi conservatori, părinţi „de duminica”, părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care 
trudesc, se luptă cu greutăţile vieţii să-și educe copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să se 
autoeduce. 

Considerăm că părinţii trebuie stimulati si ajutati să conştientizeze rolul mediului familial în 
educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educă si îṣi susṭin copiii, de aceea trebuie implicaţi într-o 
comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor 
activităţi. Activitătile propuse creează părintilor oportunitatea de a participa alături de copii la 
activitătile grădinitei, de a cunoaste mult mai bine specificul acestor activităti si de a-si observa 
îndeaproape copilul, modul de reactie si comportament al acestuia în timpul programului grădinitei. 
           Nevoia de a forma o echipă între cadrele didactice şi părinţi este justificată de scopul comun 
al acestora – educarea fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze 
acţiunile spre realizarea acestui deziderat. O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii este 
identificarea dificultăţilor pe care aceṣtia le întâmpină în comunicarea cu propriii lor copii, precum 
și mijloace de optimizare a comunicării dintre aceștia. 

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. In sânul familiei, copilul îşi începe educaţia şi se pregăteşte 
pentru viaţă. 

În ceea ce privește familia, se diferenţiază trei grupe de greșeli educative ale părinţilor: grija 
excesivă, severitate excesivă și indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt 
neliniștiţi, fricoși, dependenţi, greu adaptabili. În cazul în care avem de-a face cu părinţi 
inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la asprime exagerată la exces de protecţie, îngăduinţă și răsfăţ, 
copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional și afectiv. Unii părinţi ţin 
neapărat să-și vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună o anumită 
profesie. Din această cauză, copilul intră în conflict cu posibilităţile lui de efort, fiind supus unei 
supraîncărcări ce poate avea repercusiuni de natură psihică. La fel de grav este și dezinteresul faţă 
de educaţia copilului. În cazul în care tatăl este prea exigent, iar mama prea indulgentă, nu se poate 
realiza educaţia, în subconștientul copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Atunci când ambii 
părinţi sunt exagerat de severi, climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în 
forţele proprii, va fi impulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă, se va lăsa pedepsit pentru orice. 
Părintele este pentru copil și un bun educator, el trebuie să-i stimuleze efortul, spontaneitatea, 
fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. 

Conştientizând că fiecare copil are nevoie de atenţie atât din partea educatoarelor la grupă, 
cât şi din partea părinţilor acasă, trebuie să ne străduim împreună şi să reuşim să punem în valoare 
ceea ce el are bun şi să dezvoltăm lucrul respectiv, să-l îndrumăm pe un anumit traseu în viaţă. 

După familie, grădiniţa, constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, 
instituţie “pregătitoare”, care are drept obiectiv să pregătească eficient şi complex, copilul pentru 
activitatea de şcolar. De la intrarea în grădiniţă, copilul realizează o adaptare la un anumit ritm al 
vieţii cotidiene, un anumit program. O primă preocupare organizatorică este amenajarea spaţiului 
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vital în care îşi desfăşoară activitatea copiii, şi anume, sala de grupă. În cadrul grupei, copilul ia 
contact cu prima experienţă de viaţă în colectivitate. 

Rolul grădiniţei devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realizarea unui 
parteneriat eficient educatoare- copil- părinte este unul dintre cerinţele actuale ale procesului 
instructiv- educativ. Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice 
şi părinţii copiilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa 
spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. 

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. 

Parteneriatul grădiniţă – familie poate fi terenul unor relaţii educative din care fiecare să fie 
beneficiar: copil, părinte, educator. Fiecare poate să înveţe şi să se simtă valorizat ṣi important. Se 
vor inlătura cel puṭin unele dintre cauzele ce determină comportamente indezirabile la copii, se va 
inlesni acomodarea copiilor la viata de grup, se vor putea corecta comportamentele incompatibile cu 
viata de grup, părinṭii vor învăṭa mai multe despre etapele dezvoltării copilului, părinṭii îṣi vor putea 
descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implică viaṭa în colectivitate, părinṭii îṣi vor 
împărtăṣi experienṭele, familia va învăṭa să abordeze dintr-o altă perspectivă relaṭia cu copilul, 
părinṭii se vor împrieteni între ei, relaṭia grădiniṭă-familie se va întări, va spori încrederea familiei în 
grădiniṭă, va spori eficienṭa activităṭilor instructiv-educative desfăṣurate în grădiniṭă, se va promova 
imaginea pozitivă a grădiniṭei. 

Părinţii trebuie să vadă în grădiniṭă 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  grădiniṭei  să  identifice  situaţiile  problemă din  familiile  copiilor,  
să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  copilului  şi  să  conştientizeze  că  
relaţia  de  colaborare  grădiniṭă-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
Prof. înv. primar  Ducu Duțulescu Eliza Ionela 

Şcoala Gimnazială nr.1 Poeni, 
județul Teleorman 

 
       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. 
        O bună colaborare şi comunicare între familie şi şcoală 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 face faţă în societate. 
        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 .  
       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 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 : 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, 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).  

       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.  
       Instituţia şcolară dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În 
acest timp este nevoie de activităţi de susţinere şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în 
situaţii dificile, cât şi familiei şi cadrelor didactice.  
       Activitatea cu părinţii ca parteneri în programul educativ, poate deveni un start bun pentru a 
crea copiilor respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. 
        Din relaţia şcoală-familie-comunitate, copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai bogat, îi 
formează acele calităţi şi capacităţi prin care el poate răspunde complet cerinţelor vieţii actuale şi de 
perspectivă. 
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Serbările școlare 

 

Prof.înv.preșc: Dudu Denisa 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2, Comuna Filipeștii de Pădure 

                                                              
         Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară 
activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor 
obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei. Ele sunt acivităţi extracurriculare şi se 
desfăşoară sub îndrumarea atentă a educatoarei. 
         În grădiniţă serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. 
         Educatoarea are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de 
desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul. Este de preferat ca rolurile din 
program să fie în versuri, pentru a uşura memorarea lor şi pentru a putea să se transpună şi mai uşor 
copilul în rolul interpretat. Repartizarea rolurilor să fie în funcţie de posibilităţile copilului, dar şi de 
preferinţele acestuia. Se impune ca educatoarea să acorde atenţie copiilor cu inclinaţii artistice 
creând pentru aceştia un climat propice dezvoltării, prin strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe 
acei copii care întâmpină greutăţi în însuşirea diverselor forme de artă. 
         În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, 
selectându-se textul după un criteriu tematic( 1 Decembrie, Crăciun, 8Martie, 1 Iunie si de sfârşit de 
an şcolar). Este bine să nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de 
manifestări. 
         Pentru a realiza spectacolul, educatoarea are nevoie şi de cunoştinţe specifice din domeniul 
scenografiei şi al regiei. La toate acestea, se mai adaugă aşteptările copiilor şi ale părinţilor. 
         În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi 
educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către 
copii în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie 
apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de 
frumos. 
         În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordoate majore: mişcarea, 
atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte şi admosfera încărcată de emoţii ce produce o 
anume tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Alternarea numerelor în cadrul 
programului unei serbări are o deosebită importanţă pentru menţinerea interesului copiilor şi pentru 
asigurarea unui ritm antrenant întregii desfăşurări. Atfel, alternarea se va face atât în ceea ce 
priveşte felul numerelor( după două-trei recitări, vor urma cântece) şi în ceea ce priveşte caracterul 
participării( numere exeutate individual, cu numere executate în grup sau de întreaga grupă). 
         Participarea educatoarei în realizarea programului serbării este determinată, în primul rând, de 
nivelul de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel cu cât copiii sunt mai mici, cu atât 
participarea educatoarei la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii 
câştigă experienţă, vor fi antrenaţi mai mult în realizarea serbărilor. 
         Educatoarea preia sarcinile regizorului, ale interpretului şi ale spectatorului. Astfel, regia este 
o sarcina care se mnţine la toate grupele, în schimb rolul de interpret creşte sau scade în raport 
invers cu cel de spectator. Perspectiva educativă este ca rolul de interpret al educatoarei să fie 
diminuat. Totuşi nu se poate neglija faptul că participarea directă a educatoarei la realizarea serbării 
este pentru copii o mare bucurie şi un prilej de intensificare a entuziasmului. Din această cauză, 
dozarea cu grijă a participării directe a educatoarei nu înseamnă absenţa ei din program, ci 
interpretarea unui număr surpriză. 
         Preocupările principale ale educatoarei în cursul unei serbări se canalizează spre animarea 
copiilor şi a spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 
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         De Ziua Naţională  a României- 1 Decembrie, am pregătit serbări cu caracter patriotic, 
sărbătoresc: ,, Şi noi ne iubim ţara”, ,, La mulţi ani, iubită Românie.” 
Decorul sălii a primit un aspect festiv ( steaguri, baloane, imagini reprezentative). Copiii au fost 
îmbrăcaţi în costume populare, au recitat, au cântat şi au dansat în faţa părinţilor . prin acest tip de 
serbare părinţii şi educatorele au participat alături de copii, dansând şi cântând Hora Unirii. Altă 
dată, această serbare, a primit un caracter de şezătoare. Sala a fost transformată într-un mini muzeu 
cu obiecte de artă poulară. Copiii, îmbrăcaţi în costume populare au spus proverbe, ghicitori, 
zicători, au recitat poezii cu caracter patriotic, au cântat şi împreună cu şcolarii au dansat : ,, Hai să-
ntindem hora mare” 
Prin acest gen de serbări, copiii au posibilitatea să-şi manifeste liber iniţiativele şi originalitatea, să-
şi dezvolte sentimente patriotice. 
         Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există 
preocupări susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, se stabileşte centrul tematic 
specific temei, se împodobeşte bradul, se pregătesc cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de 
iarnă. Sceneta ,, Iată vin colindătorii”, a pus în valoare frumuseţea şi autenticitatea tradiţiilor şi 
obiceiurilor româneşti: colindatul, mersul cu steaua, pluguşorul, sorcova, venirea anului nou, 
venirea lui Moş Crăciun. 
         ,, Scoală gazdă cu cojoc şi pune lemne pe foc,  
            Că iată se ivesc zorii şi vă vin colindătorii” 
        ,, In aşteptarea Anului Nou”, a fost o scenetă care a pus ăn valoare frumuseţea anotimpului 
iarna prin măreţia evenimentelor ce se derulează în luna decembrie: 
           ,, Bine ai venit la noi 
              Iarnă albă cu fulgi moi! 
              Intr-adevăr sunt necăjit 
              Sosirea ta mi-a amintit  
              Că mai am doar câteva zile de stat 
              In acest palat minunat” 
          ,, Ei, lasă, nu-ti pară rău 
             Doar mergi acuş la tatăl tău 
             Bătrânul Secol din Palatal de Cleştar 
             Pe fratele tău mai mic îl trimite 
             Aici, în dar.” 
         Copiii au interpretat cu multă plăcere roluri de: ,,iarnă”,,an nou”,,an vechi”,,steluţe”,,fulgi de 
zăpadă”,,oameni de zăpadă”,,îngeraşi”,fiind costumaţi adecvat. Şi de data aceasta , părinţii au fost 
prinşi în vraja atmosferei de sărbătoare şi în finalul serbării au colindat împreună cu educatoarele şi 
cu copiii o colondă tradiţională. 
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Părinţii, parteneri activi în viaţa şcolii 

 

Prof.ȋnv.primar Duguleană Ileana 

Şcoala Gimnazială Novaci, jud. Gorj 

 
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. 

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. 
 Pe lângă activităţile şcolare zilnice, un loc aparte în viaţa copiilor şi a părintilor îl ocupă 
activităţile extraşcolare. Activităţile extracurriculare se realizează dincolo de procesul de 
ȋnvăţământ şi constituie o modalitate de educare a tinerilor. Prin aceste activităţi se urmăreşte 
descoperirea şi cultivarea unor aptitudini, talente, precum şi stimularea comportamentului creativ ȋn 
diferite domenii. 

Serbările şcolare au un caracter stimulator pentru micii artişti. Acest tip de activităţi  
extracurriculare marchează evenimente importante din viaţa şcolarului. Perioada de pregătire a 
serbării, cultivă capacităţile de comunicare şi ȋnclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, 
gustul pentru frumos. Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit ȋn cadrul 
programelor pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

În preajma sărbătorilor de Crăciun,  am organizat activităţi literar-artistice cu scopul de a 
 valorifica tradiţiile şi  obiceiurile poporului român. Elevii au  recitat poezii dedicate acestor 
sărbători, au cântat colinde, s-au  bucurat de magia sărbătorilor de iarnă. Frumuseţea colindelor 
parcă ne face mai buni, parcă ȋmprăştie ȋn jur puritate, iubire, dragoste pentru aproapele nostru. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie. Cu această ocazie, copiii au redat prin  
desene bucuria românilor de a fi uniţi, au cântat cântece patriotice şi au recitat poezii de neam şi 
ţară. 
 Un eveniment important pentru creştini este Învierea Domnului Iisus Hristos. Această 
sărbătoare este prilej de bucurie pentru toţi creştinii şi este precedată de câteva săptămâni de post, 
timp ȋn care la biserică se desfăşoară slujbe religioase.  
 În cadrul activităţilor desfăşurate la şcoală se pot face vizite la biserică, recitarea unor poezii, 
scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Astfel de activităţi trebuie să se desfăşoare de la 
vârste mici, astfel ȋncât copiii să cunoască tradiţiile, obiceiurile şi slujbele religioase care marchează 
momente deosebite ale existenţei umane. Cât sunt mici, toţi copiii trebuie să ȋşi ȋnsuşească valori 
morale, să trăiască momente ȋnălţătoare, să conştientizeze rolul religiei ȋn formarea lui ca individ şi 
să participe la toate evenimentele importante alături de familia unită. 
 Un succes deosebit l-a ȋnregistrat “Festivalul Sabin Popescu”, festival care se desfăşoară ȋn 
luna martie a fiecărui an şi are ca scop promovarea teatrului şcolar. Fiecare trupă de actori 
pregăteşte o piesă şi o prezintă pe scenă, ȋn faţa spectatorilor şi a unui juriu, care la sfârşitul tuturor 
activităţilor premiază câştigătorii. Aceste premii sunt ȋn bani.  
 După concurs am valorificat anumite teme din care elevii au ȋnvăţat cum trebuie să se 
comporte civilizat ȋn mai multe situaţii (D-l Goe, Nu citeşti o carte, etc. ). La aceste activităţi 
participă şi părinţii, astfel realizându-se o legătură permanentă ȋntre şcoală şi familie. 
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 Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activităţi, dar dacă se 
porneşte din clasele mici, rezultatul va fi unul deosebit. Sunt activităţi frumoase care ȋnnobilează 
sufletul omului şi care ȋi dau strălucire celui care aspiră la frumos. 

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt 
organizate într-o manieră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului 
prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de 
a asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

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 consiliere   este  cea  în  care  ne  putem  
apleca  asupra  acestei  laturi  .  În  acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  
interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  
formarea  şcolară  si  profesională. Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  
substitui.  Se identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  
rând,  asupra  părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative .    

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.  

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 
sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit 
domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 
unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 
             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. 
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Rolul colaborării familie-şcoală în dezvoltarea personalităţii copilului 
 

Prof. Dull Zsuzsa 
 

    În educarea copilului- viitor adult, părinții, profesorii, școala și societatea în general sunt 
mijloacele cele mai importante. Printre problemele importante ale învățământului în această eră de 
schimbare și tehnologizare rapidă se găsește și cea privind parteneriatul cu alți factori educaționali, 
între care familia ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor 
primele cunoștințe, primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho-
afectiv-stimulativ necesar debutului socio-familial. 
    Relaţia familie-școală este un subiect care apare nu doar  în literatura de specialitate ci mai ales 
pe buzele  întregii societăţi, acum când timpul  și implicarea sunt cele mai frecvente probleme. 
Când spun timp și implicare, mă refer la familie, ca primă verigă a sistemului educativ. Întrebarea 
care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, 
dacă este pregătită să se manifeste constant ca un factor educativ. Realitatea ne-a dovedit că nu 
toate familiile sunt dispuse să-și îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, 
acuzând lipsa de timp, grijile vieții cotidiene sau considerând că rolul lor în educația propriilor copii 
ar trebui să fie minim, pasând aproape toată responsabilitatea pe umerii școlii. Altor familii, deși 
doresc să asigure educația corespunzătoare copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-pedagogică și 
experiența. Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra 
formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul , 
vorbele  părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor. 
     Familiile pot fi clasificate în funcție de rolul pe care îl au  în formarea profilului moral al 
copilului: 
    „Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și 
echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. 
Ce s-ar întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? 
Atunci copilul crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se 
îndepărtează afectiv și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se 
nasc „găștile“ și „bandele“ de minori. Mai gravă este situația cînd părinții sunt împărțiți în tabere: 
unul „sever“ și unul „indulgent“. Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, cu trăsături 
de personalitate pe care nu și le dorește niciun părinte pentru copilul său. 
   „Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un 
asemenea copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are 
numai drepturi, în timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează și se încadrează cu mari 
dificultăți în colectivele de școală sau mai târziu la locul de muncă. 
   „Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușită și de sancțiune. Cadrul didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin 
vizite la domiciliu și discuții cu părinții (în particular) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce 
mod și sub ce formă se poate atenua și echilibra severitatea. 
   „Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei 
înșiși. Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine, în sensul obținerii 
unor rezultate bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gardă 
a părinților în legătură cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. 
Părinții trebuie să înțeleagă bine relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul 
educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia (severitatea și blândețea, afectivitatea și 
sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la momentul potrivit, orice exces fiind 
păgubitor în sfera formării umane. 
     Următorul pas în educația copilului îl face școala. La nivelul acestei instituții, educația ajunge la 
o  maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat și metodic al activităților instructiv-
educative. Educația se realizează în forme diverse,  prin activități în comun, elevii învățând unii de 
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la alții dar și activități individuale care țin cont de specificul fiecărui copil în parte. Cei care 
realizează procesele formative sunt cadre specializate care dețin, pe lângă competențele 
disciplinare, academice și pe cele de ordin psihologic, pedagogic și metodic (Constantin Cucoș, 
2006, pag. 49). Influența dascălilor asupra dezvoltării concepției copilului despre sine și a stimei de 
sine este foarte puternică. Elevul   dobândește noi deprinderi legate de activitatea lui educativă: 
desenează, scrie, face adunări , creează compuneri, argumentează.  Atunci când este încurajat să 
facă asemenea lucruri și este lăudat pentru realizarea lor, treptat va manifesta tendința de a munci 
susținut, de a persevera în realizarea sarcinilor dificile, de a pune munca înaintea plăcerilor de 
moment. Dacă strădaniile sale, în loc să-i aducă laude, îi vor aduce critici, pedepse, nemulțumirea 
profesorilor și a părinților, dacă va fi pus să arate ce poate și va fi „derogat“ de la muncă și de la 
responsabilități, atunci copilul va dobândi treptat un sentiment de inferioritate legat de propriile sale 
capacități și de incapacitate în raport cu alții. 
     Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management 
educațional pentru directorii unităților de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în 
relația cu școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele „învață“ – se informează asupra modului 
de conducere și organizare a procesului instructiv-educativ; b) părintele ajută – sprijină școala în 
realizarea unor proiecte și activități; c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală 
– înțelege importanța școlii în formarea copilului său și are o atitudine pozitivă față de școală; d) 
părintele devine o sursă de informație complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului 
informații despre comportamentul copilului în familie, despre problemele afective și de sănătate ale 
acestuia; e) părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația propriului copil, îl ajută și 
îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; f) părintele ca profesor – oferă cadre de 
referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – inițiator al schimbărilor din școală – 
are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale – părintele 
poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a 
copilului. 
     Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: a) relație 
părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea 
sarcinilor, suport moral și material; b) relația familie-școală: contactul direct cu dirigintele sau 
profesorii clasei sub forma unor reuniuni de informare a părinților cu privire la documentele privind 
partea de curriculum (Planul cadru pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile 
de evaluare), consultarea părinților la stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale 
clasei și programului extrașcolar al elevilor; activarea asociativă a părinților prin Comitetul de 
părinți etc. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze trebuie să existe voința colaborării 
și factorii educaționali implicați să se considere parteneri, în adevăratul sens al cuvântului. 
     Din păcate, familia își recunoaște partea de implicare doar atunci când vor să afle date despre 
evoluția copilului la școală și rezultatele acestuia. În schimb, atunci când dascălul constată anumite 
probleme pe care le transmite părintelui, prima reacție a acestuia este defensivă sau, mai rău, se 
așteaptă ca profesorul să rezolve dificultățile apărute. Orice sistem de educație rămâne 
neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților. În acest context, școala 
capătă astfel o misiune suplimentară. 
     Eu sunt diriginte la o clasă de a șaptea. Elevii mei provin din familii cu diferite probleme. Mulți 
locuiesc cu părinți vitregi cu care nu au o legătură prea bună sau doar cu un părinte, celălalt fiind 
absent total. În asemenea situații, elevii întâmpină tot felul de dificultăți care îi afectează și în 
procesul educativ iar unii părinți se așteaptă ca aceste probleme să fie rezolvate în afara familiei(cea 
mai freccventă scuză este lipsa timpului sau a calmului de a trata cu copilul sau a neputinței de a se 
impune în fața copilului care primește totul pe tavă fără a avea nicio respnsabilitate), mai exact de 
către dirigintele clasei. De exemplu, zilele trecute, unul dintre acești părinți a apelat la mine pentru 
a-i aduce copilul de acasă la școală, pentru că , spunea părintele, copilul nu vrea să vină la școală, 
nu oferă nici un motiv și să îl conving eu,deoarece părintele nu știe ce să îi facă și se simte depășit 
de situație (responsabilitate care nu este a mea, să merg acasă la elevii mei și să îi oblig să 
frecventeze cursurile). Prin urmare, actuala relație dintre familie și școală presupune o implicare 
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mult mai mare din partea profesorilor decât a părinților. O educaţie de calitate se realizează atunci 
când, la procesul de formare a elevilor  participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia 
de colaborare permanentă  și eficace cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură 
succesul şcolar. 
     Copilul trăieşte un sentiment de mândrie  atunci când părinţii  săi se implică în activităţile şcolii 
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 mai mult părinţii, va 
învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Pe parcursul  anilor de muncă 
la catedră mi-am pus o mulțime de  întrebări legate de relaţia mea cu  familiile elevilor mei. O 
întrebare a fost aceasta: ,,Cum am  îmbunătăţit eu  relaţia şcoală – familie?” Știu că am încercat să 
realizez o comunicare optimă din care să înlătur toți factorii perturbatori, am gândit activități 
școlare și extrașcolare în care să fie implicați într-un mare grad, să schimb mentalitatea greșită față 
de școală și mai ales să îi ajut să dezvolte legături strânse cu proprii copii, recunoscându-le și 
acceptându-le acestora diferențele, nevoile și posibilitățile.   
     Numai implicând toţi  factorii  educaţionali în formarea personalităţii umane vom reuşi să 
atingem toate aceste obiective. Un parteneriat eficient şcoală – familie este dorinţa oricărui 
profesor. 
    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: „Fericit e cel ce e fericit prin copiii săi“. 
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Importanţa serbărilor şcolare, văzute ca activitate de parteneriat cu părinţii 

 

Prof. Dumitraşcu Roxana Gianina- Şcoala Gimnazială Dudeşti/ 

Structura Tătaru, jud Brăila 

 
Cărui părinte nu-i place să vină la şcoală şi să-şi vadă micuţul spunând o poezie, cântând un 

cântecel cu colegii sau fiind mic star de cinema într-o scenetă? Toţi părintii adoră acest lucru, de 
aceea pot fi lesne cooptaţi în activităţi de acest fel.  Chiar dacă ctivitățile extrașcolare contribuie la 
formarea şi dezvoltarea personalității elevului, chiar dacă sunt importante și utile, există anumite 
aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, cum ar fi  desfășurarea după programul de 
studiu, când elevii sunt deja obosiți, sau în timpul liber, timp atât de preţios şi pe care mulţi aleg să 
şi-l petreacă în familie. 

 Aşadar,  programul elevului devine mai încărcat iar profesorii caută soluții , urmărind 
programul din ziua respectivă, cât a avut de învățat sau de scris.  

Este însă suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este destul de 
greu să desfășori multe activități extrașcolare, deşi sunt frumoase şi interesante şi le place să lucreze 
în echipă sau individual, deoarece solicitarea este foarte mare la şcoală, la majoritatea disciplinelor 
având proiecte individuale de realizat. 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. Activitățile extrașcolare fac referire 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. 

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. 

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. 
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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 membrii 
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin 
internet, 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.  

Deşi mai reticenţi la început, cu timpul, părinţii se vor bucura să ajute, să ia parte la 
derularea activităţilor , să vadă bucuria din ochii copiilor. Le va face plăcere să dăruiască, vor avea 
posibilitatea de a vedea cum se munceşte într-o şcoală şi altfel decât în cadrul orelor de curs, să 
vadă că şi profesorii sunt oameni cu emoţii, trăiri şi sentimente. 

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 
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 şi care  
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Magia sărbătorilor de iarnă 

Prof.înv.primar – Dumitraşcu Nicoleta-Alina 

Şcoala Gimnazială nr.1 Bumbeşti-Jiu , jud.Gorj 

 

 
 
                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 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 .   
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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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Scoala Gimnaziala Teasc 

 

An scolar: 2019-2020 

PROIECT ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 

CRĂCIUNUL - TRADITIE, OBICEIURI, MAGIE 

DUMITRESCU CARLA 
 
 

 Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al 
Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi, din plin, compasiune (Calvin 
Coolidge) 

Crăciunul este singura perioadă a anului când oamenii îşi pot urma propriile impulsuri şi 
îşi pot exprima propriile sentimente, fără reţineri. Pe scurt, Crăciunul este şansa de a fi noi 
înşine ( Francis C. Farley) 

 
Titlul proiectului: Crăciunul - tradiție, obiceiuri, magie 
 
Categoria în care se încadrează: cultural-artistic  
 
Argument: 

Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea Crăciunului. 
La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei care face să 
înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, speranța, tot ce are omul  
mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul Crăciunului ar ține tot anul am putea să trăim 
cu toții într-o lume mult mai bună. 

Ca adulți simțim încă mirosul Crăciunului copilăriei noastre, mirosul de scorțișoară, nucă și 
vanilie, care cuprindea întreaga casă în toiul pregătirilor din ziua de Ajun. 

Este de datoria noastră să ducem mai departe tradițiile legate de această sărbătoare și să le 
transmitem copiilor, să-i introducem în atmosfera magică a Crăciunului care le va deschide sufletele 
și-i va ajuta să devină mai buni, mai toleranți, mai legați de ceea ce. înseamnă acasă 

Acesta este un moment potrivit de-a le prezenta aspecte ce fac referire la semnificațiile 
religioase ale Crăciunului, la obiceiurile și tradițiile de la noi, dar și din alte țări, dar și a surprinde 
din magia acestei sărbători prin activități plăcute elevilor, prin inspirarea unui climat plin de 
armonie, de colaborare, cooperare. 

Copiii sunt atrași de ambele aspecte ale acestei sărbători, atât cel creștin - colinde, cât și cel 
laic – confecționarea unor ornamente, obiecte specifice Crăciunului, oferirea și primirea de cadouri.  

Activitățile din acest proiect vin în întâmpinarea dorinței copiilor de a ști mai multe despre 
această sărbătoare, de a învăța să colinde și să confecționeze ornamente din materiale reciclabile.  
 

 
 

Scopul proiectului: 
Cunoașterea obiceiurilor tradiționale specifice sărbătorilor de iarnă 
 
Obiectivele urmărite: 
- să definească şi să diferenţieze noţiunile de tradiție  şi de obicei, datini; 
- să identifice perioada calendaristică numită  sărbători de iarnă; 
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- să descrie cele mai îndrăgite obiceiuri; 
- să descopere mesajul obiceiurilor de iarna cu ajutorul mijloacelor artistice; 
- sa interpreteze colindul, plugușorul, sorcova; 
- să-și exprime simțul estetic prin ornarea bradului de Crăciun cu ajutorul podoabelor create de ei; 
- să identifice modalități de exprimare a sentimentelor de bucurie, trezite de sărbătorile de iarna. 
 
Coordonatori de proiect: înv. claselor CP-IV:  
 

- DUMITRESCU CARLA 
 
Grupul ţintă: elevii claselor CP-IV 
 
Durata proiectului : Proiectul se va desfăşura pe durata anului şcolar 2019-2020, în perioada 
decembrie 2019 
 
Beneficiarii direcţi: elevii şcolii 
 
Beneficiarii indirecţi: părinţii, profesorii, comunitatea 
 
Parteneri: părinţii 
 
Resurse: 
umane: elevii claselor CP-IV, părinţi, cadre didactice 
materiale: consumabile, copiator, computer, videoproiector, prezentare PPT,  texte literare, carton, 
hârtie colorată, materiale textile, CD-uri cu colinde, brad ecologic,etc. 
 
Rezultate aşteptate: 
Transmiterea valorilor tradiționale reale tinerei generații pentru păstrarea identității culturale a 
poporului român într-o lume a multiculturalității 
 
Modalităţi de evaluare: 

 produsele rezultate în urma activităţilor desfăşurate (desene, postere,  panou, afişe, felicitări, 
ornamente din materiale reciclabile pentru brad, bradul împodobit); 

  spectacol - colinde și scenete - prezentat părinților; 

Diseminarea rezultatelor: 
  prezentarea unui referat și a activităților desfășurate  în cadrul comisiei metodice; 

 realizarea unui raport de activitate; 

 informarea părinților despre activitățile desfășurate în cadrul ședințelor de la nivelul fiecărei 
clase. 

 

CONȚINUTUL PROIECTULUI: 
 dezbateri pentru realizarea proiectului; 
 convorbiri, lecturi, activități artistico-plastice, colaje, creații literare; 
 prezentări PPT – Crăciunul la noi și la alții; 
 ateliere de creație – Ornamente din materiale reciclabile; 
 împodobirea bradului cu ornamentele realizate de către copii; 
 susținerea unui referat – activitate în cadrul comisiei metodice; 
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PLANUL  DE ACTIVITĂȚI 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității 

Modul de 
realizare 

Forma de 
organizar

e 

Perioada Locul de 
desfășura

re 

Responsab
ili 

1. Conceperea/ 
realizarea 
proiectului 

-dezbaterea 
-propuneri 
de activități 

în echipă noiembrie  cabinetul 
metodic 

responsabil 
comisia 
metodic 

2. Se apropie 
sărbătorile de iarnă 
–tradiții și obiceiuri 
de Crăciun 
 

Convorbiri 
Lecturi 
Activități 
artistico-
plastice 
Colaje 

 
 
 Frontal 
Individul 
Pe grupe 

 2-5 
decembrie 

la nivelul 
fiecărei 
clase  
 

Cadrele 
didactice 
 

3. Crăciunul la noi și 
la alții 

Prezentarea 
de materiale 
PPT despre 
Crăciun 

Frontal/ la 
nivelul 
fiecărei 
clase 

8-10 
decembrie 

sala de 
clasă 

Cadrele 
didactice 

4. Ornamente din 
materiale 
reciclabile pentru 
bradul de Crăciun 

Ateliere de 
creație 
Împodobirea 
bradului 

Pe grupe/ 
individual 

2-9 
decembrie 
10 
decembrie 

sala de 
clasă 
 

Cadrele 
didactice 

5. Activitate de 
diseminare la 
nivelul comisiei 
metodice 

Referat  
Protecția 
mediului – 
reciclează 
pentru un 
oraș mai 
curat 

Activitate 
comisia 
metodică  
Dezbateri  

 11 
decembrie 

sala de 
clasă 
 

cadrele 
didactice 

6. Magia Crăciunului 
Moș Crăciun alături 
de noi la serbare – 
cl.  a IV-a  
Moș Crăciun aduce 
daruri copiilor 
cuminți  

șezătoare 
literară 
petrecere pt. 
copii 
program 
artistic/ 
serbare 

Petreceri 
pentru 
elevi 
Frontal 
Activități 
cu părinții 

15-19  
decembrie 

sala de 
clasă 

Înv. 
 

7. Activități de 
diseminare  

Prezentarea 
activităților 
în cadrul 
ședințelor cu 
părinții 

 decembrie
-ianuarie 

sala de 
clasă 

Responsabi
l comisia 
metodică 
Cadrele 
didactice 
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Magia Sarbatorilor de Iarna!/ Importanta parteneriatului cu parintii 

 

DUMITRESCU IOANA MIHAELA 

        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 acesti copii de a transmite și adulților 

emoțiile 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 sărbătorile de iarna 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.cum 

Iisus însuși ne-a învățat: ...să fim buni!  

    Cu siguranta, copilaria este si ramane cea mai frumoasa perioada din viata oricarui om.  Este 

singura perioada in care, lipsiti de griji majore, copiii cred in povesti, cred in minuni si stiu ca 

aproape toate dorintele lor se implinesc 

   Copiii sunt fascinati de obiceiurile specifice acestui anotimp. Impodobirea bradului ramane cel 

mai iubit obicei printre cei mici, 

           Apoi venirea mosului este un moment asteptat un an intreg. Emotia, asteptarea, ingrijorarea 

in legatura cu primirea cadoului dorit.  Iar dimineata de Craciun este unica. Nimic nu se compara cu 

bucuria gasirii cadoului frumos ambalat sub brad. Apoi marea de emotii, o fi sau n-o fi ce i-a cerut 

mosului? Si miile de intrebari legate de Mos Craciun. Insa, dincolo de toate aceste intrebari, ceea ce 

ar trebui sa invatam de la copii este credinta lor in minuni. Siguranta lor! Ei stiu ca daca au fost 

cuminti, vor fi rasplatiti. 

         De la copii putem invata ca atata vreme cat crezi cu tarie in dorinta ta, aceasta se va indeplini. 

Ei doar isi doresc si asteapta, fiind convinsi ca vor primi, fara sa se gandeasca cum se va intampla 

acest lucru. Craciunul inseamna mai ales cadouri pentru copii, insa ca parinti avem datoria sa-i 

invatam inca de mici ce inseamna, de fapt, Craciunul. Le putem citi povesti, legende cu Mos 

Craciun iar mai tarziu, cand sunt mai maricei, le putem vorbi despre Nasterea Domnului.  

           Daca pretuiti familia si tineti la traditii, familiarizati-i de mici cu acestea. Implicati-i in toate 

pregatirile, la gatirea casei de sarbatoare, la pregatirea merindelor traditionale si raspundeti-le la 

toate intrebarile. Copiii sunt foarte curiosi si vor sa stie in permanenta “de ce?”, mai  ales ca atata 

vreme cat au o explicatie, retin mai usor tot ce le povestiti. 

   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!”. 
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   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 

    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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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. înv. primar: Dumitrescu   Veronica , 

Școala Gimnazialã Bãduleºti Dâmbovița 

 
 

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 2019-2020 parteneriatul şcoală –familie  are ca obiectiv 
general îmbunătăţirea rezultatelor şcolare(capacităţi,competenţe , atitudini ) prin participarea 

părinţilor la activităţile desfăşurate în parteneriat cu şcoala până la sfârşitul anului şcolar2018 
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.  
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Programul activităţilor 
Nr. 
crt 

Activitatea  propusă Obiective Luna  
Persoane 

implicate
1 Vă invităm să ne vedeţi 

clasa          
-mobilizarea 

părinţilor; 
- informarea 

acestora cu privire la 
scopul urmărit,  

-modul de 
desfăşurare, 
oportunităţi . 

 

 
Septembrie 
2019 

 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

2 Obligaţiile părinţilor, 
obligaţiile şcolii 

-prezentarea şi 
discutarea unor părţi 
ale regulamentului 
şcolar; 

-stabilirea unor 
reguli specifice şcolii 
noastre. 

 
 

 
 
 
Septembrie2019 

 
 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

3 Cunoaşte-ţi copilul cu 
părţile lui bune şi rele            

-să-i determinăm 
pe părinţi să petreacă 
mai mult timp cu 
copilul lor şi să acorde 
mai multă atenţie şi 
importanţă cunoaşterii 
lui; 

-să-i învăţăm pe 
părinţi cum îşi pot 
îmbunătăţi 
comunicarea cu 
copilul; 

-să-i informăm pe 
părinţi care comporta -
mente ale copilului 
trebuie apreciate şi 
care trebuie 
descurajate. 

 

 
 
 
 
Octombrie 
2019 

 
 
 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

4 Violenţa în rândul 
copiilor 

-să informăm 
părinţii despre starea 
reală de  

       disciplină  din 
şcoală; 

- să găsim 
împreună soluţii de 
rezolvare a 
problemelor 

 legate de 
comportarea violentă.  

 
 
Noiembrie 
2019 

 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 
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5 Să ne bucurăm 

împreună ! 
-implicarea 

părinţilor în 
organizarea                     
şi desfăşurarea serbării 
de Crăciun 

 
 
Decembrie2019 

 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

6 Relaţia părinte- copil, 
problemă rezolvată ? 

-să-i facă pe părinţi 
să înţeleagă că ei pot 
influenţa şi conduce 
comportamentul 
copilului; 

-părinţii să-şi 
însuşescă abilităţile de 
bază de care au nevoie 
pentru a influenţa 
efectiv 
comportamentul 
copilului; 

 
 
 
 
Ianuarie2020 

 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

7 Cum , cât şi când îmi 
ajut copilul ? 

-încurajarea 
părinţilor în 
exprimarea opiniilor 
despre propriul copil, 
cunoaşterea unor 
metode şi reguli 
simple pe care le pot 
aplica atunci când îşi 
ajută copilul în 
activitatea şcolară   

 

 
 
 
 
Februarie  
2020 

 
 
 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

8 Ce meserie au părinţii 
mei ? 

Prezentarea mai 
multor meserii 

Martie 
2020 

-Cadre 
didactice       
-  părinţi 

9 Analiza rezultatelor -să susţină 
motivaţia pozitivă a 
copilului pentru 
învăţarea şcolara; 

-să fie un factor 
important în educarea 
copilului; 

 

 
 
Iunie 
2020 

 
 
-Cadre 

didactice       
-  părinţi 

 
 
Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare părinte – învăţător, îmbunătăţirea   

situaţiei şcolare a elevilor. 
 

Vine, vine 
Moş Crăciun 
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PROGRAM SERBARE 
Grupa mijlocie 

Anul  şcolar 2019- 2020 
 

GRĂDINIŢA P.N. BĂDULEŞTI 
Jud. DÂMBOVIŢA 

 
 

VINE, VINE  MOŞ CRACIUN! 
Grupa mijlocie 

Anul  şcolar 2019- 2020 
 

Prof. înv. preşc. DUMITRU CRISTINA 
GRĂDINIŢA  P.N. BĂDULEŞTI 

Jud. DÂMBOVIŢA 
 

Prezentator 1:  Dragi invitaţi, noi vă iubim 
Şi din suflet vă dorim 
Să vă bucuraţi din plin 
De sărbatorile ce vin. 

 
Şi fiindcă de sărbători 
Veţi primi colindători 

Ne-am gândit să încercăm 
Azi, aici, să colindăm. 

 
 

Prezentator 2:    Suntem adunaţi aici 
O mulţime de pitici 

Şi  cei mari si cei mai mici 
Să cântam, să recitam 
Pe toţi să vă bucurăm 

Si pe moş Craciun 
Noi il asteptăm. 

 
 

Copil 1:   Norii au căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi 
Ea coboară de pe creste 
Frumoasă ca o poveste. 

 
Mai întâi a pus pe stradă 
Un covor alb de zapadă 

Dalbe flori a pus pe ramuri 
A pictat steluţe-n geamuri. 

Copil 2:  A-nceput să cearnă 
Friguroasa iarnă; 

Hai, draguţă,cerne 
Fulgi de nea aşterne, 

 
Pune flori pe geamuri 

Chiciură pe ramuri 
Şi mai fă-mi draguţă 

Drum de saniuţă. 
 

ZANA  IARNA:   Iarna sunt şi am venit 
Cu steluţe-n frunte 
Zapadă am presărat 

Sus în vârf de munte. 
Gerul rece a sosit 
Ce plăcut e afară! 

Am adus aici la voi 
Fulgi de nea pufoşi şi moi 
Fulgi de nea ,veniţi aici 
Bucuraţi-i pe cei mici! 

 
 

CANTEC:      “IARNA  NE-A  SOSIT  IN  
ZORI” 

 
Fulg1:  Bine  v-am  găsit  copii! 

Noi  v-aducem  bucurii. 
Facem  drum de sănioară 
Să ieşiti  cu toti  pe-afară. 

Alb  covor  punem  pe stradă 
Pentru  oameni  de zăpadă. 

 
 

Fulg2:  Noi suntem fulgişori de nea 
Si-am venit cu mama iarnă 
Si chiar dacă, vrei nu vrei, 
Tot ne –aduce dumneaei 
Ne dă voie să zburăm, 
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Toată iarna să dansăm 
Mama iarna ne-a trezit 

Din ţăriile albastre 
Şi-acum ,iată-ne am sosit 
Pe meleagurile voastre. 

 
Fulg 3:  Iarna cea geroasă 

A sosit acum 
Bulgări de zăpadă 

Îşi fac loc pe drum. 
 

Veselia-i  mare 
Pentru noi cei mici 

Ca-alergăm pe stradă 
Ca nişte voinici. 

 
Fulg 4: Cu copiii darnică 

Iarna-i foarte harnică: 
Punţi durează, de cristal, 
Peste râu din mal în mal. 

 
Căci copiii tare-i plac, 
Patinoar face din lac 

Şi le-aşterne derdeluş, 
Loc de joc la săniuş. 

 
Fulg 5:   Iarnă mult frumoasă 

La noi să mai vii 
Că tu întotdeauna 
Ne-aduci bucurii. 

 
Mii de stele ,mititele 

Lucitoare ,argintii 
Se aştern încet, în şoapte 

Pe întinsele câmpii. 
 
 

Fulg 7: Iarnă eşti frumoasă, 
Că ne-aduci voioasă 
Oameni de zăpadă 

Bulgări, o grămadă. 
 

Iarnă, draga mea, 
Tu eşti zâna mea, 

Că ne-aduci din nou 
Crăciun şi Anul Nou! 

 
Prezentator 1:  Azi  ninge  ca  niciodată 

Câmpul  parcă e  de vată 
Fulgişorii  cei  zglobii 

Haideţi  să-i  vedeţi , copii! 
Fulgii  toţi  prin aer  zboară 

 
Şi  încep  uşor să cearnă 
Peste  brazii  de la munte 
Care  vor  ca  să  se mute 

Chiar  în  casa voastră  acum 
Pentru  ziua de Crăciun. 

 
CANTEC:,, A VENIT,  A VENIT IARNA 

CU COLINDE ROMANESTI” 
 

A venit, a venit iarna 
Pe la usii pe la ferestri 
A venit, a venit iarna, 
Cu colinde romanesti! 
A venit, a venit iarna 
Pe la usii pe la ferestri 
A venit, a venit iarna, 
Cu colinde romanesti! 

 
Fericiti sa fiti cu totii 

Si sa fiti bogati, 
Sa aveti colaci la masa 

Sa va bucurati 
Fericiti sa fiti 

cu totii 
Si sa fiti bogati, 

Sa aveti colaci la masa 
Sa va bucurati. 

 
Colindam, colindam iarna 

Pe la case de romani 
Colindam, colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
Colindam, colindam iarna 

Pe la case de romani 
Colindam, colinda, iarna 

Pe la oameni dragi si buni. 
 

Sa aveti ferestre-n soare 
Acum de sarbatori 

Sa-i primiti cu drag la masa 
Pe colindatori 

Sa aveti ferestre-n soare 
Acum de sarbatoi 

Sa-i primiti cu drag la masa 
Pe colindatori. 

 
A venit, a venit iarna 
Pe la usii pe la ferestri 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde romanesti. 

Colindam, colindam iarna 
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Pe la case de romani 
Colindam,colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 
Pe la oameni dragi si buni. 

 
ZANA  IARNA:     Vă miraţi voi cum se 

poate, 
Moş Crăciun din cer de-acolo 

Să le ştie toate, toate ? 
Uite, cum vă spune Zâna, 

Iarna, în noaptea de zăpadă 
El trimite câte-un înger 
La fereastră să vă vadă. 

Vă 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, e lucru mare. 

 
 
 

Tic-Pitic  poştaşul:  Eu sunt Tic Pitic, poştaşul 
Ce cutreier tot oraşul 

Vin cu tolba la spinare 
Să  aduc o veste mare 
La copii mari şi mici 

Ei, dar nu-i nimeni pe aici? 
 
 

Apare o fetiţă: Tic Pitic în geanta mare pentru 
noi ai vreo scrisoare? 

 
Tic Pitic îi arată o scrisoare:  Am una c-o 

veste bună 
Hai s-o citim împreună 

 
Şi citeşte: 

 
AŞTEPTAŢI-MĂ COPII 

VIN C-UN SAC DE JUCĂRII 
IAR MAI JOS AICI PRIVEŞTE 

MOŞ CRĂCIUN SE ISCĂLEŞTE 
 

FETITA: 
O ce veste minunată 

Am să anunţ copiii îndată 
Tic-Pitic îţi mulţumim 

Iar de vrei noi te poftim 
Împreună s-aşteptăm 
Bun venit să îi urăm 

Moşului care străbate drumul lung cu traista-n 
spate 

Să  aducă jucării 
Bucurii pentru copii. 

 
 

COPIL 1:  Din  oglina  fermecată 
Vede  moşul  lumea  toată. 
Şi  când  lung în ea priveşte 

Toti  copiii  îi  zăreşte. 
La  cei  harnici  şi  cuminţi 

Care-ascultă  de parinţi 
Lor  el azi  le-a pregătit 

Chiar  ce-aceştia  şi-a  dorit. 
Iar  la cei  neascultători 
Le  va  da  un  beţişor. 

COPIL 2 : Moş Crăciun, moşulică, 
Eu sunt o fetiţă mică 

Dar sunt foarte cuminţică! 
Dacă vrei să ştii mata, 

 
Aştept să-mi aduci ceva: 

Un dar mic, un dar mai mare , 
Aşa, ca la fiecare 

Copilaş ce-a ascultat 
Şi poezia a-nvăţat! 

COPIL 3:     Moş  Crăciun, moşule bun, 
Te rog dă-mi voie să îţi spun 

Copii harnici şi cuminţi 
Le urează la părinţi 
Să le fie viaţa plină 

De belsug şi de lumină. 
Anul care iată,vine 

Să le aducă numai bine. 
Să le fie casa, casă, 

Cu pâine, colaci pe masă. 
 
 

COPIL 4:   În  atâţia  ani  de-a  randul 
Moş  Crăciun, 

Mi-ai  citit în  taină  gândul 
Şi în  noaptea  de  Crăciun 

Mi-ai  trimis  un  înger  bun 
Multe  daruri  mi-ai  adus 

Cand  dormeam  în  visuri  dus. 
Uite  ce  te  rog  acum: 

Să  te-abaţi  puţin  din  drum 
Şi  din  sacul  fermecat 
Parte  bună să  le  faci 

Şi copiilor  săraci 
Apoi  te-aş  ruga  fierbinte 
Adu-ţi  şi de  mine-aminte! 
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COPIL 5:   Moşule cu barbă albă 
Din ce lume tu apari 

De aduci atâtea daruri 
La copiii mici şi mari? 

 
Porţi pe haina ta steluţe 
Porţi şi frigul în mustăţi 
Dar  tot faci atâta cale 

Să ne împaci pe noi pe toţi. 
 

CANTEC : ZURGALAI,  ZURGALAI 
 

I.  Seara-i  de  mister 
Bradu-i  luminat 
Ard  stelute-n el 
Totu-i  minunat 
Roata de  copii 

Bradu-i  la  mijloc 
Si  ateapta, asteapta  acum toti 

S-auda  cioc,  cioc,  cioc 
 

R: Zurgalai,  zurgalai 
Veseli  zurgalai 

Se  aud  de  pe drum 
Peste  munti si  vai 
Vine  iar  si  la noi 

Mosul  bun  si bland 
Sa  cantam,  sa  dansam 

Pentru  Mos  Craciun – bis 
 

II. sacul  lui  cel  plin 
Iute  s-a  golit 

Daruri  pentru  toti 
Tot  ce ne-am  dorit 

Anul  viitor 
Iarasi  va veni 

Dar  pana  atunci 
Tare   mult  va  fi! 

 
R: Zurgalai,  zurgalai 

Veseli  zurgalai 
Se  aud  de  pe drum 
Peste  munti si  vai 
A venit   si  la noi 

Mosul  bun  si bland 
Am  cantat,  am  dansat 

Pentru  Mos  Craciun – bis 
 

COPIL  6  : A venit, a venit, 
Moş Crăciun cel mult dorit, 

Are în desaga lui 
Darurile cerului 

Şi ne-a dat, şi ne-a dat, 
Tot ce în desagă-a luat, 

Iepuraşi cu ochi vioi 
Şi păpuşi cu rochii noi. 

 
Pentru noi, dragi copii, 
Are daruri mii şi mii, 

Cărţi cu poze minunate 
Şi creioane colorate ! 

 
COPIL 7:   Moş Craciun, toţi îmi spun 

Că eşti darnic şi eşti bun 
Eu îţi zic de mai –nainte 

Că am fost copil cuminte. 
 

Moș Craciun visez la tine 
De un an întreg te-aștept 

Ştii?Multe am facut eu bine 
Sunt cuminte și deștept. 

 
COPIL 8:  Moş Craciun, moşul bun 

Astăzi a pornit la drum, 
Moş cu barbă şi mustăţi 
Are-n sac doar bunătăţi, 

Bomboane şi jucării 
El împarte la copii. 

 
Moş Craciune tu să vii 
Cu mulţi saci cu jucării 

Să nu uiţi că grupa mijlocie, 
Deşi este mai pitică, 

A-nvăţat să-ţi spună ţie, 
Cântece şi-o poezie. 

COPIL 9:   Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Noi cu toţii te iubim 

Tot anul am fost cuminţi, 
Şi am ascultat de părinţi. 

Am aflat că o să vii 
Cu un sac de jucării. 
Să ne dai din el ceva 

Dacă crezi c-om merita. 
 

COPIL 10 : Moş Crăciun, că eşti bun 
Uite, aş dori să-ţi spun 
Că la anul când mai vii, 

Să renunţi la jucării. 
 

Să aduci, de vrei în spate, 
Multă, multă sănătate, 
Pentru tata şi mămica, 
Pentru bunul şi bunica. 
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Pentru mine, s-aduci minte 
Să fiu buna, să fiu cuminte, 

Şi să mă ajuți să cresc 
Ca să scriu şi să citesc. 

COPIL 11: Iubite Moş Crăciun, 
Noi îţi urăm drum bun! 

La  anu de-I veni 
Mai mari ne vei găsi! 

 
Cu toţii te iubim 

Şi azi îţi mulţumim. 
Că tu nu ne-ai uitat 
Şi azi ne-ai bucurat! 

 
Rugăm pe Dumnezeu, 

Să poţi veni mereu. 
Nicicând să oboseşti, 

La mulţi ani să trăieşti! 
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CANTEC : “ MOS  CRACIUN” 

 
1. Moş Crăciun cu plete dalbe                  2. Din bătrâni se povesteşte 

A sosit de prin nămeţi                               Că-n toţi anii, negreşit, 
Şi aduce daruri multe                               Moş Crăciun la geam soseşte, 

La fetiţe şi băieţi.                                      Niciodată n-a lipsit! 
 

Refren:   Moş Crăciun!                         Refren: Moş Crăciun! 
Moş Crăciun!                                      Moş Crăciun! 

 
3. Moş Crăciun cu plete dalbe 

Încotro vrei să apuci? 
Ţi-aş cânta florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

 
Refren: Moş Crăciun! 

Moş Crăciun! 
 
Bibliografie: 
 

1. Andreianu,M.E, şi colaboratorii ,,Programe de serbare” Piteşti Editura Diana 2008 
2. Batiste,J. ,,Antologie de poezii pentru copii”, Lumea copiilor Editată de Revista 

învăţământului preşcolar 1995 
3. Dima,S. ,,Programe de serbări pentru preşcolari şi şcolari” Lumea copiilor Editată de 

Revista învăţământului preşcolar 1996 
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SERBAREA SCOLARA –MIJLOC DE DEZVOLTARE A CREATIVITAŢII 

 

Prof. Dumitru Marioara 

Scoala Gimnaziala Nr. 49 Bucuresti 

 
Copilăria este o lume de miracole si de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind din intuneric, 

nespus de nouă si proaspata uluitoare. (Eugen Io    
 Abstract Creativitatea şi inovarea sunt considerate competenţe cheie pentru evoluţia personală, 

socială şi economică,care oferă independenţă, permit libertatea gandirii şi contribuie la modelarea 
viitorului. Există motive fundamentale pentru a include creativitatea în agenda educaţională printre 
priorităţi. În pofida situaţiei paradoxale în care se găseşte, a obstacolelor cu care se confruntă, 
educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, constructivă şi dinamică generaţia în 
creştere. În acest context, abordarea creativă a procesului educaţional constituie nu doar o soluţie, ci 
şi o condiţie a reuşitei, iar dezvoltarea creativităţii la elevi este parte din garanţia succesului 
exprimată prin orice manifestare artistică, deci chiar şi cea mai simplă, uneori naivă, o serbare 
şcolară de pildă care izvorăşte din dragoste, după cum spunea cândva W. Furtwängler,„Toată muzica 
îşi trage rădăcinile din dragoste“. Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii 
este creativitatea,dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei.  

Delimitări conceptuale Există în societatea actuală un interes deosebit pentru dezvoltarea 
creativităţii, insistânduse asupra modului în care poate fi descoperită şi cultivată această latură 
umană importantă. Termenul de creativitate provine din latinescul „ creare“ şi înseamnă „ a zămisli“, 
„a făurii“. El a fost introdus prima data în psihologie în 1938, iar din momentul în care acest concept 
a atras atenţia specialiştilor, au apărut numeroase definiţii ale creativităţii. În Dicţionarul de 
pedagogie termenul este definit ca şi capacitatea intelectuală de a elabora idei, teorii, modele 
originale plecând de la date preexistente. Dimensiunea psihologică a serbării şcolare Indiferent de 
tipul de personalitate, de nivelul de dezvoltare psihică, omul seraportează la frumos, la artă, într-un 
mod particular, prin procese funcţionale complexe.Exprimarea artistică activează resursele 
intelectuale, motivaţional-volitive şi afective aleindividului, aducându-l, în anumite condiţii, într-o 
stare de armonie cu sinele şi cu lumeaexterioară. Orice manifestare artistică, deci şi serbarea şcolară, 
se creionează răspunzând pe de oparte nevoilor de exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte 
aşteptărilor publicului şiţine cont de factori obiectivi precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. 

Momentul prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât ceiimplicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea acesteia se încadrează în limitele coordonateitemporale. Spaţiul 
înschimb, deşi aparent limitat, oferă deschidere totală, permiţândorganizarea, modelarea în funcţie 
de nevoile practice şi de creativitatea celor care-lexplorează. Dezvoltarea creativităţii prin serbările 
şcolare Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este 
creativitatea,dezvoltarea acesteia a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei.  

P. Popescu-Neveanu formulează următoarea definiţie: „Creativitatea presupune odispoziţie 
generală a personalităţii spre nou, o anumită organizare (stilistică) a proceselor psihice în sistem de 
personalitate” (P. Popescu-Neveanu, 1987). Creativitatea îmbracă multiple forme de manifestare, 
însă, o definire succintă anoţiunii arată că aceasta este, de cele mai multe ori, o acţiune de 
recombinare a unorinformaţii pentru a obţine un produs inedit.  

Ea este considerată un proces caracterizat, conform lui M. I. Stein, prinformarea de ipoteze, 
testarea şi comunicarea rezultatelor care se finalizează cu un anumitprodus. Dezvoltarea creativităţii 
constituie un deziderat educaţiei formale cu atât mai mult cucât, dupăcum afirmă G. Popescu, „prin 
intermediul creativităţii, personalitatea umană seîncadrează într-un spaţiu axiologic, omul 
valorizându-se pe sine însuşi” (G. Popescu, 2007).Contextul serbării şcolare permite dezvoltarea 
creativităţii pe două coordonate: la nivelcolectiv şi la nivel individual. Creativitatea de grup 
Creativitatea de grup se dezvoltă prin activităţi de cooperare, în dublu sens: fiecaremembru al 
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grupului contribuie la realizarea un obiectiv comun şi, în acelaşi timp, dobândeşte o serie de achiziţii 
printr-o învăţare eficientă şi prin dezvoltarea competenţelor sociale.Interacţiunile la nivelul grupului 
sunt variate şi-şi dovedesc eficienţa în măsura în carefuncţionează pluridimensional.  

Activităţile desfăşurate în grupuri cooperante determină interacţiuni pozitive, formeazăşi 
dezvoltă o serie de competenţe sociale şi profesionale. Beneficiile acestui tip de activităţi serăsfrâng 
atât asupra grupului cât şi asupra fiecărui membru. Creativitatea individuală Creativitatea specifică 
vârstelor mici este una de natură expresivă, important fiindcomportamentul, şi nu abilitatea sau 
calitatea produsului; se manifestă liber şi spontan maiales în construcţiile şi desenele copiilor, fiind o 
modalitate de dezvoltare a aptitudinilorcreatoare. În cazul aceluiaşi nivel de vârstă se poate vorbi şi 
de o creativitate inventivă, definite de A. Munteanu (1994) ca şi capacitate de a realiza legături noi 
între elemente deja existente. Angajarea copiilor în diverse activităţi de învăţare prin cooperare face 
posibiltransferul de mecanisme ale creativităţii de la un copil la altul.  

Dezvoltarea creativităţii lanivel personal poate fi astfel mult înlesnită şi eficientizată. 
Creativitatea se dovedeşte aşadar o premisă a capacităţii de adaptare la existenţaobiectivă. Serbarile 
scolare – prilej de bucurie 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. In procesul de invăţare multe sunt momentele de satisfacţie si bucurie pe care le traiesc 
cei implicaţi,dar maxima incarcatura emoţionala se dezvolta in timpul serbarilor scolare Importanţa 
unor asemenea festivitaţi este deosebita pentru ca ele largesc orizontul spiritual al elevilor si 
contribuie la acumularea de noi cunostinte,imbogatesc si remonteaza viaţa afectiva stimuland 
sentimente nebanuite sau dezvoltand pe cele slab manifestate anterior;contribuie la dezvoltarea 
simtului de raspundere,prin dorinta de reusita, favorizeaza concentrarea atenţiei pe parcursul 
desfasurarii programului, prezenta spectatorilor (parinţi,bunici,cadre didactice)trezeste in copil 
energia de a invinge timiditatea, stimuleaza independenţa de acţiune.Pentru ca elevii sa-si motiveze 
participarea la aceasta aleasa activitate este foarte importanta atmosfera realizata in timpul 
repetiţiilor, caracterizata prin buna dispoziţie,dar si prin seriozitate. 

Tot pentru a spori sansa de reusita a serbarilor trebuie sa se apeleze la talentul de recitator al 
unora,la calitatile sportive,de ritm si gratie ale altora,la inclinatiile muzicale,la destoinicia pentru 
lucrul practica celorlalti pentru realizarea costumelor, decorurilor,armonizand talentele si apreciindu-
le in egala masura . Este recomandabil ca repertoriul serbarilor sa aiba continut accesibil varstei 
elevilor si sa cuprinda diverse forme de manifestare artistica,intr-o conceptie echilibrata. 

Versul,muzica vocala,cea instrumentala,gimnastica ritmica,scenele scurte,pline de haz, armonios 
imbinate,asigura varietatea si dinamismul spectacolului .Toate aceste activitati au rol formativ,dar 
ele isi ating scopul numai in masura antrenarii elevilor la realizarea lor,punand in valoare capacitatile 
intelectuale,afective,estetice si fizice ale copiilor.Micii artisti trebuie incurajati,stimulati pentru a 
realiza buna dispozitie si participarea cu interes de-a lungul pregatirii si desfasurarii spectacolului. 
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.In masura posibilitatilor,in cadrul serbarilor scolare este bine sa fie prezentate si creatii 
artistice originale,adaptate evenimentelor si conditiilor locale Rolul si locul serbarilor scolare 
Serbarile au o importanta deosebita pentru educatia estetica a elevilor . Intelegand si memorand 
poezii,texte ale scenetelor, cantece, se dezvolta gandirea,limbajul si memoria scolarilor .Aceasta 
activitate de invatare este conditionata de dezvoltarea atentiei .  

De asemenea copilului i se cere un efort de atentie si pentru a respecta momentul in care trebuie 
sa intre in scena pentru a-si pune de acord actiunile proprii cu cele ale colectivului.Interpretarea 
rolurilor cere din partea copilului imaginatie creatoare,pentru a reda veridict,convingator personajul 
pe care il reprezinta.Serbarile aduc un aport insemnat in educatia copiilor. 

Dansurile,cantecele si costumele nationale dezvolta la copii dragostea fata de arta populara,fata 
de poporul care a creat-o.Sebarile contribuie de asemenea si la inchegarea colectivului.Copiii se 
pregatesc impreuna si depun eforturi sustinute pentru realizarea unui scop comun:reusita 
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serbarii.Incordarea gradata din perioada de pregatire a serbarii culmineaza in ziua desfasurarii 
ei,cand tensiunea afectiva a grupului de copii ajunge la maximum. 

Astfel pregatirea si participarea la serbari ,ca actiuni colective,obisnuiesc copilul sa traiasca in 
colectiv si sa se simta atasat de el.Serbarile si distractiile sunt un izvor de bucurii si satisfactii.Ele 
creeaza copiilor o stare de dispozitie,favorabila atat dezoltarii fizice,cat si dezvoltarii pshice.In 
efortul depus pentru pregatirea si desfasurarea unei serbari se formeaza vointa copiilor. Prin acest 
efort,se contureaza o serie de calitati morale pretentioase,ca perseverenta si spiritul de 
independent.Copilul se deprinde, de asemenea,sa-si stapaneasca emotiile provocate de prezenta unui 
public numeros si necunoscut. 

Treptat unii elevi se debaraseaza de timiditate si devin mai curajosi,mai indrazneti. In cadrul 
organizat si vesel al serbarii, se formeaza optimismul,increderea in fortele proprii. Serbarile au de 
asemenea,rolul de a verifica ceea ce copilul si-a insusit intr-o anumita perioada de timp,de a-l pune 
in situatia sa aplice in practica ceea ce a invatat . 

Executand cantece,recitand poezii,interpretand roluri intr-o sceneta,elevii isi formeaza si-si 
perfectioneaza o serie de deprinderi artistice. La randul lor,aceste deprinderi stau la baza dezvoltarii 
dragostei de frumos,a gustului estetic si a aptitudinilor artistice. In actiunea de familiarizare a 
copilului cu arta,serbarile contribuie la stabilirea unei legaturi intre cunoasterea artei si practicarea ei 
. Felul serbarilor si stabilirea continutului lor Din varietatea serbarilor organizate in scoala,cele mai 
tipice sunt:serbarile ocazionale ,serbarile prilejuite de marile aniversari si serbarea pomului de 
iarna.In genere,serbarile ocazionale se organizeaza pentru sarbatorirea diferitelor evenimente 
importante din viata copiilor sau a scolii(1 iunie). 

Din aceasta categorie fac parte:serbarile pentru aniversarea scolii,pentru sarbatorirea copiilor 
care implinesc o anumita varsta,serbari de sfarsit de an,serbari de bun ramas.Asemenea serbari leaga 
mai puternic pe copil de viata scolii scotand in evidenta frumusetea vietii in colectiv.Serbarile 
prilejuite de marile aniversari au prin continutul lor,un caracter mai complex. 

Cu ocazia acestor serbari,invatatorul familiarizeaza pe copii cu cele mai importante evenimente 
din viata oamenilor din lumea intreaga.Pentru realizarea unei serbari scolare,invatatorul trebuie sa 
puna pe copii nu numai in situatia de actori,ci si in cea de spectatori.Pe langa serbarile pe care le dau 
ei in scoala,sub conducerea cadrului didactic,elevii pot asista la serbarile adultilor,special pregatite 
de ei.De asemenea,se pot introduce in programul serbarii adultilor numere executate de copii sau in 
programul copiilor numere executate de adulti. 

Serbarea pomului de iarna este unul din evenimentele cele mai placute din viata scolii. 
Perspectiva aparitie lui Mos Craciun incarcat de daruri stimuleaza si mai mult pe copii in pregatirea 
si asteptarea acestei sarbatori.Ea intensifica emotiile copiilor si da vietii copilului pe o anumita 
perioada de timp coloratura afectiva pozitiva puternica.Multa vreme,chiar dupa ce serbarea pomului 
de iarna a trecut,elevii povestesc intamplarile acestei zile,comenteaza recomandarile lui Mos Gerila 
si reproduc in jocurile si desenele lor ceea ce-a impresionat mai mult.Continutul unei serbari este 
determinat,in primul rand,de evenimentul caruia aceasta ii este destinata si de scopul 
urmarit.Serbarile ocazionale vor cuprinde un material variat.  

Programul acestora va fi alcatuit mai ales din poeziile,cantecele si dansurile care au fost insusite 
mai bine de copii intr-o anumita perioada si a caror tema se axeaza pe evenimentul ce se 
sarbatoreste.In serbarile prilejuite de marile aniversari,continutul trebuie sa fie orientat spre 
semnificatia zilei care se sarbatoreste. Respectarea particularităţilor individuale ale copiilor prin 
serbarea-show Fiecare individ, indiferent de vârstă, are o serie de caracteristici fundamentale, 
departicularităţi pe care tinde să le şlefuiască mereu în vederea îmbunătăţirii propriei existenţe. 

Procesul de atenuare a minusurilor şi de valorificare/ dezvoltare a calităţilor pozitive esteprecedat 
de autocunoaştere. La vârsta şcolară mică, autocunoaşterea se realizează în mare parte prin 
prismaimaginii obiective conturate de învăţătoare, părinţi, prieteni etc. Un alt mijloc de creare 
aimaginii de sine la această vârstă este expunerea, mai mult sau mai puţin conştientă şi voită 
lastimuli cât se poate de numeroşi şi de diferiţi, pentru a putea observa ce tipuri de sarcini delucru 
sunt soluţionate cu lejeritate şi cu plăcere, respectiv ce nu.  
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Astfel se pot determinaînclinaţiile, talentul, tipul de creativitate, tipul de inteligenţă, tipul şi 
nivelul de inteligenţăemoţională şi celelalte caracteristici definitorii ale fiecărei persoane. Copiii 
conştientizeazătreptat în ce domeniu de activităţi pot excela şi unde nu se simt confortabil. Serbarea 
şcolară este un eveniment artisitic unde fiecare copil din clasă trebuie săinterpreteze un rol. Dacă se 
optează pentru o serbare tradiţională, cu caracter liniar, al căreiscenariu este o simplă înşiruire de 
versuri şi cântece, este greu de distribuit roluri elevilorastfel încât fiecare dintre ei să se simtă 
confortabil şi să exceleze în pregătirea şi susţinereareprezentaţiei. Serbarea-show creează cadrul 
adecvat manifestării artistice oricărui tipde personalitate. Serbarea-show conectează universul şcolii 
la show-urile ce oglindesc cultura media încare trăiesc în prezent elevii şi părinţii lor. 

Aşa cum în marile show-uri pentru realizarea fiecărui detaliu se apelează la specialiştiîn 
domeniu, în serbarea-show fiecare amănunt, fiecare secvenţă şi fiecare rol poate fi atribuitacelui 
copil care se poate achita de sarcini cu maximum de succes şi minimum de stres. De pildă, copiii 
talentaţi la arte vizuale pot realiza decorurile, costumele, valorificândcât se poate de creativ lucrările 
realizate în cadrul activităţilor de educaţie plastică. Cei caresunt pricepuţi în organizarea spaţiului 
pot decora cadrul de desfăşurare a evenimentului. Copiii dotaţi cu o voce frumoasă, care cântă cu 
plăcere şi dezinvoltură, vor fi implicaţi înactivităţi care presupun această formă de exprimare 
artistică. Cei care au talent actoricesc, îlvor evidenţia în scenete de mică întindere, în dialoguri, 
monologuri etc. Elevii pricepuţi ladans se vor implica în acele momente/ secvenţe care sunt 
construite pe mişcare. Considerăm că prin atribuirea acelui rol care i se potriveste cel mai bine, 
copilului îisunt respectate particularităţile, îi este încurajat talentul.  

Expunerea în public, în cadrul uneiserbări, a caracteristicilor personale care necesită îmbunătăţiri 
nu reprezintă soluţia adecvatăpentru dezvoltarea acestor trăsături, ci mai degrabă o acţiune cu efect 
inhibitor. Şcolarul mic, cu toată dezinvoltura specifică vârstei, are o inteligenţă emoţionalăsuficient 
de bine dezvoltată pentru a sesiza situaţiile care generează o stare de disconfort. Însămecanismele de 
gestionare a acestor situaţii îi sunt proprii doar parţial.  

Reusita unei serbari Reusita unei serbari trebuie sa fie consecinta unei alegeri judicioase a celui 
mai accesibil program si a unei activitati bine planificate de pregatire in cursul unei perioade mai 
indelungate.Este foarte important ca pregatirea serbarii sa nu se faca intr-un timp scurt si mai ales sa 
nu afecteze timpul de joc al copiilor sau timpul destinat altor activitati obligatorii.Orice serbare 
şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice 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 cadru didactic.  

De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit informaţiile 
transmise la scoala 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.Reusita unei serbări 
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, a cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, accesoriile 
necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de luminireprezintă 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. Serbarea antreneaza intregul potential 
intelectual,moral,estetic,afectiv,volitiv si fizic al copiilor,contribuie la largirea orizontului 
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cognitiv,sunt dorite de copii pentru climatul ludic ce-l creeaza si atmosfera incarcata de emotii. 
Importanta unor asemenea festivitati este deosebita pentru ca ele largesc orizontul spiritual al 
elevilor si contribuie la acumularea de noi cunostinte,imbogatesc si remonteaza viata afectiva 
stimuland sentimente nebanuite. Serbarea şcolarăîntre educaţia formalăşi non-formală În perioada 
contemporană, copiii sunt tot mai adesea antrenaţi în diverse activităţiextraşcolare. 

Părinţii recurg la aceste forme de educaţie din motive variate şi multiple,esenţiale fiind totuşi 
achiziţiile pe care le dobândesc copiii într-un cadru non-formal.Indiferent dacă luăm în discuţie 
activităţile desfăşurate de către palatele şi cluburile copiilorsau de şcoli private de cânt, de dans, de 
teatru, de pictură etc., este bine ştiut că acestea seorientează după programe distincte, mai puţin 
rigide decât cele şcolare, că oferă posibilităţimultiple de prezentare a rezultatelor muncii copiilor în 
competiţii, festivaluri, expoziţii etc., căadaptează conţinuturile parcurse la specificul fiecărui copil şi 
nu particularităţile copiilor laconţinuturi obligatoriu de asimilat.  

Lucrul cu grupuri formate dintr-un număr mic de copii sau chiar individual permite cametodele 
de lucru în cadrul educaţiei non-formale să fie alese în conformitate cuparticularităţile fiecărui 
copil.În acest context, devine într-adevăr posibilă aprofundarea de către copil a domeniuluiîn care se 
simte cel mai confortabil, fructificarea optimă a talentului acestuia şi, implicit,dezvoltarea 
inteligenţei sale emoţionale. Fireşte că diferenţe între educaţia formală şi cea non-formală vor exista 
întotdeauna,dar este de dorit ca acestea să se diminueze spre binele celui educat. Este dificil pentru 
oînvăţătoare să desfăşoare activităţi de matematică, literatură, educaţie civică etc. recurgând 
lametode şi mijloace specifice educaţiei non-formale, dar pentru a construi o serbare-showîmpreună 
cu elevii săi, aceste metode sunt mai indicate decât cele clasice, tradiţionale.  

Educaţia formală se caracterizează printr-o oarecare rigiditate determinată deobligativitatea 
parcurgerii integrale a unei programe dense de către toţi copiii, în vedereasusţinerii unor examene 
periodice de verificare a competenţelor dobândite pe parcursulşcolarităţii.În acest context se 
manifestă o puternică tendinţă de aprofundare a domeniilor caresunt evaluate constant şi continuu, 
neglijând alte domenii, chiar dacă elevii ar putea excela înacestea din urmă. O posibilă soluţie pentru 
lărgirea ariei de cunoaştere a copiilor în modplăcut este serbarea-show.Aşadar, din perspectiva 
educaţiei, cultura media nu poate reprezenta o destinaţie, ofinalitate, dar poate fi valorificată ca sursă 
de inspiraţie. Intr-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de elevi de-a lungul 
unui semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic uncaracter educativ si creator. 
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POVESTE DE IARNĂ 

 

Dumitru-Blaga Claudia-Luciana 

Profesor psihopedagog 

Școala Gimnazială Specială nr.8 

București 

 
DANS – FELIZ NAVIDAD 

 
CRĂCIUNIŢA 1 

De Crăciun ne-am pregătit 
Însă Moşul n-a venit. 

 
SPIRIDUŞ 1 

Dragi prieteni mari şi mici 
Astăzi am venit aici 

Să îi spunem bun venit 
Lui Moş Crăciun cel iubit. 

 
CRĂCIUNIŢA 2 

Însă ştiţi şi voi prea bine 
Atunci când Moş Crăciun vine 

Iarna-ntinde pe pământ 
De zăpadă un veşmânt. 

 
SPIRIDUŞ 2 

Vrem să vină blânda iarnă 
Şi fulgi moi, uşori să cearnă, 

Să aştearnă alb covor 
Peste grâul din ogor! 

 
GERUL:  Eu, sunt gerul cel zburdalnic 

Sunt vioi şi cam şăgalnic. 
C-o suflare pe pământ 

Aduc frig, zăpadă, vânt... 
Şi-am s-aduc pe cineva 

Ce ne poate ajuta. 
 

ZÂNA GHEŢURILOR: 
Eu sunt Zâna Gheţurilor 
Din ţara lui Moş Crăciun 

Şi-am venit să vă ajut 
Pentru Moşul bun. 

Cum vedeţi, albă mi-e faţa, 
În schimb rece sunt ca gheaţa 

Eu pe lume de când sunt 
Produc geruri, aduc vânt, 
Aduc frig, aduc ninsoare, 

Îngheţ mâini, îngheţ picioare. 
Am să vă aduc de vreţi 

Şi zăpadă, şi nămeţi 
Până vine sora mea 

Cea cu mantie de nea. 
 

CÂNTEC: „FULGI DE NEA” 
Fulgi de nea... mii si mii 

Strada şi pomii au haine-argintii 
Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul şi-obrajii sunt roşii de ger. 
 

Mii de stele de zăpadă 
Vin din nori pufoşi şi gri 

Neaua s-a depus pe stradă; 
Hai cu sania, copii! 

 
Fulgi de nea... mii si mii 

Strada şi pomii au haine-argintii 
Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul şi-obrajii sunt roşii de ger. 
 

Voie bună, veselie, 
Râs cu poftă, nebunii 
larna este-o bucurie 

Când vin fulgii argintii 
 

Fulgi de nea... mii si mii 
Strada şi pomii au haine-argintii 

Fulgi de nea 
Cad din cer 

Nasul şi-obrajii sunt roşii de ger. 
 

CRĂCIUNIŢA 3 
Pe acest tărâm lucios 

Vine-unmândruFăt-Frumos 
Coborât din zări albastre 
Pe meleagurile noastre. 
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SPIRIDUŞ 3 
Precum ştie orişicine 

Este Anul Nou ce vine. 
 

ANUL NOU: 
Mândra Iarnă de n-ai fi 

Cred că nici eu n-aş veni. 
Văzuta-ţi în astă ţară 

Anul Nou în miez de vară? 
 

CRĂCIUNIŢA 4 
Soarele când dogoreşte 
Câmpia când înfloreşte 

Anul Nou de ar sosi 
Nu-i aşa că l-aţi opri? 

 
ZÂNA GHEŢURILOR: 
Eu zic să nu vă-ntristaţi 
Şi să nu vă-ngrijoraţi. 
Iarna nu ne-a părăsit 

Din văzduhuri a venit. 
 

ANUL NOU 
Uşor mândră zână 

Te-am adus de mână 
Haide iarnă vină 
Cu zăpadă fină! 

 
CÂNTEC: „SUNT O ZÂNĂ A ZĂPEZII” 

IARNA: 
De dimineaţă norii au strănutat 

Le-am dat ceaiuri cu lamâie şi i-am 
consemnat 

Dar n-au vrut să rămână cuminţi în culcuş 
Şi-au zvârlit peste lume flori mărunte de pluş. 

 
COR: 

Ninge, ninge iar, 
Am pe deget un inel, este Cercul Polar, 

Ninge, toţi nămeţii-s strânşi ca iezii 
Ninge, sunt o zână a zăpezii 

Şi mă bucur de-al fulgilor har 
Ninge, ninge iar. 

 
IARNA: 

Mai pe seară credeam că vor adormi 
Dar s-au animat ca o gloată de copii 

S-au bătut cu perne toată noaptea în cer 
Risipind peste lume flori micuţe de ger. 

COR: 
Ninge, ninge iar, 

Am pe deget un inel, este Cercul Polar, 

Ninge, toţi nămeţii-s strânşi ca iezii 
Ninge, sunt o zână a zăpezii 

Şi mă bucur de-al fulgilor har 
Ninge, ninge iar. 

 
IARNA: 

O dorinţă-am auzit 
Şi îndată am venit. 

Credeaţi că v-am părăsit? 
 

Iată-mă, sunt zâna albă, 
Port o mantie de nea, 

Si la case am pus salbă 
Atârnând ţurţuri de stea. 

 
Am să vă aduc îndată 
Zăpada mult aşteptată. 

Iată! 
Cu bagheta fermecată 

Fulgii vor dansa îndată. 
 

DANS – VALSUL FULGILOR DE NEA 
 

Cad şi iar cad 
Dinspre noapte spre zi 
Nu-i pot opri, aş risipi 

Vraja poveştilor Fratilor Grimm 
Şi aş spulbera tot ce iubim 

 
E valsul fulgilor de nea 

Dantelă şi voal 
Sclipiri de cristal 

E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal BIS 

 
Se răsucesc, se invârtesc 

Din amurg înspre zori, ameţitori 
Vraja poveştilor lui Andersen 

O scriu în al nopţii, 
Al nopţii desen 

 
E valsul fulgilor de nea 

Dantelă şi voal 
Sclipiri de cristal 

E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal BIS 

 
Curg dinspre cer, 

Cad alene din rai, în albul lor strai 
Şi-n drum de le stai, 

Flori de gheaţă îţi cresc împrejur 
Te prind într-un dans fără cusur 
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E valsul fulgilor de nea 

Dantelă şi voal 
Sclipiri de cristal 

E valsul fulgilor de nea, 
La marele iernii bal BIS 

 
FULG 1. 

Eu sunt fulgul cel mai mare 
Şi sosesc din depărtare 
Cale lungă-am străbătut 
Peste sat m-am aşternut. 

 
FULG 2 

Eu sunt fulgul jucăuş 
Vesel ca un spiriduş 
Vin în seara de Ajun 
Să-l aştept pe Moş Crăciun. 

 
FULG 3. 

Eu din apă sunt făcut 
Şi în fulg m-am prefăcut 

Vin din zări, de peste mări 
Din înalte depărtări 

 
FULG 4 

Eu sunt fulgul argintat 
Şi din cerul înstelat 

Vin la voi cu bucurie 
De acum, în ani o mie! 

 
FULG 5 

Eu sunt fulgul ce iubeşte 
Viaţă lungă vă doreşte 

Multe,  multe bucurii 
Şi să fiţi cuminţi copii! 

FULG 6 
Eu sunt fulgul cel mai mic 

Şi nu stau decât un pic 
Şi plutesc, plutesc, plutesc 

Că nu vreau să mă topesc. 
 

SPIRIDUŞ 4 
Ce frumos e-n zare, ninge pe cărare 
Trecem prin ninsori, cu obraji bujori 

Şi din bulgăraşi  ridicăm oraş 
Mândru-n el să şadă, omul de zăpadă. 

 
Apare omul de zăpadă – 

 
CÂNTEC: OMUL DE ZĂPADĂ 

Cineva de-aseară 

Stă-n ograda mea 
Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare şi îmi vine 
Să-l adăpostesc la mine 

In nămeţi şi ger să nu mai stea. 
 

Însă mama mă convinge 
Că e fericit când ninge 

Şi-i ţin de urât fulgii de nea. 
 

Iar la foc haina-i drăguţă 
S-ar preface-ntr-o băltuţă 

Căci intrusul din ograda mea 
Nu-i decât un omuleţ de nea. 

 
Omul de zăpadă 
Stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 
Ninge tare şi îmi vine 

Să-l adăpostesc la mine 
In nămeţi şi ger să nu mai stea 

 
Însă mama mă convinge 
Că e fericit când ninge 

Şi-i ţin de urât fulgii de nea. 
 

CRĂCIUNIŢA 5: 
Ia uitaţi-vă în zare! 

Vine un ren pe cărare. 
Pare-se că-i supărat 

Nimeni nu l-a ajutat? 
 

CÂNTEC: RENUL LUI MOŞ CRĂCIUN 
Apare renul cu sacul – 

Renul: Eu sunt renul lui Moş Crăciun-bis 
Şi sunt supărat acum, 

M-a lăsat sania-n drum-bis 
 

Cor: El e renul lui Moş Crăciun-bis 
Şi e supărat acum, 

L-a lăsat sania-n drum-bis 
 

Renul: Moş Crăciun s-a îngrăşat 
Sacul e prea încărcat, 
Şi picioarele mă dor 
Am nevoie de ajutor 

Eu sunt renul lui Moş Crăciun 
 

Cor:  El e renul lui Moş Crăciun 
 

Renul: Şi sunt supărat acum, 
M-a lăsat sania-n drum 

590



  

 
Cor: Şi e supărat acum, 
L-a lăsat sania-n drum 
Hai să-l ajutăm copii, 
Sacu-i plin de jucării 

Hăţurile s-apucăm 
Şi Crăciunul să-l salvăm 

El e renul lui Moş Crăciun 
 

Renul: Eu sunt renul lui Moş Crăciun 
 

Cor: Şi e bucuros acum, 
A pornit din nou la drum 

 
Renul: Şi sunt bucuros acum 
Am pornit din nou la drum. 

 
SPIRIDUŞ 5 

Ei, acum iarna a venit 
Moş Crăciun s-a pregătit 

Şi încoace a pornit: 
Renii de la sănioară, 

Prin zăpadă, parcă zboară. 
 

CRĂCIUNIŢA 6: 
El străbate-oraşe, sate, 

Chiar şi locuri mai pustii, 
Peste tot pe unde-l cheamă 

Glasuri calde de copii. 
 

CÂNTEC: MOŞ CRĂCIUN 
A-NTÂRZIAT 

 
ZÂNA GHEŢURILOR: 

Ia te uită ce-ntâmplare, moşul încă n-a venit 
De-undeva din depărtare, numai sacul a sosit 
Se zvoneşte că odată, moşul s-a îmbolnăvit. 
Sperăm cu inima toată, că nu s-a-ntâmplat 

nimic. 
 

E cam târziu, şi copiii nu ştiu, dacă vine Moş 
Crăciun 

Bradu-i gătit, împodobit, că doar vine Moş 
Crăciun 

Noi am văzut  şi avem promisiuni c-o să vină 
Moş Crăciun ACUM 

El mai mult ca sigur va sosi, că-l aşteaptă 
mulţi copii 

 
Cu emoţii multe l-aşteptăm, poate moşul e 

răcit, hapciu 
Data viitoare-o hartă-i dăm, poate s-o fi rătăcit 

Sania în pană-o fi rămas, sau a obosit vreun 
ren 

Poate moşul face un popas, că doar n-o fi luat 
vreun tren 

 
A-ntârziat, oare ce s-a-ntâmplat, de nu vine 

Moş Crăciun 
Mii de copii vor jucării, dacă vine Moş 

Crăciun 
Ne-am bucurat şi cu toţi i-am cântat, c-o să 

vină Moş Crăciun acum 
De la geamuri nu ne dezlipim, noi pe Moşul îl 

iubim 
 

Cu emoţii multe l-aşteptăm, poate moşul e 
răcit, hapciu 

Data viitoare-o hartă-i dăm, poate s-o fi rătăcit 
Sania în pană-o fi rămas, sau a obosit vreun 

ren 
Poate moşul face un popas, că doar n-o fi luat 

vreun tren 
 

SPIRIDUŞ 6 
Dar ce-aud în depărtare? 

Se aude o cântare, 
S-aud glasuri de copii, 

Chiote de bucurii. 
Ce să fie, cine vine? 
Cu alaiul după sine? 

 
DANS - SANTA CLAUS 

 
MOŞ CRĂCIUN 

(către fulgi) Bună ziua, fulgi de nea! 
(către ZÂNA GHEŢURILOR) Bună ziua, 

zâna mea! 
(către Iarna) Bună ziua, iarnă dragă! 
(către sală) Bun găsit la sala-ntragă! 

(către Anul Nou) Te salut An Nou, iubit 
Toţi îţi zicem: ,,Bun-venit!” 

C-am ajuns sunt fericit 
Însă tare obosit. 

 
ZÂNA GHEŢURILOR: 
Mos Craciun, bun venit! 

Ca ti-e frig de mult o stim 
Insa noi ne-am pregatit 

Cat mai cald sa te primim 
 

CÂNTEC:”A VENIT, A VENIT IARNA” 
A venit, a venit iarna 
Pe la uşi, pe la fereşti 
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A venit, a venit iarna 
Cu colinde româneşti. BIS 

 
Fericiţi să fiţi cu toţii 

Şi să fiţi bogaţi 
Să aveţi colaci la masă 

Să vă bucuraţi. BIS 
 

Colindăm, colindăm iarna 
Pe la case de români 

Colindăm, colindăm iarna 
Pe la oameni dragi şi buni. BIS 

 
Să aveţi ferestre-n soare 

Acum de sărbători 
Să-i primiţi cu drag la masă 

Pe colindători. BIS 
 

A venit, a venit iarna 
Pe la uşi, pe la fereşti 
A venit, a venit iarna 
Cu colinde româneşti. 

 
Colindăm, colindăm iarna 

Pe la case de români 
Colindăm, colindăm iarna 

Pe la oameni dragi şi buni. BIS2 
 

IARNA: 
Şi în prag de sărbătoare 

Noi vă urăm tuturor 
Sănătate, voie bună 

Bogăţie şi mult spor. 
 

GERUL: 
Căldură-n orice casă, 

Multe bunătăţi pe masă. 
Multă dragoste frăţească, 

Şi iubire îngerească 
 

CÂNTEC:  „FELIZ NAVIDAD” 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 

Prospero Ano y Felicidad.  BIS 
 

I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 
From the bottom of my heart.  BIS 

 
Crăciun fericit 

Crăciun fericit 
Crăciun fericit 

Moş Crăciun în suflete 
Noi te-am primit 

 
Crăciun fericit 
Crăciun fericit 
Crăciun fericit 

Moş Crăciun cu daruri 
Iată c-a venit 

 
E zi de cântec şi sărbătoare 

Şi-n suflete este mai mult soare 
Chiar dacă-i seară şi e ninsoare 

Crăciunul ne-a încălzit 
 

E zi de cântec şi sărbătoare 
Isus trăieşte în fiecare 

Un prunc se naşte,  e seara mare 
Sub steaua ce-a răsărit 

 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 

Feliz Navidad 
Prospero Ano y Felicidad. BIS 
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Parteneriatul cu părinții, un pas important în viața unui copil 

 

 

Prof. înv. preșc.: DURBALĂ LUMINIȚA ELENA 

Grădinița cu program prelungit nr. 16, Iași 

 
”Succesul unui singur minut ne răsplătește pentru eșecuri de ani de zile” - Robert Browning 

 
Pornind de la faptul că apar, de foarte multe ori, în mintea oricărui părinte întreabări de 

genul “Cum aș putea să înțeleg comportamentul copilului meu?” sau ”Ce ar trebui să fac pentru a-
i fi bine copilului meu?” și din dorința de a încerca să găsim răspunsuri la asemenea întrebări s-a 
născut proiectul educațional “ÎMPREUNĂ PENTRU BUNĂSTAREA COPILULUI MEU”, 
proiect care se adresează în egală măsură părinților, copiilor și cadrelor didactice.  

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 treaptă a sistemului de învăţământ, de 
aceea este important să implicăm 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 grădiniţă, la o unificare a 
sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când aceştia văd că 
părinţii au o bună colaborare cu cadrul didactic. 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. 

La intrarea în colectivitate copiii pot avea dificultăţi de adaptare, atât în sensul 
socializării, cât şi din punct de vedere intelectual, estetic sau 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. 

 La începutul fiecărui an școlar stabilim la grupă un program de activități cu familia, 
întâlniri individuale și colective, consultații, adunări ale părinților, activități extracurriculare, 
invităm diferiți specialiști. Pe parcursul întregului an școlar, săptămânal, efectuăm întâlniri de 
consiliere a copiilor și a părinților aflați în situații dificile.  
Cele mai des întâlnite probleme educative, ce pot duce la insuccesul școlar, apar din absența sau 
ignoranța atenției părintești sau lipsa afectiunilor din familiile dezorganizate, cu un nivel economic 
scăzut, cu tulburări psihice, consum de alcool, violență fizică și verbală și nu în ultimul rând lipsa 
experienței tinerilor părinți și neconștientizarea problemelor rezultate dintr-o relație eșuată părinte-
copil. 
Trăim într-o perioadă marcată de profunde și rapide transformări sociale, de aceea, a fi părinte este 
considerată o misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin și susținere pentru a 
rezolva problemele ridicate de creșterea copiilor din generațiia actuală. 
        În fiecare an, în luna noiembrie participăm la Campania organizată la nivelul județului Iași 
”Săptămâna fructelor și a legumelor donate”; în cadrul campaniei achiziționăm împreună cu părinții 
fructe și legume pe care le donăm copiilor nevoiași.  
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În luna decembrie, în cadrul campaniei ”O jucărie, o bucurie”, colectăm împreună cu părinții jucării 
și hăinuțe ce sunt împachetate și apoi donate unor copii cu mai puține șanse de a avea acces la 
aceste bunuri.  
Lunar, organizăm întâlniri cu părinții în cadrul cărora desfășurăm diverse activități, jocuri și 
concursuri părinte-copil, lecții deschise interactive pentru a-i stimula pe părinți să petreacă  timp de 
calitate împreună cu copilul lor. Dintre aceste activități pot enumera:  

- Ce așteptări am de la copilul meu?;  
- Activități practice: Ornamente pentru bradul de Crăciun; 
- Confecționare produse ECO; 
- Jocuri distractive și parcursuri aplicative: Transportă mingea, Limbo, Treci peste obstacol, Sări 
coarda: 
 

 

 

 

 

        

        

        

 

               

 

 

 

 

       Serbările din luna decembrie și cele de sfârșit de an sunt organizate cu mult drag de noi, cadrele 
didactice de la grupă și reușim de fiecare dată prin viersuri, comportamente și atitudini să 
transmitem emoție atât copiilor cât și invitaților. Și în cadrul acestor activități reușim să implicăm 
părinții nu doar prin crearea unor costume ci și prin faptul că, în timpul desfășurării serbărilor 
părinții cântă cântecele sau recită poezii împreună cu noi.  

În concluzie pot spune că implicarea părinților în activitățile intreprinse la grupă pot avea 
un impact pozitiv asupra viitorului copiilor, iar reușita acțiunilor realizate s-a datorat implementării 
celor mai elocvente idei dezbătute între părțile implicate: cadre didactice-copii-părinți. 

 

Bibliografie:  
Stan, L., 2016, ”Educația Timpurie, probleme și soluții”, Editura Polirom, Iași 
Petre, A., Roman, I., Giurgiuman, T., 2002, Despre educaţie, Ed. Academic Pres,  

Cluj-Napoca. 
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VINE MOȘ CRĂCIUN 

 

Profesor în Învățământul preșcolar Duță Marilena Tatiana 

Gradinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște 

Grupa mică A „Steluțele” 

 
 
 
Robert: Azi e zi de sărbătoare 
La grădiniță avem serbare 
Hai copii ,cu toții 
Vine ,,Moș Crăciun” 
Și ne-aduce-n tolbă 
Tot ce este bun. 
 
Patricia:                Vom cânta, vom recita 
Și frumos noi vom dansa 
Chiar dacă ne încurcăm 
Avem timp să învățăm 
 
 
Onofrei Ianis: Când vine vreme rea 
Cu primii fulgi de nea 
Se scutură din nori 
De sfinte sărbători 
 
Maria: Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi 
Aflaţi-le acum, 
În prag de Moş Ajun! 
 
Cătălin: Crăciunul a sosit 
E seara de Ajun 
Şi nins e tot acum 
Şi de la case se ridică fum 
Se-aud colindători 
Din noapte până-n zori 
Şi clopote răsună-n depărtări 
 
 
Evelin:      A bătut un fulg de nea 
Astăzi în fereastra mea 
Tare, pe nepusă masă 
Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
 
 
 
Selma:Iată-i! pe deasupra mea 
Zboară primii fulgi de nea 

Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
“-Scoate sania, ce stai?!” 
 
Cântec: „Ninge iar ca în povești” 
 
Mocanu Victor : Uite-acum de sus din cer 
Fulgii mari coboară lin 
Iarna e şi-i tare ger, 
De omăt pământu-i plin! 
 
 
Sorana: Şi când fulgii-ncep să cearnă, 
Aranjaţi pomul de iarnă 
Bate vântul nu ne pasă, 
Că e cald la noi în casă. 
 
 
Sofia : Brăduleţ, brăduţ drăguţ 
Ninge peste tine 
Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald şi bine. 
 
Dinu Ianis : Pomul de Crăciun te fac 
O! Ce bucurie! 
Cu beteală-am să te-mbrac 
Şi steluţe-o mie!! 
 
 
Cântec: “O brad frumos…” 
 
 
Andreea Coman:    Iarna cea groasă 
A sosit acum, 
Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum. 
 
 
 
Roman Antonia  : Vino, săniuţa mea, 
Sus pe deal la derdeluş 
Pân’ la vale-i drum de nea 
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Numai bun de săniuş. 
 
 
Octavian: Şi mă dau cu săniuţa 
Ca pe dinţi cu periuţa 
Şi cu pastă de zăpadă, 
Ca un cavaler cu spadă. 
 
 
Cântec: “Săniuţa fuge” 
 
 
 
Alexandru : Şade omul de zăpadă 
În grădină lângă stradă 
L-am făcut cu mâna mea 
Din covorul alb de nea. 
 
 
 
Rareș: Eu sunt omul de zăpadă 
Aşezat în colţ de stradă 
Vântul şi cu soarele 
Mi-au topit picioarele 
 
 
 
Cântec: “Omul de zăpadă” 
 
 
 
Teodora : Prin nămeţi în fapt de seară, 
A plecat către oraş 
Moş Crăciun c-un iepuraş 
Înhămat la sănioară 
 
 
 
Alessia : Ridic ochii către cer 
Şi văd steaua ce răsare 
“Unde-i Moşul ce să-i cer? 
Va veni la mine oare?” 
 
Georgescu Antonia: Hai copii cu toţii 
Vine Moş Crăciun 
Şi ne-aduce-n tolbă 
Tot ce este bun. 

 
 
 
Rosa  : Moş Crăciun, bun venit! 
Că ţi-e frig de mult o ştim 
Însă noi ne-am pregătit 
Cât mai cald să te primim. 
 
 
Colindă: Moş Crăciun 
 
Emanuel: Fulgii albi încep să cadă, 
                  Moș Crăciun ca să îi vadă. 
                  Să știe să pregătească, 
                  Bradul să-l împodobească. 
 
Dascălu Victor:    Moș Crăciune ce ai în sac? 
                                 Multe dulciuri care-ți 
plac! 
                                 Dacă-ți spun o poezie, 
                                 Mi le dai pe toate mie? 
 
Lucas:  Moș Crăciune, tu să vii 
Cu mulți saci de jucării 
Să nu uiți că grupa mică 
Deși este cam pitică 
A-nvățat să-ți spună ție 
Cântece și-o poezie. 
 
Andreea Blidaru  : Bunule frumos Crăciun 
Adu-ne un an mai bun 
Sănătate la părinţi 
Şi bunicilor cuminţi. 
 
Eva: Şi în cântec de colindă 
Vă dorim în noul an, 
Sănătate, numai bine, 
Mult noroc şi La mulţi ani !!! 
 
 
 
Colindă: “Sorcova” 
“La Mulţi Ani!!” 
 
 
“Dansul fulgilor de nea”     
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Particularităţi ale realizării educaţiei estetice la nivelul copilului preşcolar 

 

Educ. Căluș Augustina 

Grădinița cu P.N. Jelna 

Școala Budacu de Jos 

Bistrița – Năsăud 

 
Prin caracterul ei stimulativ, tonic, optimist arta împinge la iubirea adevărului, a binelui, a 

ştiinţei şi a vieţii. 
„Când orice om va dobândi conştiinţa unui artist, faţa lumii se va schimba“, spunea Salade. 
Educaţia estetică este una din pârghiile importante prin care se poate acţiona asupra nivelului 

cultural al întregii populaţii. Educaţia estetică în general şi cea artistică în special se prezintă în 
condiţiile de azi ca un remediu împotriva excesivei tehnicizări, ca un mijloc de umanizare a 
tineretului. 

Îmbinând binele cu frumosul în forme şi conţinuturi diferite, arta oferă educatorului un 
instrument pentru activitatea educativă evitând atitudinea moralizatoare. 

Posibilitatea educaţiei estetice de la cea mai fragedă vârstă este fondată pe manifestarea unor 
dispoziţii artistice şi pe dezvoltarea intensă a proceselor psihice care valorizează apropierea copiilor 
de frumos. Numeroase studii de psihologie şi pedagogie infantilă arată că la vârsta preşcolară 
copilul poate fi considerat prin toate trăsăturile lui, un mic artist, un creator, bineînţeles că nu de 
valori artistice. 

Sentimentul frumosului apare, într-o formă elementară, foarte de timpuriu la copil, odată cu 
perceperea frumosului sub diferite aspecte ale realităţii obiective. Copilul preşcolar reacţionează 
faţă de ceea ce este frumos datorită culorilor, formelor, proporţiilor, ritmicităţii. 

La vârsta preşcolară, afectivitatea copilului se caracterizează printr-o bogăţie de emoţii pozitive 
dar şi printr-un conţinut sărac al sentimentelor estetice. Explicaţia constă în faptul că la această 
vârstă copiii nu pot să înţeleagă decât în mică măsură frumosul. Or sentimentele estetice presupun 
aprecierea obiectivă, adecvată a frumosului în diferitele sale forme, compararea şi ierarhizarea 
diverselor sale trepte, pornind de la frumosul cotidian spre culmile sublimului. 

Preşcolarul mic apreciază, de multe ori, ca frumoase, lucruri care nu au o certă valoare estetică, 
dar care îi sunt familiare. 

Educaţia estetică, realizată prin inermediul orelor din domeniul cum ar fi educarea limbajului, 
educaţie muzicală sau educaţie plastică, poate să-i întregească preşcolarului imaginea despre lumea 
înconjurătoare, să iţo rdea mai complet, mai adevărat, să-l ajute s-o pătrundă mai adânc. Îl ajută să 
înţeleagă, să simtă aspectele realităţii studiate la diferite obiecte de învăţământ din punct de vedere 
artistică. 

Educaţia estetică se interferează cu educaţia intelectuală în dezvoltarea senzorială a spiritului de 
observaţie, în cultivarea imaginaţiei, a supleţei gândirii, a iventivităţii şi originalităţii, în cunoaşterea 
propriilor trăiri emotive şi ale celor din jur, în declanşarea unei motivaţii superioare. Acest calităţi 
psihice se impun a fi dezvoltate încă de la vârsta preşcolară şi apoi, na nivel corespunzător, la vârsta 
şcolară mică. 

La aceste vârste, interacţiunea dintre procesul educaţie estetice şi cel al educaţiei morale este de 
asemenea complexă. Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale 
prin trăirile efective în faţa operelor artistice, prin observarea a tot ce este corect şi frumos în 
comportarea şi în activitatea celor din jur. 

Se poate observa că la copiii preşcolari, reprezentările morale, ca şi conduita disciplinată, se 
însuşesc prin metode şi forme de activitate ce au caracter predominant artistic: povestiri, recitări, 
jocuri, dansuri, şezători etc. Explicaţia o găsim în concreteţea, accesibilitatea, puterea de convingere 
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a mijloacelor artistice, în coloratura lor afectivă, însuşiri atât de propice pentru formarea morală a 
copiilor care acţionează şi reacţionează predominant afectiv şi la care abia începe trezirea la 
gândirea pe bază de noţiuni abstracte, iar imaginaţia este atât de vie. Educaţia prin muncă la copiii 
preşcolari este saturată de elemente estetice. Mobilul principal al muncii în această etapă este nu 
atât util, cât mai ales frumosul îmbinat cu moralul. 

Educaţia psiho-motorie este impregnată şi ea de obiectivele şi de mijloacele educaţiei estetice. 
Gimnastica, jocurile sportive, dansul, însuşirea regulilor de igienă şi alte componente ale educaţiei 
psiho-motorie implică în mod necesar variate elemente din domeniul educaţiei estetice: ritm, 
armonie, expresivitate care sunt asigurate mai ales de muzică şi adesea de poezie. 

Educaţia estetică este implicată adânc în celelalte laturi ale educaţiei, adesea integrându-le. Ea 
urmăreşte actul de valorizare–receptare–asimilare şi cel de creare a valorilor estetice. 

La această vârstă, educaţia estetică urmăreşte crearea unei atitudini estetice, acţionându-se în 
special asupra gustului estetic. Gustul estetic este capacitatea de a reacţiona spontan, printr-un 
sentiment de satisfacţie sau insatisfacţie, faţă de frumosul din natură, din relaţiile sociale, din 
operele artistice. La copiii preşcolari se manifestă prin atracţia şi plăcerea lor de a privi şi, mai ales, 
de a opera cu obiecte viu colorate, cu jucării care produc sunete plăcute. 

Gustul lor este prin excelenţă spontan şi neargumantat, dar cu tot caracterul lui spontan şi 
individual, gustul estetic poate fi educat, acţiune ce trebuie întreprinsă de timpuriu în scopul 
formării lui în conformitate cu frumosul autentic. 

Sentimentele estetice sunt trăiri afective superioare, declanşate de aspiraţii, de dorinţa de 
împlinire şi depăşire umană, toate fiind provocate şi întreţinute de receptarea valorilor estetice. 

La copiii preşcolari predomină emoţiile simple, primare ca: bucurie, tristeţe, mânie, durere, dar 
întâlnim şi unele emoţii complexe, de natură socială, specific umană ca: milă, simpatie, dor. 
Acestea constituie baza pe care educatorul o foloseşte în formarea unei personalităţi complexe, cu 
sentimente superioare. 

În cadrul educaţiei estetice, depistând şi dezvoltând aptitudinile artistice ale copiilor, se dezvoltă 
prin transfer şi alte aptitudini practice, tehnice, comportamentele. 

În cadrul procesului de învăţământ şi în diferite alte cazuri, educatoarea poate observa anumite 
înclinaţii, interese sau chiar aptitudini artistice. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

 

Educator: Dimian Elena 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 1. Covasna 

 
 

 Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise, prietenoase, 
îm care copilul/elevul se simte bine, este atras de activităţile şcolare, îi sunt valorificate înclinaţiile 
şi talentele. Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de 
dezvoltare şi în acest scop participă numeroşi factori, între care cei cu importanţă pentru o 
dezvoltare armonioasă a copilului este colaborarea între cei doi agenţi educogeni – familia şi 
instituţia educaţională. Noţiunea de „părinte” nu poate exista separat de cea de „copil/urmaş”, după 
cum noţiunea de „educator” nu poate exista separat de cea de „educat”. Părinţii trebuie să cunoască, 
să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, dar şi rolul 
grădiniţei este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea permanentă cu 
aceştia (educatoarea trebuie să informeze membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice 
ale copiilor, să-i orienteze către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă).  
 Grădiniţei îi revine rolul de coordonator în cadrul relaţiilor ei cu familia. 
 Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural, 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. 
 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 de către 
educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. 
 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/regres a realizat copilul, ce activităţi, întâlniri sunt 
planificate. 
 Astfel „s-au născut” parteneriatele cu părinţii prin care noi 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. În programul acestor parteneriate se proiectează întâlniri 
individuale şi colective, consultaţii, dezbateri pe teme de educaţie, activităţi extracurriculare. 
Participarea părinţilor la activităţile demonstrative le-a permis acestora să fie evaluatorii propriilor 
copii, să-i aprecieze ţinând seama de cerinţele educatoarei, de colectivul de copii din care fac parte. 
 Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanţa colaborării cu frădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniţei va fi conştientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 
 Beneficiar în parteneriatul grădiniţă – familie este copilul care treptat prin modul de 
comportare va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi părinţii ca parte 
importantă a educaţiei sale. 
 Familia educă prioritar copilului, 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! 
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Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 
 

Școala Gimnazială ˮ Vornicu Simion Tăutuˮ Comănești 
Prof. înv. primar: Gheațău Elena 

 

    Părinții, familia sunt primii oameni chemați să pună bazele educației unui copil deoarece 

pregătirea pentru viață a omului de mâine începe din primele luni de existență. Atitudinile și 

comprtamentele părinților vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. 

    Școlarul ar trebui să aibă toate condițiile unui cadru optim în care să se dezvolte și această 

răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină printr-o colaborare 

eficientă cu școala. 

    Familia oferă copilului un mediu afectiv, social și cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv 

este o școală a sentimentelor deoarece copilul trăiește în familia sa o gamă variată de relații 

interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Familia contribuie în mare măsură la 

definirea personalității și conturarea individualității fiecărui copil. Fără implicarea și ajutorul 

părinților sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătăți performanța și 

modul de lucru. 

    Părinții au fost parteneri activi în desfășurarea unor programe care s-au derulat în cadrul școlii 

noastre. De asemenea, părinții au fost atrași alături de școală prin forme variate de activități 

extrașcolare, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 

răspunzător în devenirea propriului copil.  

    Educația extrașcolară permite de asemenea implicarea părinților în activități opționale în mai 

mare măsură decât este posibil pe baza activităților curriculare, antrenându-i pe aceștia în forme 

specifice de verificare și apreciere a rezultatelor. Teme precum: ,, Pe al nostru steag e scris Unire!ˮ, 

ˮÎn așteptarea lui Moș Crăciunˮ, ˮFantezii de primăvarăˮ, ˮLa mulți ani, măicuța mea! sunt foarte 

cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv și efectiv 

în realizarea sarcinilor, în căutarea și sortarea materialelor necesare, în culegerea de informații și 

curiozități referitoare la tema aleasă. 

    Am fost împreună în excursii, am organizat concursuri, am susținut programe artistice,care au 

permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum și rezultatul muncii lor. Aceste activități 

extrașcolare au avut un impact neașteptat de mare în rândul părinților care au experimentat relații 

inedite cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-și schimbe radical, în mod pozitiv atitudinea față de 

școală. 

    Am considerat că implicând părinții în activități 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. Am constatat un progres în ceea ce 
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privește antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activități extrașcolare și în domenii 

diverse, iar în alegerea strategiilor de abordare am avut în vedere nivelul clasei pe care o conduc. 

    Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

    Învățătorul are, prin acest tip de activitate , posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal- 

pregătirea copilului pentru viață. 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 posibilităților și resurselor de care dispune clasa de elevi. 

    Părinții sunt puși în fața unei game variate de activități care sunt foarte atrăgătoare și tentația de a 

le face loc tuturor este mare. Deși părinții consideră că ei știu ceea ce este bine, pentru 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 își propun. 

    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. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Prof. Înv. Primar Elena Șorlei 
 
  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 programe abstracte - pe nevoile curente ale elevului, astfel 
încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. 
 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. 
  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. 
  Învăţătorul trebuie să fie conştient de rolul şi contribuţia sa în formarea comportamentului 
democratic şi atitudinii disciplinare a elevilor săi.    Învăţarea şcolară pune bazele învăţării pe durata 
întregii vieţi, astfel  cadrele didactice trebuie să urmărească modelarea copilului în conformitate cu 
obiectivele societăţii democratice, în vederea atingerii pe termen lung a idealului educaţional, care 
constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 
personalităţii autonome şi creative. 
         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. 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. 
 O comunitate care plasează educaţia printre priorităţile sale, este o comunitate care 
acţionează conştient în folosul tuturor membrilor săi. Este bine ştiut faptul că, pe termen lung, 
investiţia în educaţie este cea mai valoroasă pentru societate. 
   În cadrul unei comunităţi, grădiniţa şi şcoala sunt instituţii care asigură educaţia copiilor, dar 
sprijină, în acelaşi timp preocuparea şi nevoia adulţilor pentru perfecţionare continuă şi învăţarea pe 
tot parcursul vieţii. 
   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. Aceste distincţii sunt importante pentru decizia 
privind tipul de relaţionare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din cadrul comunităţii. 
      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 adevarat în beneficiile prezenţei şi 
implicării celor din urmă. 
     
  Părinţii care vin regulat la şcoală pot aprecia mai realist felul în care copilul se adaptează 
şcolii. Copiii îşi văd parinţii într-o altă lumină. Un mare avantaj pentru dascăli este faptul că învaţă 
mai multe despre viaţa de familie şi comunitatea copiilor. 
    Prin aceste colaborări, elevii 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. În activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiativa 
şi să conştientizăm faptul că parteneriatul educativ este benefic şi că toţi avem de câştigat. 
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    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. 
De aceea, pentru eficienţa întâlnirilor dintre părinte şi dascăl ar trebui să se acorde un timp suficient 
pentru un dialog real, întâlnirile să aibă loc într-un cadru bine definit, să se obţină tonul şi stilul 
adecvat astfel încât toate părţile implicate să ştie ce se aşteaptă de la ele. 
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Serbările școlare și importanța lor 

 

Enache Lavinia 

Şcoala Profesională Daneţi 

  

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. 
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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- 
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Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările şcolare 
 

Prof.înv.preșcolar Enăchescu Ileana Loredana 
 

    Activitatea educativă nu poate fi separată , izolată de alte activități ce se exercită asupra copilului, 
și mai ales nu se face abstracție de aceasta. 
Familia este primul mediu educativ și este luat drept exemplu de către copil deoarece îi marchează 
dezvoltarea lui ca individ. Mediul familial este primul mediu  educativ pe care copilul îl cunoaște 
,iar legătura cu familia este de neînlocuit.  
   Familia formează primele modele comportamentale, primele obșnuințe și deprinderi.   Mediul 
preșcolar îi oferă copilului un cadru social, îl familiarizează pe copil cumicro-grupul social, îl 
obișnuiește pe copil cu un programul orar, cu programul de viață, cu schimbarea mediului de 
existență.Părinții sunt cei care au o mare influență educativă asupra copilului, ei fomează și 
modelează personalitatea unei ființe, caracterul și îi creează obiceiuri , deprinderi, ei au o luptă 
zilnică și o responsabilitate imensă pe care o au mulți ani. Este o muncă permanentă , dar plăcută pe 
care părintele o are și are dar  și rezultate vizibile în ani. 
  Trebuie să existe o comunicare permanentă între educator și părinte, o colaborare , să existe 
rezultate concrete avantajele acestei alegeri.Prin cooperare se pun bazele unei legături strânse intre 
cele două și se pot rezolva conflicte, se pot găsi soluții la probleme și a situațiilor de risc în 
dezvoltarea copilului. 
   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.Serbările au diverse teme care implică și atrag 
atât părinții, cât și copiii cu importanță majoră în dezvoltarea originalității, creativității, a formării 
.Fără ele , copilul ar fi mai sărac emoțional, nu ar avea experiență, nu l-ar ajuta să-și dezvolte 
limbajul , să-și dezvolte inteligența emoțională, istorică și muzicală, să fie mai încrezător în forțele 
proprii și mai competitiv . In realizarea serbarilor un rol deosebit de important l-am acordat 
auxiliarelor didactice din cuprinsul carora, am adaptat, continutul acestora la particularitatile 
copiilor din grupele pe care le-am condus. In acest sens amintim doar cateva dintre ele : „ La 
gradinita e serbare ! ” – antologie de poezii si sonete de Geta Nistor Stanciu, „ Parada de printi si 
printese ” de Cecilia Pana, „ Cantec, joc si voie buna ” etc. 

Copiii au interpretat roluri de pitici, prințese, feți – frumoși, anotimpuri, zâne, animale, cu 
un farmec aparte. Lumea basmului transpusă prin rolurile, trăirile, emoțiile, glasul copiilor, are un 
farmec aparte. Treptat emoțiile copiilor dobândesc un caracter tot mai controlatm mai plin de 
conținut, mai retinut si devin mai stabile in manifestare. Viata afectivă a preșcolarului devine tot 
mai complexă nu numai prin aceea ca volumul stărilor afective pe care le trăiește copilul crește, 
dar in aceasta perioadă se dezvoltă considerabil stările afective superioare ( morale, intelectuale, 
estetice ) . Recitarea este un exercițiu eficient pentru formarea unor deprinderi corecte de reglare a 
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respiratiei in timpul rostirii, a obișnuinței de a adopta un ritm care să permită copilului să pronunțe 
corect, integral toate silabele și mai ales pe cele finale pe care adesea copiii le omit. Contactul cu 
un public prezent in număr mare sau mai mic la serbările din grădiniță, trezește în copii energia 
latentă, exigența în fiecare de a învinge greutățile ivite, de a-si stăpâni timiditatea, le cultivă 
spiritul de initțiativă, de independență în acțiune, iar pregătirea din timpul repetițiilor contribuie la 
stimularea interesului pentru muncă și a disciplinei muncii îndeplinite cu conștinciozitate. .Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. Serbările în cadrul 
gradiniței, au fost organizate  cu ocazia sarbatorilor de iarnă, 8 Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor 
actiuni din cadrul parteneriatelor „ Obiceiuri si traditii – Colindul la români, Armonii de 
primăvară. ”  

Serbările din gradinita, 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. 
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Despre noi, despre copii, despre sărbătorile de iarnă 

 

Prof. ENĂȘESCU RADU-ȘTEFAN 

COLEGIUL NAȚIONAL TRAIAN LALESCU 

 
„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) 
 
 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 – educabil sau cel care educă. De ce organizăm serbări? 
 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală 
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, a profesorului, 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. 
 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atat pentru copii, cat si pentru 
parinti, întaresc si fortifică sufletele viitorilor adulți. 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: 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII/ 

SERBARI SCOLARE 

 

Scoala Gimnaziala”Ghe.Braescu”,Calafat 

Gradinita cu P.N.:Ciupercenii Vechi 

Prof.presc.:ENCIU MIRELA-MIHAELA 

 
    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 in 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. 
Şi 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. 
Formulări precum: trebuie să iasa bine, să nu cumva sa ma faceţi de râs, să nu vă prind ca nu ştiţi 
rolul sau să nu mă faci de ruşine, să stai cuminte, să nu cumva să uiţi poezia etc nu fac altceva 
decât să crească presiunea asupra copilului şi să prefigureze un potenţial eşec. 
 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 ; 
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 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  
 
 Este nevoie să ne asigurăm ca ceea ce cerem corespunde capacităţii fiecărui copil in parte de 
a oferi. 
  
Pe de altă parte serbarile au importanţa lor în dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor artistice ale 
preşcolarilor. 
Cercetările psiho-pedagogice demonstrează că atât factorul ereditar, cât şi cel educaţional joacă un 
rol important în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor. Încă de la cea mai fragedă vârstă se consideră 
că ceea ce înregistrează şi acumulează copilul în această perioadă este decisiv pentru evoluţia sa 
intelectuală şi estetică de mai târziu şi nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu se poate 
forma şi dezvolta decât prin activitate, acţiune şi exerciţii. 
Educarea conduitei verbale a preşcolarului constituie o premisă psiho-pedagogică a pregătirii lui 
pentru şcoală. În grădiniţă sunt utilizate diferite modalităti prin care se asigură stimularea verbală a 
copiilor. Povestirile create de copii constituie un exerciţiu de stimulare a gândirii şi imaginaţiei, de 
activizare a exprimării verbale fluente, flexibile, originale. 
Prin reproducerea textelor cunoscute, copilul îşi formează priceperi şi deprinderi pentru povestiri, 
condiţie esenţială pentru compunerea propiilor povestiri. În activităţile de povestire create de copii, 
este important să se incurajeze incercările copilului, ideile originale (reale si fantastice): să se 
indrume cu tact inclinaţiile copilului, exprimarea spontană, să se aibă în vedere ca această functie a 
gândirii- creativitatea- stimulată de timpuriu devine un stil de viaţă, o atitudine. Încă din grădiniţă, 
copiii cărora le sunt descoperite aptitudini artistice deosebite pentru activitatea sportivă sau cea 
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muzicală, pot fi indrumati către secţiile sportive sau muzicale ale cluburilor şi asociaţiilor sportive 
si muzicale, unde cadrele didactice specializate pregătesc  viitoare talente. 
Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare şi cunoaştere a tradiţiilor noastre populare. Mugurii 
acestui sentiment apar atunci când copilul face primii paşi în cunoaşterea creaţiilor populare, la 
grădinită, apoi la şcoală. 
Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt şi mai ales să nu afecteze 
timpul destinat altor activităţi comune. 
Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai potrivit în felul urmator: poeziile, cântecele şi 
dansurile populare sunt incluse în planificarea educatoarei şi predate în cadrul activităţilor comune, 
apoi repetate în timpul activităţilor alese. 
Reuşita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme si liniştite 
in timpul desfăşurării acesteia. 
Așadar, pentru următoarea serbare  a celui mic, este bine să ne gândim și la ce rol important au 
serbările  în activitatea instructiv-educativă zilnică pe care o desfășurăm la grădiniță. 
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SERBAREA ŞCOLARĂ 

 

Prof.ENE CARMEN-MONICA 

Grădinița nr.35,sector 5 , BUCUREŞTI 

 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesorii lor şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii acestora. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 

valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau profesor. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că copiii şi-au însuşit informaţiile transmise şi le dăm 

posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-o 

scenetă, elevul 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, încă 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 profesorului, 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. 

Serbarea cu un puternic impact emoţional poate fi  una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfntelor Sărbători 

de iarnă . Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de bradul de  Crăciun ,de cadourile 

lăsate de  Moş Crăciun la poalele lui .Pentru această activitate va fi  ales materialul ,va fi ordonat într-un montaj literar 

,muzical. Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul  afectiv -pozitiv este  

mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri emoţionale 

,sentimente  înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi  îmbogăţirea conţinutului 

transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional. Învăţarea versurilor ,interpretarea 
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artistică sunt  realizate de  copii cu bucurie şi plăcere,trăiri caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. Pregătirea 

copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru fiecare activitate  în parte 

. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:comunicarea din timp a datei când 

va avea loc serbarea,comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte efcienţa învăţării.Desfăşurarea serbării cuprinde de asemenea mai multe momente 

:perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod favorabil , îl face 

pe copil să trăiască clipe de desfătare sufetească. 

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. 
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ROLUL PARTENERIATELOR ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

Educ.Oborocianu Eugenia 

Grădiniţa ,,Micii Cercetaşi’’Botoşani 

 
   Grădinița este unul dintre partenerii comunitari implicați și consecvenți ai cărei existență în  
societate marchează începutul educației traseului copilului și primii paşi către viitorul său. 
   Relația dintre comunitate și grădiniță este de determinare și susținere reciprocă. De nenumărate 
ori, grădinița este pusă în situația de a rezolva o serie de probleme pe care, prin dimensiunea și locul 
pe care le ocupă, nu pot fi soluționate fără un sprijin adecvat și un susținător direct din partea 
comunității. Pe de altă parte, comunitatea încearcă să preia tot ceea ce oferă societatea și, în egală 
măsură,intervențiile sistemului de educație. 
   În mod firesc, părinții sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniștilor din 
grădinițe și școli să se ocupe de educarea și formarea copiilor prin intermediul unei metodologii și a 
unui curriculum specific pentru  vârstă acestora. Dar educația copiilor, privită ca cei mai tineri 
membri ai unei comunități, este responsabilitatea întregii comunitati de oameni care trăiesc și învață 
împreună, astfel grădinița  constituie primul context în care se desfășoară educația. 
   Sistemul de educație devine astfel integrantă în viața comunității, cu toate cerințele ce decurg 
pentru buna funcționare.  O comunitate care are ca prioritate educația, este o comunitate care 
acționează constient în folosul tuturor membrilor săi. Este bine știut că, pe termen lung, investiția în 
educație este cea mai valoroasă pentru societate.  Grădinița reprezintă o instituție care asigură 
educația copiilor dar sprijină, în același timp și preocuparea pentru și nevoia adulților continuă de  
perfecționare și învățarea pe tot parcursul vieții. 
   Ce ne dorim de la comunitate? 
 •sprijin direct și indirect; 
• îmbunătățirea climatului educațional ; 
   Atunci când părinții, copiii și ceilalți membri ai comunității se consideră parteneri în educație, 
secreează o comunitate de sprijin care începe să funcționeze. Grădinița reprezintă un sprijin pentru 
comunitate și nu numai un loc în care copiii își însușesc cunoștințe. Din acest motiv, partenerii 
trebuie să fie văzuți ca o componentă esențială și necesară în organizarea grădiniței și a unei grupări 
de preșcolari. Atunci când membrii comunității sunt implicați în activități de grădiniță, cum ar fi 
activitățile educaționale, serbările, spectacolele desfășurate de copii atât în grădiniță,cât și în afara 
ei, sau atunci când copiii participă la activitățile de ecologizare a împrejurimilor sau fac 
vizite pentru a cunoaște specificul local, toți cei implicați trăiesc experiențe valoroase de învățare în 
situații noi. 
 
   Rolul grădiniței în comunitate 
   În fiecare zi copiii învață despre oameni și locuri din comunitatea lor atunci când îi însoțesc 
educatori isau părinții în plimbări și vizite, dar și în cadrul activităților desfășurate în grădiniță. 
Grădinița, prin implementarea proiectelor, caută soluții prin care să fie utilă societății, dar și 
privită pe măsura investițiilor și speranțelor. Parteneriatele organizate de grădinițe pot conduce la 
formarea unei rețele comunitare de sprijin, complementar grădiniței, pentru realizarea unor 
• obiective; cunoașterea specificului cultural, a valorilor mediului comunitar; 
• antrenarea membrilor comunității în luarea unor decizii privind dezvoltarea grădiniței; 
• oferirea unui suport material pentru copiii din grădiniță; 
• invitarea membrilor comunității la momentele festive sau la evenimentele importante ale 
grădiniței; 
participarea copiilor din grădiniță la unele manifestări festive sau organizate de comunitate; 
  Marea provocare pentru educatorul de azi reprezintă propunerea și derularea unor activități 
în parteneriat  care necesita creativitate si imaginație în inițiere, dinamism în organizare și 
desfășurare, toleranță și flexibilitate în luarea deciziilor și responsabilitate în evaluare.  
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Pentru a desfășura un proiect de succes în parteneriat cu actorii comunitari, trebuie să avem 
disponibilitate de a răspunde, în egală măsură, nevoilor comunității. 
Un parteneriat de succes, care implică: 
•identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilorși întregii comunități; 
•să găsim modul optim pentru atingerea scopului propus; 
•să organizeze și să conducă resursele disponibile pentru atingerea scopului propus; 
•identificarea adecvată a competențelor persoanelor implicate în proiecte care le utilizează; 
•putem combina atitudini, abordări și diferite tehnici care se pot aplica unele 
•sarcini diferite; 
Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtășirea acelorași valori, 
atitudini, principii, norme, comportamente, la nivelul: 
-factorilor sociali cu putere de decizie; 
-resurselor umane implicate în educație; 
-instituții comunitare; 
-părinților copiilor; 
-preșcolarilor cuprinși în sistemul de învățământ 
   Proiectul educațional “Părinții în grădinița mea”,  este un exemplu concludent în care 
parteneriatul grădiniță-familie a dat rezultate, în care am folosit cu succes schimbarea în folosul 
grădiniței și al comunității. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

Prof.înv.preșcolar Fălcescu Cătălina 

Grădinița reprezintă primul mediu instituționalizat de socializare. În grădiniță copiii sunt 
integrați într-un sistem formal de educație, urmărind atingerea unor finalități care decurg din 
curriculumul pentru educație timpurie, în funcție de particularitățile de vârstă și individuale. 
Unitatea de acțiune a celor doi factori( grădiniță- familie) în opera de formare a copilului este 
condiționată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru și o bună cunoaștere reciprocă. 
Interesul celor două instituții trebuie să determine o mișcare de apropiere cu dublu sens , familie-
grădiniță, grădiniță-familie, în vederea unei suficiente cunoașteri a ambelor părți. (Hristu Barbu, 
Alexandra Mateiaș, Elena Rafailă, Eugenia Popescu, Filofteia Șerban, ,,Pedagogie Preșcolară”- 
Didactica, București, 1997, p98). 

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.”( ***MECT-
Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar  ,, Ghid de bune practici 
pentru educația timpurie a copiilor între 3-6/7 ani”, 2008, pag 105). 
     În pedagogia tradițională această temă era tratată sub denumirea de,, colaborarea dintre grădiniță 
și familie”. Acum, conceptul de colaborare se lărgește spre cel de comunicare, spre cooperare și 
astfel, dimensiunea relației dintre grădiniță și familie este mai cuprinzătoare, ambii participanți sunt 
parteneri în educație.  
      Actualmente se dezvoltă concepte precum: 

 opinia copilului 
 participarea copilului în luarea unor decizii care îl privesc 
 opțiunea personală 
 responsabilizarea copilului de la vârste mai fragede 
 drepturile pe care societatea le identifică și le recunoaște 

      Necesitatea dezvoltării unui nou concept are ca scop să întărească schimbarea în relațiile 
grădiniță- familie.Acest concept este parteneriatul educațional, unul dintre cuvintele cheie ale 
pedagogiei contemporane. Este un concept și o atitudine în câmpul educației.  
      Parteneriatul educațional se desfășoară permanent și împreună cu actul educațional propriu-zis 
și are drept scop ca proiectarea, decizia, acțiunea și evaluarea în educație să fie realizate în 
cooperarea și colaborarea dintre instituții și agenți educaționali.   
       Parteneriatul trebuie inițiat de educatoare, iar punctul de plecare în această relație este 
cunoașterea familiei, a trăsăturilor  și a potențialului educativ al acesteia. Educatoarea, deținând o 
pregătire psiho-pedagogică, selectează și valorifică influențele pozitive din familie și îndrumă 
familia în vederea realizării unor acțiuni educative care să fie în concordanță cu idealul educativ.  
       Educatoarea trebuie să asigure familiei ocazia de a se implica în programul educativ . În acest 
fel părinții vor înțelege importanța colaborării cu grădinița, implicându-se conștient , iar beneficiile 
vor fi reciproc avantajoase.  
      Implicarea familiei în parteneriatul grădiniței este condiționat de gradul de interes al familiei 
față de instituție.Acesta este crescut dacă familiile au copii care frecventează grădinița.  
      Cu cât grădinița reprezintă o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai 
mare. Se observă că acei copii sprijiniți de părinți care au în familie o atitudine pozitivă față de 
grădiniță obțin performanțe școlare ridicate și au un grad de aspirație mai înalt față de nivelul de 
școlarizare pe care și-l doresc.Atitudinea familiei față de grădiniță are influență asupra copiilor și se 
manifestă în gradul de interes față de activitățile grădiniței, față de aprecierile cadrelor didactice, 
fată de progresul copiilor, de rezultatele evaluării. 
Educația părinților poate fi etapizată pe două paliere mari: 
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- educația viitorilor părinți prin introducerea unor cursuri de educație pentru viața de 
familie, 

-  educare părinților care au copii în funcție de nevoile acestora. 
Pentru copiii mici pot fi urmate cursuri privind îngrijirea și dezvoltarea copilului mic, 
aspecte ce țin de medicină, justiție etc. 

      Informarea și formarea părinților în ceea ce privește școlaritatea copilului presupune ca fiecare 
părinte să cunoască obligațiile legale în ceea ce privește educația copilului, drepturile de care dispun 
pentru educarea acestuia, metode de colaborare cu grădinița.  
      Acum, relația educator- copil are sensuri noi, este o relație de colaborare datorită aspectelor ei 
de conducere democratică și flexibilității în luarea deciziilor. Copilul învață și se dezvoltă sub 
influența educatorului iar acesta se formează și se transformă prin relație educativă astfel încât 
rezolvarea fiecărei probleme educative adaugă competențe noi cadrului didactic. Doar un cadru 
didactic de tip reflexiv, creator, dinamic și care acceptă schimbarea  în raport cu fiecare generație își 
va găsi răspunsuri la noile întrebări.  
      Scopul parteneriatului dintre educatori și părinți este asigurarea caracterului pozitiv și a 
coerenței influențelor educative ale tuturor factorilor implicați. Nivelul de calitate al acestui tip de 
parteneriat depinde de mai mulți factori, cum ar fi: 

 Stimularea colaborării părinților de către cadrele didactice 
 Responsabilitatea și competența cu care educatorii se angajează în dezvoltarea 

parteneriatului 
 Consistența activităților propuse în cadrul parteneriatului 
 Posibilitatea de dezvoltarea aparteneriatului din perspectivele utilității, funcționalității și 

eficienței.  

      H. Henripise și V. Ross identifică două dimensiuni principale ale implicării reciproce a 
instituției de învățământ și familiei în favoarea copilului: 

a) Dimensiunea relației copil – părinte care vizează controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, 
îndeplinirea sarcinilor  precum și susținerea materială și spirituală a activității didactice a 
copilului.  

b) Dimensiunea relației familie- grădiniță care face referire la alegerea unității de învățământ, 
la contactele directe ale părinților cu reprezentanții instituțiilor ( cadre      Colaborarea și 
cooperarea părinților cu instituția de învățământ sunt eficiente și benefice ambilor factori, 
doar dacă comunicarea este reală, în funcție de dimensiunea sa umană.  

      Culivarea relației de parteneriat grădiniță-familie reprezintă cheia atingerii scopului educațional 
și anume, dezvoltarea globală a copilului, adaptarea și integrarea lui în societate. 
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Importanța parteneriatului familie - școală pentru dezvoltarea personalității 

elevului mic 

 

Fanu  Ioana-Valentina 

Liceul Teoretic Buziaș 

 
 Dinamica schimbărilor prin care trece societatea românească, rapiditatea informațiilor care 
trebuie implementate în sistemul educațional, ne determină pe noi, cadre didactice, să găsim noi 
soluții care să asigure o mai mare adaptare la realitățile sociale. 
 Așa s-a născut în învățământ ideea de parteneriat, ce favorizează mult socializarea copiilor 
dezvoltând abilități socio-emoționale, prin exemple și modele, prin cunoașterea valorilor 
spiritualității românești contemporane. 
 Un parteneriat de succes recunoaște, respectă și sprijină rolul părintelui ca prim profesor și 
expert asupra copilului său și de aceea consideră părintele un factor important în educarea copilului. 
 Școala trebuie să aibă încredere în responsabilitatea și cooperarea părintelui pentru a asigura 
succesul fiecărui copil în toate domeniile de dezvoltare. Dacă copiii simt implicarea părinților în 
viața școlară încrederea în sine crește, conexiunile devin tot mai clare. Copiii se simt astfel în 
siguranță, nu se simt abandonați, cred că școala este un mediu prietenos, o extindere a vieții de 
familie unde vor acumula experiențe noi, vor achiziționa competențe, deprinderi. Dacă părintele 
este tratat ca partener activ al învățătorului, motivația părinților crește, deschiderea spre școală este 
totală. 
 O relație eficientă școală-familie poate fi realizată, în principal, printr-o comunicare clară și 
consistentă și prin implicarea lor în activitățile clasei. Această relație trebuie să se bazeze pe 
încredere. Comunicarea eficientă asigură încrederea reciprocă. La începutul parteneriatului real cu 
părinții, învățătorul trebuie să se gândească ce poate învăța de la părinți despre copiii lor. 
 De aceea părinții devin cei mai importanți consultanți privitor la copii. Ascultând atent și 
sincer părintele, se poate stabili o relație deschisă de sprijin reciproc, care îl poate ajuta să 
descifreze caracterul copilului și să-i cunoască întreaga personalitate. A ști să asculți înseamnă a fi 
capabil să creezi premisele colaborării. Prin comunicare, părinții și învățătorul creează un 
parteneriat strâns în sprijinul copilului. 
 O altă modalitate de a întări parteneriatul școală-familie ar fi prin implicarea părinților în 
activitățile clasei. Dacă părinții sunt implicați în activitățile clasei, învățătorii pot observa felul în 
care părinții își motivează copiii, îi ajută să rezolve probleme, să se apropie de o sarcină de lucru 
sau felul în care familia își împărtășește preocupările și interesele. Părinții și învățătorii se pot 
sprijini reciproc organizând activități, vizite, excursii, proiecte care n-ar fi posibile fără participarea 
uneia dintre părți. 
 O școală prietenoasă creează climatul tuturor implicărilor părinților, în toate activitățile care 
cuprind asigurarea necesităților fundamentale și a siguranței de sine a copilului. În acest domeniu 
părinții acționează ca voluntari în viața școlii. 
 Comunicarea regulată și continuă este în beneficiul tuturor celor legați de școală. Astfel, 
copiii au ocazia să vadă că adulții importanți din viața lor activează împreună pentru un scop 
comun, dobândesc un simț crescut al siguranței și încrederii. Părinții care vin regulat la școală pot 
aprecia mai realist felul în care copilul se adaptează școlii. Ei sunt încurajați să își împărtășească 
talentele, interesele și cunoștințele sub forma unor modele pozitive pentru toți copiii. 
 Astfel, părinții și copiii cresc în respectul și mândria reciprocă. Copiii îți văd părinții într-o 
altă lumină. Părinții, de asemenea își schimbă punctul de vedere când își observă sau lucrează cu 
copiii în clasă, devin mai conștienți de experiențele zilnice ale copiilor. 
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 Din experiență, se știe că aspectele mai dificile se rezolvă mai ușor când canalele de 
comunicare funcționează bine. Dacă părinții cunosc felul în care pot fi implicați în educarea 
copiilor, înseamnă că ei știu faptul că școala face toate eforturile pentru a le realiza necesitățile. 
 În cadrul școlii părinții sunt considerați parteneri educaționali, participând efectiv la procesul 
educativ. Prezența lor în sala de clasă este un fapt firesc, care-l ajută pe copil să se simtă în 
siguranță, iar pe învățător să observe modul în care părinții își motivează copiii, îi ajută să-și rezolve 
problemele. 
 Este necesară stabilirea unei legături permanente cu părinții precum și implicarea 
comunității locale în viața școlii, prin crearea unui cadru care să asigure puntea dintre școală - 
comunitate - familie. 
 Având în vedere că, în condițiile economice actuale, eșecul școlar depășește cadrul strict al 
învățământului și se impune ca o problemă stringentă a societății, cele două instituții fundamentale 
pentru educarea copilului –ȘCOALA și FAMILIA - trebuie să-și concentreze eforturile, acordând 
astfel copilului interesul pe care acesta îl merită, știut fiind faptul că ”cine începe bine, sfârșește 
frumos!”, acolo în COMUNITATEA din care face parte. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI 

FAMILIE 

PROF.INV. PREŞCOLAR: FANU SIMONA 

GRĂDINIŢA P.P. NR. 2 LUGOJ 

          A fi părinte la începutul mileniului trei, 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, invitaţiilor, 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. De aceea, ca educatoare,  am căutat să găsesc noi modalități de realizare a 
parteneriatului cu familia.  

Comunicarea “prin corespondență” (cu părintele) a devenit o cale pe care o folosesc frecvent 
și o consider eficientă și mulțumitoare pentru ambele părți, deoarece părinții află în timp util despre 
activitatea zilnică a copilului.Această  comunicare o realizez prin intermediul unui panou aflat lângă 
ușa de la intrarea în sala de grupă. Accesul săptămânal la mapa cu lucrări a copilului și la caietele 
speciale, este o altă modalitate de comunicare și colaborare.     

Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie proprii evaluatori al 
copilului lor și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei cât și a colectivului 
din care face parte, este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările ce au 
devenit o tradiție în grădinițe  sunt o modalitate de colaborare cu familia.	Participarea părinţilor la 
activităţi gen şezători, vizite, excursii, expoziţii ale copiilor,concursuri pe diverse teme  şi chiar 
implicarea acestora în organizarea și  desfăşurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaştere a 
particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. 
Parteneriatul grădiniţă- familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii educatoarei de 
către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în grădiniţă, transformarea unor deprinderi 
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în obişnuinţe, de această colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare 
va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.   

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	
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Tradiţii şi obiceiuri reflectate în serbările preşcolarilor 
 

Florentina Farcaş – prof. înv. preşcolar 
 

 
         În furtunile veacului obiceiurile şi tradiţiile stămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât 
pe fondul lor afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor a 
numite nuanţe, ce vor îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale.  
         Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, 
continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurări şi terminând cu 
cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru cel ce 
vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou. Valorificând frumuseţea 
tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu preşcolarii reuşim să înfrumuseţăm viaţa 
copiilor, îi ajutăm să cunoască tradiţiile româneşti şi rolul important pe care-l au în viaţa oamenilor 
din cele mai vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste timp. Prin conţinutul 
serbărilor îi ajutăm pe copii să înţeleagă mesajul şi conţinutul acestor obiceiuri populare, adaptându-
le particularităţilor de vârstă şi aptitudinilor artistice individuale. Cu acest prilej introducem copiii 
într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveştilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor şi 
strigăturilor a unor evenimente tradiţionale - Crăciunul, Paştele, Moş Nicolae, etc - copiii având 
posibilitatea să cunoască frumuseţea şi bogaţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti, armonia limbii române. Textele cântecelor şi poeziilor, a colindelor, pluguşorului, 
sorcovii, transmit urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, 
semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, 
proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 
La vârsta preşcolară sunt greu de înteles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paşte. 
Noi,educatoarele încercăm să transmitem din generaţie în generaţie, portul, graiul, obiceiurile şi dati
nile 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 favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice. Copiii 
trebuie să interpreteze diferite roluri; cântăreţ, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, 
formându-şi sau perfectionându-şi o serie de abilităţi artistice. Serbarile au o importanţă deosebită 
în educarea copiilor. În primul rând prin conţinutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se 
pregătesc împreună şi depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita serbării. 
Încordarea gradată din momentul pregătirii serbarilor culminează în ziua desfăşurării ei, când 
tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. Astfel, pregătirea şi participarea la serbări este 
actiunea în care copilul se obişnuieste să traiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 
Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o atmosferă plină de plăcere, 
bucurie. 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 
ca serbările şcolare. Pentru copii ele reprezintă o distracţie veselă, placută, iar pentru educator 
constituie prilejul de a oferi manunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. Învăţând 
copiii să desfăşoare "Serbarea pomului de iarnă" , îi implicăm în interpretarea unor roluri pe care le 
joacă cu plăcere. Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" 
urmărim atât un efect artistic cât şi pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de 
a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. Pentru a avea o influenţă pozitivă asupra 
copilului, serbările trebuie să fie înţelese de acesta şi să-l afecteze psihologic. Sensul unui spectacol 
va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a costumaţiilor şi decorurilor, de participare 
afectivă a copilului.  
        Putem spune că serbările şcolare au un character formativ, contribuind la îmbogăţirea şi 
extinderea orizontului cultural artistic al copiilor, la educarea sentimentelor de dragoste, admiraţie şi 
respect faţă de comorile artei şi creaţiei populare. 
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Parteneriatul familie- școală 

 

Prof. Farcaș Rodica Mioara 

Colegiul Național “Onisifor Ghibu” Oradea 

 
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. 

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. 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”. Părinţii trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii doresc dezvoltarea 
armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Între familie şi şcoală trebuie 
să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin consilierea părinților, şedinţe, lectorate 
cu aceștia, serbări școlare, alte activități comune cu elevii și părinții (activități cultural-artistice și 
sportive, târguri cu scop caritabil, expoziții, excursii, vizite, masș rotundă, discuții individuale, 
ateliere de lucru, etc).  

Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. 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. 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 şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt 
eficiente ambilor factori. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator care-i poate  
ajuta  prin  atitudinea  nepărtinitoare  pe  care  trebuie  să  o  avem.   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. 

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; pot perfecţiona 
abilităţile şcolare ale elevilor; pot îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; pot îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; pot dezvolta 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 şcoli. Un 
real parteneriat între școală 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 copilui – 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. Fiecare relație 
familie-profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizată și bazată pe încredere 
și cunoaștere reciprocă. 

În cadrul proiectului educațional “Magia sărbătorilor de iarnă”, am realizat o activitate 
comună cu părinții elevior clasei pregătitoare pe care o îndrum. Întâlnirea a avut loc în sala festivă a 
colegiului, în luna decembrie 2019, într-o atmosferă de basm. Știm cu toții că în perioada 
sărbătorilor de iarnă colindele strămoșești ne luminează casele, așa că am adus și noi un strop de 
bucurie în sufletele părinților și ale bunicilor, prin colindele pe care copiii le-au cântat. Activitatea a 
continuat prin realizarea unor obiecte decorative pentru Crăciun, utilizând crenguțe de brad, conuri, 
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globuri și  figurine confecționate de copii. Apoi, fiecare copil a denumit lucrarea proprie (exemple: 
„Steluțele bunicii”, „Bucurie de Crăciun”, „Cizmele lui Moș Crăciun”, „Magie de sărbători”, 
„Familia Sfântă”, etc) și a prezentat-o celorlalți, după care au fost recompensați cu diplome și 
medalii, în aplauzele participanților. Obiectele realizate au fost foarte reușite, apreciate și utile în 
același timp. Întâlnirea a continuat cu sosirea lui Moș Crăciun, căruia i-au cântat și i-au prezentat 
faptele bune făcute, iar acesta i-a răsplătit cu cadouri. Această activitate a constituit un mijloc 
eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unui 
context educaţional  în care relaţionările s-au produs în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi. Consider că a fost o activitate eficientă, 
benefică pentru copii și pentru părinții lor. 

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”. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Ele trebuie să găsească 
făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, trebuie 
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, dar şi un climat familial, afectiv şi moral. 

“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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Importanţa parteneriatului cu părinții 
 
 

Profesor  învăţământ primar, Farcaş Viorica Adina 
Şcoala Gimnazială Vârfurile, com. Vârfurile, jud. Arad 

 
“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  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.  
         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 educaţional. 

 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 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);  
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*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 (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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SERBAREA ȘCOLARĂ, PRILEJ DE BUCURIE 
 

Prof. înv. primar FĂTU GABRIELA MONICA 

Școala Gimnazială "Vasile Voiculescu" comuna Pîrscov, județul Buzău 

 

 Crăciunul, 1 Martie, 1 Iunie, finalul anului școlar sunt sărbători și momente importante în 

viața de școlar, nu numai prin prisma evenimentelor în sine , ci și datorită faptului că reprezintă un 

prilej pentru organizarea unei serbări.  

 Unii dintre părinți afirmă că nu agreează serbările, că nu toți copiii se simt bine în postura de 

"artiști", însă majoritatea copiilor sunt dezinvolți și încrezători în propria persoană le place să fie în 

centrul atenției și mai ales să fie apreciați de cei din jur. 

 Faptul că cele mai multe dintre serbările organizate cu ocazia evenimentelor speciale au ca 

finalitate și diverse surprize plăcute pentru copii (  la finalul serbării de Crăciun, sosește Moș 

Crăciun, la finalul serbării de 1 Iunie fiecare primește daruri etc.) îi determină pe aceștia să fie mai 

motivați în prestația lor artistică. 

 Printre beneficiile aduse de serbările școlare pot menționa: 

 copiii au ocazia să fie apreciați pentru munca lor; 

 copiii își exersează memoria în învățarea rolurilor; 

 copiii învață să lucreze împreună; 

 copiii învață să vorbească în public; 

 copiii au ocazia să înțeleagă că pot face orice, că pot depăși orice obstacol, că sunt susținuți 

în a face asta. 

Serbarea școlară reprezintă o modalitate excelentă de exersare a capacității de exprimare 

orală, de manifestare a înclinațiilor artistice ale elevilor.  

Stimularea şi educarea atenţiei, 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 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 
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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 decorurilor pentru serbare, a costumelor, amenajarea sălii de spectacol împreună 

cu copiii sunt pași importanți premergători spectacolului care nu fac decât să sporească colaborarea 

dintre ei, să crească dorința de reușită și să-i bucure atunci când finalizează cu succes ceea ce și-au 

propus. Sunt valorificate astfel priceperile și deprinderile artistico-plastice ale celor talentați, dar și 

stimulați copiii mai puțin talentați în acest sens. 

 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 . 

 Sosirea  anotimpului  alb este așteptată cu mare emoție de către copii și adulți pentru că 

DECEMBRIE înseamnă CRĂCIUNUL. CRĂCIUNUL înseamnă COLINDE, SĂRBĂTOARE, 

MOȘ CRĂCIUN și implicit SERBAREA BRADULUI DE CRACIUN  într-un cuvânt – 

BUCURIE ! 
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Parteneriatul cu părinții în cadrul activităților extracurriculare 

 

Prof. Făcîlă Adriana-Mirela 

Grădinița cu PN Garoafa, Vrancea 

 
 Întotdeauna când vrem să realizăm ceva deosebit, inedit, util pentru cei care ne înconjoară, 
ne străduim să planificăm, să organizăm și să desfășurăm activități cu atenție sporită. Un real aport 
o aduc acele persoane care ni se alătură și se implică activ. 
  În decursul anilor școlari pe care i-am parcurs de-a lungul timpului, am derulat multe 
proiecte bazate pe diferite teme de interes, potrivite anumitor evenimente și în cadrul cărora am 
primit sprijinul celor din jur, fie în calitate de suport pentru mediatizare, suport moral sau material. 
Prezențe ce s-au evidențiat în mod special au venit din rândul părinților, care au fost mereu 
interesați să ia parte la acțiunile la care participau copiii dumnealor. 
 Am organizat serbări și expoziții dedicate unor evenimente importante, vizite la muzee, 
excursii, am marcat aniversarea copiilor în cadrul grupei, am participat ca voluntari în cadrul unor 
campanii umanitare. 
 Cu precădere în cadrul serbărilor școlare nu era posibil ca familiile să nu dorească să fie 
implicate cât mai intens în cursul demarat pentru evenimentul ce urma a fi sărbătorit. Ideile de a 
diversifica manifestările veneau de la sine, deoarece întâlnirile familie – cadre didactice erau dese și 
eficiente. 
 Părinții își aduceau aportul la realizarea decorurilor, stabilirea costumațiilor pe care să le 
folosim și la pregătirea surprizelor pentru cei mici. Cine avea posibilitatea asigura achizițonarea și 
transportul celor necesare pentru desfășurarea în condiții optime a programului stabilit. Aveam 
deseori asigurate servicii de înregistrare audio-video pentru a crea albumele foto și portofoliile.   

Întrucât vrem să avem calitate în ceea ce facem, este bine să fim deschiși, să cooperăm, să 
comunicăm, să colaborăm, pentru rezultate optime ce au rolul de a sprijini dezvoltarea micuților pe 
toate planurile și să le asigure progresul. Funcție de particularitățile individuale, diferențele se pot 
măsura și înregistra, întrucât din orice acțiune se pot produce schimbări semnificative  de atitudine, 
comportament. Se pot contura și accentua stări pozitive, de bine, se poate înregistra creșterea stimei 
de sine, prezența unor sentimente de bucurie, încrederea că putem fi buni într-un anumit domeniu 
sau mai talentați în altul. Prin motivare și încurajare, fiecare își poate descoperi anumite abilități și 
capacități proprii cu care se poate ulterior mândri. Interesul și curiozitatea pot fi susținute constant 
prin prezentarea ideilor în alte contexte, crearea unor situații diferite utilizând mijloace diverse. 

Prin aportul tuturor, succesul este garantat!  
”A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este 

un succes” – Henry Ford  
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

,,SFINTELE SĂRBĂTORI LA ROMÂNI” 

 

Prof. înv. preșcolar, Fășie Mirela 

Șc. Gim. ,,Iosif Vulcan” Holod 

GPN Nr. 4 Dumbrava 

 

           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. 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. Cel mai important 

este Crăciunul considerat ca sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au 

adaptat-o creând tradiţii si obiceiuri conform culturii lor specifice. Acest obicei din seara 

Sfântului Nicolae a luat naştere la oraş şi s-a răspandit şi în mediul rural. Fiecare traieşte 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 
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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. 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. 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 îşi udă gura cu apă). 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

 

Inv. Fedeles Ioana, 

Liceul ”M. Sadoveanu” Borca, Neamt 

PROIECT INTERDISCIPLINAR 
CLASA   PREGĂTITOARE 
Discipline/arii curriculare: 

 Comunicare în limba română 

 Matematică şi explorarea mediului 

 Arte vizuale şi abilitati practice 

 Muzică si miscare 

 Dezvoltare personală 

Competente  vizate 

CLR 
1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 
comunicare cunoscute 
2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 
3.1 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar 

MEM 
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte 
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene /procese / structuri repetitive simple 
din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social 

AVAP 
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin 
desen/pictură/modelaj/film/desen animat, care reflectă un context familiar 
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 
specifice artelor 
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 

MM 
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text 
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 
3.4  Participarea la serbări 

DP 
1.1.Identificarea unor trăsături personale elementare 
2.1 Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţele de viaţă trăite. 
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Cunoştinţe: 

 exersarea capacităţilor de comunicare orală 
 identificarea trăsăturilor anotimpului iarna: schimbările ce se petrec în natură, activităţile 

oamenilor, fenomene ale naturii 
 identificarea unor activitati specifice sarbatorilor de iarnă (cadouri in ghetute, împodobirea 

bradului, colindul, plugusorul, taiatul porcului, steaua, sorcova) 
 descrierea unor traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor de iarna la romaâni 
 receptarea unor colinde si cântece de iarnă. 
 
Capacitati instrumentale: 

- de comunicare (formulare de mesaje, analiza de mesaje şi texte) 
- de soluţionare creativă a situaţiilor problematice/dilematice 
- manuale (conturare, desenare, decupare, snuruire, decorare etc) 
- de cântare în colectiv 
 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul unui mesaj/ text scurt audiat 
 Utilizarea diferitelor materiale (hârtie albă/ colorată, acuarele, plastilină, lipici, foarfece) pentru 

realizarea de ornamente, sorcove, ghirlande, ghetute 
 Reproducerea unor cântece, asociind mişcarea sugerată de versuri. 

 
Atitudini si valori: 

 manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene din mediul apropiat 
 manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute 
 exprimarea sentimentelor de dragoste si admiratie fata de sarbatorile religioase 
 Respectarea tradiţiilor sărbătorilor de iarnă exprimarea sentimentelor faţă de anotimpul iarna prin 

valorificarea frumuseţilor naturii în creaţii artistice  
 

Resurse:  

 materiale 
 texte în versuri/proză despre iarnă, mos Nicolae, Mos Crăciun; planşe tematice, imagine 

„Zâna Iarnă”; culegeri de ghicitori, jetoane, jucării, fişe de lucru, filme descriptive şi 
prezentări ppt. despre caracteristicile anotimpului iarna, sărbătorile de iarnă,  CD cu 
colinde 

 aparate audio – video (casetofon, laptop, videoproiector), planşe şi jetoane cu imagini 
specifice anotimpului iarna, foarfece, lipici, coli de polistiren, pensoane, acuarele, culori, 
vată, globuri, ghirlande, brad, etc 

 procedurale 
 activ-participative, inductiv-deductive, practic - aplicative; 
 conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea, joc de rol, 

dramatizarea, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, spargerea gheţii, braistorming-ul 

 forme de organizare 
 frontal, pe grupe, în perechi, individual. 
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Proiectarea activitatilor  de  învatare 

„În așteptarea lui Mos Nicolae”  - săptămânile I si II   
 Iarna pe uliță, George Cosbuc –memorizare 
 Mos Nicolae – audierea unei poezii 
 Povestea lui Mos Nicolae - legenda 
 Joc de rol: ,,Ce astepti de la Mos Nicolae?” 
 Ghicitori despre iarnă 
 Câte obiecte sunt în ghetuţa lui Moş Nicolae?  
 Culorile iernii  
 Ghetuța – decupare, decorare cu stelute, fulgi 
 Mos Nicolae - colaj 
 Nuielusa lui Mos Nicolae - modelaj 
 Colorarea de imagini cu Mos Nicolae 
 Sfinte Nicolae – audierea cântecului  
 Dansul fulgilor de nea - dans tematic 

„Uite vine Mos Crăciun” - săptămânile III si IV 
 Legenda lui  Moş Crăciun – audierea textului 
 Uite, vine Moş Crăciun, de  Otilia Cazimir – memorizare 
 Povestea bradului, de Victor Eftimiu – lectura învatatoarei 
 Nasterea Domnului – prezentare ppt 
 Traditii si obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă: colindul, steaua, sorcova, semănatul, capra -  ppt 
 În seara sfântă de Crăciun - recitare poezii pentru serbare 
 Câte podoabe sunt în brad? -  fişă de lucru: alcătuire de probleme după imagini 
 Bradul de Crăciun  
 Decoram bradul – exercitiu grafic 
 Podoabe pentru Pomul de Crăciun  
 Colorarea unor imagini de Crăciun 
 felicitări de Crăciun 
 Coronița  de Crăciun – confectionare din crengute de brad, conuri, globulete 
 Colinde de Crăciun – învătare,  auditii 
 Serbarea de Crăciun – activitate extrascolară 

 
„Jocurile copiilor, iarna”  - săptămânile V si VI 
 Iarna, de Virgil Carianopol – memorizare 
 Calendarul scolarului, de G. Cosbuc - audierea textului (lunile dec., ian., febr.) 
 Omul de zăpadă  – memorizare 
 Bulgărele de zăpadă de Edmondo de Amiics – audierea textului 
 La derdelus – poveste creată de copii 
 Crăiasa Zăpezii, de Hans Ch. Andersen – vizionare desene animate 
 Săculetul fermecat: Stiați că... - descoperim lucruri noi! 
 Ghicitori despre fenomenele anotimpului iarna 
 Joc de rol: „Pe derdelus” 
 Numără, compară, ordonează  fulgii - numeraţia 0-10 alcătuire de mulţimi cu elemente 
 Culorile iernii – reprezentarea prin desen a unor caracteristici ale anotimpului toamna 
 Săniuta – modelaj, confectionare din carton 
 Jocurile copiilor, iarna – colaj: decupare după contur, lipire 
 Omul de zăpadă – colaj, pictură 
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 Omul de zăpadă – activitate în aer liber 
 Concurs de săniute - activitate în aer liber 
 Săniuta fuge - învatarea cântecului 
 Dansul fulgilor de nea – învatarea cântecului 
 Hai copii la sănius – audierea cântecului 

 

Evaluarea  proiectului 

 Aprecieri verbale 

 Expozitie cu lucrarile copiilor 

 Album de fotografii  

 Serbarea de Crăciun. 
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Magia Sărbătorilor de Iarnă – Importanța parteneriatului cu părinții / 

Serbările școlare 

 

Prof. Fedorovici Iulia, Școala 

Gimnazială Nr.2, Dumeni, Comuna George  Enescu 

 
      Iubitori de tradiții și obiceiuri autentice românești, elevii școlii noastre au organizat activități 

specifice care să pună în valoare magia sărbătorilor de iarnă, implicându –i, în același timp și pe 

părinți sau bunici. Aceștia le –au prezentat copiilor  tradițiile strămoșești, ajutându –i la 

confecționarea măștilor de iarnă sau a costumelor de căiuți, capră și urs și i –au învățat dansurile 

specifice. Astfel, s –a realizat perpetuarea obiceiurilor zonei, conștientizând necesitatea cunoașterii 

și preluării de către copii a acestor tradiții ancestrale.  

De asemenea, parteneriatul dintre școală și părinți și –a atins scopul de a- i implica activ pe aceștia 

și de a crea cadrul proprice consolidării relației copii – școală – părinți. Copiii și părinții au 

fructificat timpul petrecut împreună, acest fapt conducând la o mai bună comunicare și cunoaștere 

reciprocă. Unii părinți au creat alături de copii costume și măști, alții i –au învățat urături și colinde 

specifice zonei, în timp ce alți părinți i –au încântat cu dansurile jocurilor de căiuți, capre și urși. 

Colindele, cântecele de stea, jocul căiuților, al caprei și al ursului au fost prezentate în cadrul 

Festivalului – Concurs „Stând cu datina la sfat”, organizat de școala noastră. Părinții i –au încurajat 

din public sau au participat alături de copiiii lor pe scenă, acompaniindu –i instrumental.  

     În plus, elevii au realizat creații plastice, tehnologice și abilități practice destinate expoziției 

intitulate „Surprinde –l pe Moș Crăciun!”, constând în desene cu chipul Moșului, peisaje de iarnă 

deosebite, ornamente de iarnă, scrisori adresate lui Moș Crăciun și felicitări. De asemenea, elevii s –

au dovedit talentați în realizarea unor creații literare deosebite, care au încântat publicul cu 

frumusețea versurilor destinate magiei iernii. Lucrările elevilor au fost evidențiate în cadrul 

expoziției, fiind notate și evaluate. Elevii au primit diplome, în funcție de punctajul obținut.  

     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.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR LA PREȘCOLARI 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC 

Prof. înv. preșc. FEIER MARIANA 

 

„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) 

 

      Serbare şcolară reprezintă 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 în parte sau a educatoarei.  
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. 
       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 și 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, 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. 
        Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară 
valorifică  varietatea, preocuparea intereselor şi gustul preşcolarilor. 
        Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 
satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui preșcolar  în parte . 
        Preșcolarii 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 . 
       Valoarea estetică este sporită şi de cadrul organizatoric-sala de festivităţi, un colţ de natură ( 
parcul  sau grădina şcolii) amenajate în chip sărbătoresc . 
      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, 
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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 . 
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TEMA: REPERE DE ABORDARE PRIVIND PARTENERIATELE DE 

SUCCES CADRE DIDACTICE-PĂRINȚI 

 

DR. MARIA-CARMEN FEKETE 

LICEUL TEORETIC „VICTOR-BABEȘ”, CLUJ-NAPOCA 

 
ARGUMENT 
Parteneriatul școală-părinți este de o importanță crucială, de fapt, este cel mai precis predictor al 
succesului copilului, nu doar în școală, ci și de-a lungul vieții. Ceie trei R - Respect, 
Responsabilitate și Relații - ne ajută să formăm acele parteneriate care fac, cu adevărat, o diferență 
de durată pentru calitatea vieții copiii noștri.  Când școala și familiile cooperează, copiii au șanse 
mult mai bune de a avea succes nu doar în școală, ci și în viață.  
Cuvinte cheie: respect, responsabilitate, relații, obligații de rol (și ale moralității). 
  
1. Repere teoretice pentru parteneriatele de succes cadre didactice-părinți 
 
Există un volum enorm de cercetări și studii privind impactul pozitiv al parteneriatelor școală-
părinți, care conduc la succesul elevilor nu doar în școală, ci și de-a lungul vieții. Studiile și 
cercetările recente vorbesc, pentru parteneriate eficiente, despre trei calități, cei trei R: Respect, 
Responsabilitate și Relații. Parteneriatele de succes ar fi de dorit să împărtășescă aceste trei calități. 
 
Să ne oprim, mai întâi, asupra primului R, în parteneriatele de succes școală-părinți: Respectul.  
Atât cadrul didactic cât și părintele sunt apreciați, sunt de încredere și sunt respectați. În mod 
special, conform principiului:  educația centrată pe elevi (Rousseau, 2015), nevoile copilului vin 
întâi, iar nevoile copilului stau la baza tuturor interacțiunilor. Atât cadrele didactice cât și copiii 
recunosc că perspectiva familiei este de neprețuit în furnizarea de informații despre ceea ce un copil 
trebui să aibă pentru a-și asigur succesul în școală. Părinții sunt parteneri deplini în procesul de 
luare a deciziilor. Deoarece, acest aspect este foarte important, există, în practica școlară, un 
principu intitulat: politica ușilor deschise. Această abordare a ușilor deschise se caracterizează prin 
faptul că există un climat care salută părinții și care exprimă îngrijorare pentru nevoile copiilor lor. 
Pe de altă parte, există, însă, și ceea ce numim recunoașterea limitelor. Toți partenerii procesului 
educațional au limite, deoarece ei au și alte responsabilități, de aceea, este necesar să se stabilească 
câteva dintre considerentele cheie pentru stabilirea unui climat școlar pozitiv și a unei culturi a 
respectului și aprecierii reciproce prin identificarea caracteristicilor unei relații pozitive, cadru 
didactic-părinte, cât și prin identifcarea unor strategii pentru o întâlnire de succes, cadru didactic-
părinte. Printre strategiile unei întâlniri de succes, cadru didactic-părinte, amintim: cadrele didactice 
încurajează și mențin regulat interacțiunea dintre școală și familii; toată lumea este tratată cu 
respect; cultura școlară dezvoltă un sentiment al relațiilor grijulii; părinții sunt implicați în 
activitățile școlare; toată lumea se simte în siguranță, precum și prin oferirea unei imagini de 
ansamblu a unui ghid de instruire și educație, al Ministrul Educației și Cercetării, pentru prevenirea 
și soluționarea conflictelor.  Școlile, prin cadrele didactice, oferă acces la servicii, sprijin, consiliere, 
resurse și întâlniri la ore, creând, în plus, un orar special pentru colaborarea cu părinții.  
Referitor la partenerii procesului educațional, cadre didactice, autoarea Carol Ann Tomlinson, 
profesor universitar, la Universitatea din Virginia, într-un articol Educational Leadership, nota: 
„Cunosc mulți profesori care caută respect și nu prea îl obțin", respectul este reciproc. Autoarea 
susține că doar profesorii care arată că își respectă elevii primesc, la rândul lor, respect. De 
asemenea, în ceea privește ineracțiunea cu elevii, Tomlinson susținea că respectarea copiilor 
include: atenție, considerație, îngrijorare și apreciere: „Tinerii sunt demni și întăriți de respectul 
adulților”, „Absența unui astfel de respect este corozivă.” La rândul ei, Kristen Barker, scrie, într-
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un articol, Actualizare educațională, despre nevoia profesorilor, din societatea contemporană, de a 
fi respectați. Autoarea vorbește de nevoia de schimbări în cultura școlii. Astfel, autoarea afirmă că, 
profesorii societății contemporane vor să fie apreciați pentru munca lor și vor să li se ofere obiective 
clare și multe feedback-uri, pentru a avea succes. Potrivit acestei abordări, profesorii înșiși își 
doresc, în meseria lor: apreciere, sprijin și multă atenție. Și, cu toate că, Barker consideră că, deși, 
cererile pentru schimbări în cultura școlii nu sunt nejustificate, poate dura mult timp pentru ca 
aceste schimbări culturale să apară. Cf. https://www.wgu.edu/heyteach/article/how-earn-respect-
classroom1808.html, accesat la 24.11.2019.  
În concluzie, pentru primul R, Respectul, există convingerea că atât școala cât și părintele își 
doresc, cu adevărat, ceea ce este mai bine pentru copil. Dacă toți partenerii procesului educațional 
sunt dispuși să îmbrățișeze Respectul, atunci succesul copilului nu va întârzia să apară.  
 
Al doilea R, în parteneriatele de succes școală-părinți, este: Responsabilitatea. Nici școala și nici 
părintele nu ar trebui să dea vina unul pe celălalt, pentru ceea ce nu funcționează, ci, este de dorit, 
ca ei să revendice Responsabilitatea succesului școlar.  Când vorbim despre Responsabilitate, ne 
referim și la familie, care ar fi de dorit să creeze o atmosferă propice studiului. Aceasta înseamnă, 
de asemenea, că atât școlile cât și părinții au responsabilitatea de a rămâne conectați. Părinții ar 
trebui să informeze școala despre nevoile copilului lor. De asemenea, pe de o parte, părinții ar fi de 
dorit să împărtășească cu școala propriile experințele cu copilul lor și să le compare cu percepțiile 
lor referitoare la experiențele din școală, iar, pe de altă parte, școlile, la rândul lor, ar trebui să aibă 
responsabilitatea de a se conecta cu familiile. Adesea, spunem că un rol important îl joacă 
comunicarea. Comunicarea trebuie să fie regulată, continuă, bidirecțională, inclusiv feedback. 
Comunicarea cu semnificații oferă informații, ne permite să cunoaștem Responsabilitățile pentru 
procesul educațional: obiectivele, sfera de aplicare, secvența curriculumului etc. Pentru a-i învăța pe 
copiii noștri Responsabilitatea, trebuie să fim perseverenți în disciplinarea lor. Atunci când aplicăm 
consecințele potrivite, cu perseverență, copiii vor învăța că alegerile lor chiar sunt importante și că 
le vor afecta viața. Cu alte cuvinte, parfrazând modelul biblic, vom spune:  vor învăța că ceea ce 
seamănă aceea vor și secera. Astfel, parteneriatele de succes și responsabile ar fi de dorit să accepte 
nevoia de a fi informat, nu numai despre lucrurile dezirabile, ci și despre cele nedezirabile. În 
concluzie, Responsabilitatea înseamnă să rămâi conectat și să fii informat, atât despre lucrurile 
dezirabile, cât și despre cele nedezirabile. 
 
Al treilea R, din parteneriatele de succes școală-părinți, Relația creează încredere, iar încrederea 
susține acele parteneriate de calitate. Cheile construirii Relațiilor, în parteneriatele școală-părinte, 
sunt aceleași cu construirea relațiilor în clasă. Astfel, trebuie să simțim că aparținem grupului, 
trebuie să avem încredere, să credem că suntem apreciați, dar și să cunoaștem un concept standard: 
obligațiile de rol (Hardimon) și ale moralității în general. Acest ultim concept, (obligațiile de rol și 
ale moralității), s-ar putea citi, cinic, pur și simplu, ca un efort conservator de a aplauda impunerea 
obligațiilor de rol, în acele domenii ale vieții noastre, în care obligațiile de rol sunt impuse, cel mai 
puternic, de cei fizic sau emoțional superiori, irezistibili. Dar, acest lucru, în Relația cu copilul, s-ar 
putea citi și ca în distincția lui Michael O. Hardimon, din studiul său, Role Obligations, ca pe o 
încercare de a se asigura că instituția școlară este liberă, numai din punct de vedere moral, să își 
facă drum, cu elevul, în acele „sfere” în care sunt în discuție îndatoririle noastre „cele mai profunde 
și mai importante”.  Cf. https://philpapers.org/rec/HARRO, accesat la 01.3.2004. 
Executarea îndatoririlor instituționale ale școlii și ale membrilor familiei este o datorie morală în 
discuție, de aceea, ar fi de dorit să le respectăm volunar și nu ca fiind impuse. Școala trebuie să 
încerce să se asigure că, doar, rolurile alese în mod liber sau imperativ moral vor impune adevărate 
constrângeri morale. Impunerea voluntară a obligațiilor de rol în școală și familie este condiția 
(nouă) a viziunii standard pentru forța morală a obligațiilor de rol voluntar.   
Cf. Simmons, Alan, J. External Justifications and Institutional Roles (2009). Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1344466 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344466, accesat la 
24.11.2019. 
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În concluzie, Relațiile alimentează colaborarea care este atât de necesară pentru ca parteneriatele să 
supraviețuiască și să îi ajute pe copii să aibă succes în școală. 
 
2. Repere practice pentru parteneriatele de succes cadre didactice-părinți 
Exerciții de reflecție cadre didactice – părinți aplicând cei R: Respect, Responsabilitate și 
Relații 
Cadre didactice Părinți 
Valori și crdințe despre copiii mei 
Educatorii încurajează și mențin regulat ... 
Toată lumea este tratată cu ... 
Cultura școlară dezvoltă un sentiment al ... 
Conflictele de relație pot apărea ca urmare... 

Părinții încurajează și mențin regulat ... 
Toată lumea este tratată cu ... 
Cultura școlară dezvoltă un sentiment al ... 
Conflictele de relație pot apărea ca urmare... 

Fig.1. Exerciții de reflecție cadre didactice – părinți aplicând cei R 
 
Ziraldo (2016), pentru parteneriatele de succes cadre didactice-părinți, oferă următoarele sugestii: 
Concentrează-te pe interesul superior al copilului. 
Concentrează-te să determini un curs pozitiv de acțiune. 
Încurajează părinții să vină la întâlnire cu întrebări. 
Împărtășește informații despre atu-urile, nevoile, obiectivele de programare și strategiile de 
instruire ale copiilor. 
Împărtășește informații cu copilul; prin participarea la întâlnirile cu părinții, copiii își pot 
prezenta ideile și perspectivele și pot învăța să pledeze pentru nevoile lor. 
Stabilește o procedură pentru monitorizare. 
Rezumă informațiile, deoarece aceasta va fi baza pentru următoarea ședință. 
Exprimă aprecieri pentru participarea celuilalt la conferință. 
Fig.2. Parteneriatele de succes cadre didactice-părinți 
Cf. https://www.ldatschool.ca/effective-parent-teacher-partnerships/, accesat la 04.12.2019 
În încheiere, părinții sunt parteneri în procesul educațional, aceștia sunt primii profesori ai copiilor 
lor. De asemenea, ambii parteneri, cadre didactice-părinți, au responsabilitatea de a interacționa 
pozitiv cu copiii, de a construi relații sănătoase, de a servi drept modele și de a oferi îndrumări.  
Împărtășind aceste trei calități, cei trei R: Respect, Responsabilitate și Relații, vom determina 
parteneriatele de succes. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU FAMILIA 

PPROF. RAMONA FELOIU 

G.P.P.OSTROVENI 1 RM.VALCEA 

 

               Studiile și cercetǎrile din domeniul educației arată că atunci când părinții se implică în 
viața școlară a copiilor șansele acestora de reușită în viață sunt mult mai mari. Succesul  acestora va 
fi atât la nivel academic, cât și social. Implicarea părinților în viața școlară a copiilor este percepută 
ca fiind vitală. Este imperios necesar ca părinții să fie cât mai aproape de copiii lor încă de când 
aceștia intră în viața de școlar. Mai mult, ei subliniază că este necesară urmarea unor programe de 
training prin care profesorii să învețe cum să îmbunătățească calitatea și cantitatea interacțiunii cu 
părinții.  
                  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. 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 .   
            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. 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. Părinţii trebuie să vadă în şcoală un 
prieten, un colaborator.  
                Graniţele între şcoală şi familie sunt tot mai neclare, iar şcolile au fost nevoite să îşi 
redefinească obligaţiile şi să delege mai multe responsabilităţi familiei. Parteneriatul  familie - 
şcoală  este dorit și înţeles aproape de la sine în dezbaterea publică şi în cercetare. În  practică,  însă  
nu  sunt  întotdeauna  atât  de  clare responsabilităţile fiecărui actor. 
               Motivatiile implicarii parintilor în viata scolara a copilului apar astfel: parintii îsi cunosc 
copiii, pot oferi unele informatii profesorilor despre copiii lor, dar doresc sa îi cunoasca pe copiii lor 
si ca elevi; parintii au nevoie de informatii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de catre copilul 
lor; implicarea parintilor în reusita scolara a copilului si în activitatea educativa a scolii creste stima 
de sine a parintelui. Tipul de informatii de care au nevoie parintii de la scoala sunt: informatii 
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despre progresul scolar al copilului, despre situatia lui scolara; informatii despre perceptia pe care o 
au profesorii privind calitatile si problemele copilului; informatii despre modul cum îsi pot ajuta 
copiii acasa, în activitatea de pregatire scolara; informatii privind obiectivele urmarite de scoala si 
despre unele prevederi ale legislatiei scolare (examene, burse etc.); informatii privind drepturile si 
obligatiile legale în legatura cu viata copilului; informatii privind metodele de colaborare cu scoala. 
               Lipsa colaborarii, lipsa informatiilor necesare privind profesorii, colegii si prietenii 
copilului, neparticiparea la întâlnirile dintre profesori si parinti la scoala, neimplicarea în sprijinirea 
activitatii de învatare acasa pot genera rezultate scolare slabe si situatii de risc/criza pentru 
dezvoltarea psihosociala a copilului. Caile cele mai importante pentru prevenirea/rezolvarea unor 
asemenea situatii nedorite sunt: cunoasterea reciproca, comunicarea reciproca, cooperarea în 
anumite activitati. 
             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.  
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Importanța parteneriatului parinti-scoala 

 

Prof.Fera Eliza 

Liceul Sanitar Atim Ivireanu 

Jud.Valcea,loc.Rm-Vl 

 
 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.În condițiile în care foarte mulți părinți sunt plecați peste 
hotare, iar copiii rămân în grija buneilor, rudelor sau chiar a vecinilor, procesul de educație și 
instruire este semnificativ afectat. Mai mult, se pune accent pe valorile materiale, și nu cele 
educative, interpersonale.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. 

          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. 
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          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. 

        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  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 
parteneriat. 

     Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  
mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  
pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
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Parteneriatul grădiniţă –familie 
 

Prof. înv. preş. FiloteTeodora 

Gr. Nr. 1 Fârţăneşti 

 

Grădinița reprezintă primul cadru organizat în care pătrunde copilul și care își pune 

amprenta asupra formării sale ca persoana .    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 desfăşoara de comun acord şi sunt cuprinse 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. 

 La nivelul grădiniţei trebuie să existe o bună colaborare cu familia  aceasta oferind 

informaţii educatoarelor despre modul de comportare al copilului, prieteni, jocuri preferate etc. 

 Pe parcursul anilor în care mi-am desfăşurat activitatea la grădiniţă am avut o bună 

colaborare cu părinţiii aceştia oferindu-mi sprijin ori de câte ori am avut nevoie. Deasemenea şi eu 

le-am oferit ajutorul atunci când aceştia mi l-au solicitat. 

 În ultimii ani am remarcat faptul că părinţilor le vine tot mai greu să îşi educe copiii, uneori 

rolurile schimbându-se copiii devenind părinţi iar părinţii copii, în sensul că cei mari îi ascultă 

orbeşte pe cei mici. Nu deseori părinţii mi s-au plâns că nu ştiu ce să mai facă ca să nu mai cedeze 

în faţa copiilor. 

În aceste condiţii am încercat să le dau părinţilor sfaturi care să îi ajute în relaţia cu cei mici. 
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Familia și școala, parteneri în educația copiilor 
 

Prof.înv.primar –FLAMĂ AURELIA VALERIA 
 

            „Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  
mare  ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994 

 
           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 
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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  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. 
            Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  
mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  
pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
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Parteneriat scoala –familie. Provocari si schimbari 
 

Profesor inv. Primar, 

Florea Alina Nicolita 

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Balcesti 

 
                În contextul provocărilor și schimbărilor globale și naţionale, graniţele dintre 

școlarizare și educaţie devin tot mai flexibile. Sporirea calităţii învăţării-predării-evaluării trebuie să 
ia în considerare procesele de învăţare și educaţie care au loc atât în școală, în afara școlii și acasă, 
cât și relaţia dintre aceste contexte.  

Parteneriatul școală-familie presupune că ambele părţi au o abordare participativă a relaţiei. 
Aceasta înseamnă că trebuie să fie dezvoltat un dialog constructiv între părinţi și profesori, 
caracterizat prin dorinţa ambelor părţi de a discuta despre conţinutul învăţării-predării-evaluării, 
precum și al educaţiei, cu respectarea deplină a rolului profesional al cadrelor didactice și a relaţiei 
personale, apropiate și unice, între copil și părinţi.  

Situaţia actuală în domeniul parteneriatului cu familia :   
Parteneriatul cu familia reprezintă esenţă sustenabilităţii domeniului educaţional. Or, părinţii au, 

zi de zi, acces la informaţia despre școală prin copiii lor. Este modalitatea prin care aproximativ 
întreaga societate participă la abordarea problemelor din educaţie. Se recomandă: Încurajarea 
activităţii școlii părinţilor ca entitate juridică la nivelul fiecărui municipiu/raion ar fi o soluţie 
potrivită pentru asigurarea unui mecanism eficient al parteneriatului dat. Parteneriatul cu familia: 
mituri, percepţii greşite, lecţii învăţate . 

Principalele recomandări ce derivă din lecțiile învățate sunt: 
-Ședinţele tradiţionale trebuie să fie organizate în exclusivitate cu scopul de informare a 

activităţii de organizare, de planificare a activităţilor educaţionale.  
-Organele de resort în domeniul educaţiei trebuie să emită o dispoziţie cu privire la interzicerea 

discuţiei altor probleme decât cele educaţionale în cadrul ședinţelor tradiţionale. 
- Problemele de asigurare financiară, gospodărie și alte iniţiative extrabugetare, ce se includ în 

bunăstare, în condiţiile de învăţare, nu pot fi iniţiate de către personalul didactic sau managerial al 
instituţiei.  

-Activităţile date pot fi planificate în cadrul asociaţiilor obștești de părinţii și iniţiate în 
exclusivitate de către conducătorii acestora. Instituţia de învăţământ ar putea fi instituţie-gazdă 
pentru activităţi de voluntariat, asociaţiile obștești și instituţiile publice pot fi instituţie-gazdă a 
activităţii de voluntariat pentru obţinerea dreptului de emitere a carnetului de voluntar și a altor 
instrumente de recunoaștere a activităţii voluntarilor în baza Legii voluntariatului, nr. 121 din 
18.06.2010. La nivelul instituţiilor de formare continuă, profesorii pot fi pregătiţi la stagii modulare 
pentru programe de coaching, centrate pe recuperare și dezvoltarea concretă a unor probleme legate 
de învăţare. 

 
La nivelul programelor de colaborare cu familia, în cadrul școlilor părinţilor este necesar să fie 

instruiţi părinţii pentru astfel de modalităţi de colaborare. În lipsa unei instruiri prealabile despre 
această formă de colaborare, părinţii ar putea fi împotrivă sau ar putea neglija invitaţiile 
profesorilor. Metodele de colaborare cu familia nu trebuie să se rezume la colaborarea cu 
dirigintele. Existenţa unui cadru de dialog cu familia ar putea ameliora colaborarea profesorilor de 
la alte discipline școlare și ar putea stabili punctual ameliorarea și îmbunătăţirea situaţiei școlare. 
Existenţa unei zile de consiliere în școală, cu programare individuală, la fel, ar putea îmbunătăţi 
relaţia cu colectivul de profesori. Se cere extinderea colaborării online (e-mail, viber, messenger), în 
care profesorul ar putea expedia părintelui o recomandare pentru îmbunătăţirea unei situaţii.  

Participarea părinţilor la deciziile şcolii -Se recomandă:  
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Implicarea directă a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale. Crearea la nivelul instituţiei de 
învăţământ a unei comisii pentru curriculumul școlar, formată din cinci membri, cu următoarele 
atribuţii: 

 • realizarea ofertei educaţionale a scolii; 
 • sondarea și analizarea opiniei elevilor cu privire la orele din CDȘ din anul trecut și 

propunerea de noi discipline sau teme pentru oferta curriculară la decizia școlii pentru anul școlar 
următor, care să corespundă și solicitărilor elevilor și părinţilor; 

• consultarea părinţilor în privinţa alegerii disciplinelor opţionale;  
• elaborarea calendarului de prezentare a ofertei școlii și de aprobare a disciplinelor opţionale 

pentru anul școlar următor;  
• elaborarea proiectului de curriculum la decizia școlii. 
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Importanța serbărilor școlare 
 

Educatoare Florea Ioana 
Grădinița ”Mateiaș Brâncoveanu ” Făgăraș 

 
 Serbarea în cadrul grădiniței este un mijloc de dezvoltare a aptitudinilor valorice. 

Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat 

încă din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale 

personalității. Copiii se deosebesc între ei după particularitățile lor de acțiune.  

Știm că aceleași acțiuni (practice, intelectuale, literare, sportive, muzicale etc.) sunt executate de 

diverși copii la diverse niveluri calitative cu o eficiență mai mare sau mai mică, uneori foarte 

redusă.  

In grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace și anume fie prin activitățile 

comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 

Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare și cunoaștere a tradițiilor noastre populare. 

Mugurii acestui sentiment apar atunci când copilul face primii pași in cunoașterea creațiilor 

populare, la grădiniță, apoi la școală. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de 

realizare a educației fizice, îi familiarizează pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le 

dezvolta simțul ritmului și capacitatea de a-și coordona mișcările, precum și gustul pentru frumos. 

Dansurile populare sunt folosite adesea în cadrul serbărilor ca mijloc de mișcare. 

Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, 

coregrafic si artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor a teatrului de păpuși, dar mai 

ales in cadrul serbărilor din grădiniță. 

Exista momente in viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. 

Aceste momente trebuie sa le disociem de șirul clipelor obișnuite, spre a investi o frumusețe care sa 

le confere o prezență luminoasă în viața de zi cu zi, printre care se numără și serbările, cu un farmec 

aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale 

personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitățile artistice si oferă 

prilejul de a valorifica unele aptitudini si de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa 

elegant, grațios etc. Interesele si aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese 

și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, memoria, voința etc.  

Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate gândirea și fac asociații între 

obiectele ce-i înconjoară, își însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar 

conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale. 
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Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt : Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, 

Sfârșit de an școlar, Carnaval etc. și sunt prilejuiri 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 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 acetora, în funcție de posibilitățile 

particulare și de vârsta 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 instructive- educative, ele vizând nu numai 

depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și valorificarea potențialului creativ al copiilor.  
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Prof. înv. Preşcolar Floroiu Sandra Alice 
G.P.P. „TIC-PITIC”, Mioveni, Argeș 

 
 Educația, definită în termeni generali, este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o 
anumită modificare de comportament. Părinții sunt primii profesori al copilului, ei începând 
educarea lui în mediul familial. Copiii sunt apoi înscriși în grădiniță, instituție care le asigură 
condițiile necesare pentru dezvoltarea în concordanță cu nevoile individuale.  
 Grădinița este un loc foarte important în care copilul socializează, îi ajută pe preșcolari să 
socializeze, oferă suport pentru valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil, 
dezvoltarea capacității de a intra în relație cu copiii și adulții. 
Organizația școlară trebuie să-și deschidă porțile pentru ca familia să cunoască și să participe la 
activitățile ce se desfășoară în incinta și în exteriorul grădiniței dar organizate de aceasta. Cadrele 
didactice trebuie să inițieze activități care să ofere familiei oportunități de a participa alături de 
copil, de a cunoaște copilul în situații diverse, de a se bucura de realizările acestiua, de a lucra 
împreună părinte-copil la diferite proiecte. 
 Activitățile desfășurate în parteneriat cu părinții sunt modalități propice pentru atingerea 
unor obiecte comune în ceea ce privește educația preșcolarilor, la aceasta 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. 
 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.  
Toți părinții au nevoie de informații de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie informați despre 
scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor și trebuie implicați în luarea 
deciziilor. Părinții trebuie să fie la curent cu progresele copilului lor, dar și cu percepția pe care o 
are grădinița despre calitățile și problemele copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care 
pot ajuta acasă, căci sunt părinți care oferă copiilor sprijin suplimentar în învățare.  
 Parteneriatul, asigurarea coerenței influențelor educative și ale tuturor factorilor care 
acționează asupra copiilor este un deziderat major și trebuie să se realizeze. Problemele pe care le 
implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin în grădiniță pot avea dificultăți de adaptare, 
atât în sensul socializării, cât și din punct de vedere intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot 
identifica de către educatoare, împreună cu părinții. Atât părinții copiilor cu dificultăți, cât și a celor 
cu dezvoltare firească, este bine să fie consultați pentru a stabili programe educative, în care se 
implică și familia. 
 Parteneriatul dintre grădiniță și familie cunoaște numeroase forme în care activitatea propusă 
conduce la creșterea și educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi:ședințe cu 
părinții- în care sunt prezentate principalele aspecte ale activității grădiniței:mese rotunde, 
propagandă vizuală, afișarea diverselor materiale pe teme de educație, în special materiale ce arată 
activitatea copiilor, vizitarea grădiniței de către părinți;participarea la activități, plimbări, excursii, 
alături de copii lor, serbări.  
Grădinița nu poate face minuni, iar educația dată în această instituție nu va avea rezultate bune, dacă 
nu se va sprijini și nu va colabora cu familiile copiilor. 
 În concluzie, putem spune că reușita privind devenirea umană a copilului depinde de o 
colaborare bună dintre cei doi factori educaționali de bază: grădinița și familia. De aceea, în cadrul 
acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unității de acțiune ce deschide porțile 
succesului educațional. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Prof. Foca Silviu-Florin 
 

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. 

 
 

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 
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obiectiv “formarea omului nou”. Abia după schimbarea regimului şi trecerea la o societate 
democratică, s-a pus problema relaţiilor de cooperare, 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) 

În ultimele două decenii s-a ajuns la concluzia că a investi familia cu responsabilitatea totală 
a eşecului sau reuşitei educaţionale şi socio-profesionale a individului este la fel de greşit cu a 
aştepta acelaşi lucru de la şcoală. Cea mai bună abordare s-a dovedit a fi colaborarea, cooperarea 
dintre cele două instanţe, împărţirea responsabilităţii eşecului educaţional şi socio-profesional al 
individului precum şi succesul acestuia. În aceste condiţii şi specialiştii au acordat mai multă atenţie 
identificării de tipuri, modele de relaţii de colaborarea, cooperare, parteneriat între familie şi şcoală 
care să faciliteze reuşita educaţională şi socio-profesională a individului şi mai puţin stabilirii 
“vinovatului” de nereuşită. Nu s-a ajuns până în prezent la identificarea unui model, tip ideal de 
relaţie între şcoală şi familie însă au fost identificate mecanismele, cauzele, factorii care 
influenţează colaborarea, cooperarea dintre cele două instanţe şi modul în care acestea pot fi 
valorificate în favoarea copilului. Dintre acestea, caracteristicile socio-economice şi culturale ale 
familiei, aşteptările, aspiraţiile, comportamentele părinţilor vis-à-vis de şcoală, competenţele şi 
practicile parentale s-au dovedit a fi cele mai importante. 
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Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 
 

Prof. Fodor Gabriela 
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare Zemeș”, jud. Bacău 

 
Copilul râde: 

“Înțelepciunea și iubirea mea e jocul” 
Tânărul cântă: 

“Jocul și-nțelepciunea mea-i iubirea” 
Bătrânul tace: 

“Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!” 
                                       Lucian Blaga 

Părinții au un rol important în orientarea școlară și profesională a propriilor copii. Experiența 
personală pozitivă dar și aspirațiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la muncă etc, sunt 
transferate sau impuse copiilor în planul construcției carierei. Activitățile în afara clasei și 
extrașcolare constitue modalitatea neinstituționalizată de realizare a educației. Grija față de timpul 
liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de respectare a acestora trebuie să 
fie prioritare pentru activitățile în afara clasei și extrașcolare. Îndrumătorul (diriginte, profesor, 
învățător, animator, formator) trebuie să creadă în ceea ce afirma Oscar Wilde „Cea mai bună 
metodă de a-i face pe copii buni-este să-i faci fericiți”. Funcția de dezvoltare educativă se 
caracterizează prin: îmbogățirea vieții spirituale și dezvoltarea personalității, formarea capacităților 
de autoorganizare a unui stil de viață elevat, stimularea capacităților creatoare și a stilului 
participativ. Activitățile extrașcolare au ca scop atingerea performanțelor într-un domeniu sau altul 
dar în organizarea lor există o serie de dificultăți și facilități cum ar fi: 
Dificultăți 

 Materiale; 

 Absența competentelor în inițierea și desfășurarea activităților; 

 Invingerea reticenței față de petrecerea timpului liber într-o formă organizată ( atât la 
elevi cât și la părinți). 

 Facilități 
 Disponibilitatea copiilor pentru activitați în grup; 

 Capacitatea dezvoltată a copiilor de a comunica spontan și liber; 

 Posibilitate de cunoaștere a copiilor. 

Activitățile extrașcolare valorifică potențialul fizic și psihic al fiecărui elev pentru a sprijini 
dezvoltarea armonioasă a personalității prin: 
 Lărgirea orizontului de cultură generală și stimularea interesului pentru diferite domenii ale 

științei, artei, tehnicii, culturii; 

 Îndrumarea și dezvoltarea înclinațiilor individuale, a aptitudinilor și talentelor; 

 Educarea unor calități moral-cetățenești și estetice; 

 Completarea lacunelor activității instructiv-educative din cadrul strict al activităților școlare; 

 Reclădirea interioară a personalității pe o axă valorică individualizată; 

 Crearea unor abilități și capacități necesare orientării în momentele de schimbare survenite 
în existența individuală și socială.  
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Serbările școlare 

 

Fotache Claudia,  

Lic. Tehn. „Haralamb Vasiliu”,  

Podu Iloaiei, Iași 

 
Ca orice activitate şcolară, şi activitatea extracurriculară are la bază respectarea anumitor 

principii, reguli şi norme, fără de care eficienţa ar avea de suferit. 
În organizarea unei serbări şcolare trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care 

orientează profesorul în munca de educare a elevilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor 
sub toate aspectele (cognitiv, afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). 

1. Toţi elevii selectaţi pentru a face parte din grupul ce va participa la serbare trebuie să fie 
mobilizaţi activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea spectacolului. 

2. Organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului. 
3. Programul artistic nu trebuie să fie încărcat cu prea multe numere, care de multe ori nu au 

legătură între ele, să nu dureze prea mult, pentru a nu plictisi şi obosi. 
4. Nu trebuie pierdut din vedere numărul invitaţilor la serbare, pentru a aranja spaţiul de 

desfăşurare şi a crea o atmosferă plăcută în sală. 
5. După fixarea temei şi selecţionarea numerelor, este necesară întocmirea programului. 

Numerele trebuie să fie variate în succesiune lor, pentru a evita monotonia prezentării la 
rând a aceluiaşi tip de moment artistic. 

6. Pentru ca un program artistic să aibă succes este necesar un anumit număr de repetiţii în 
funcţie de complexitatea temei şi a programului, de posibilităţile elevilor şi de timpul pe 
care aceştia îl au la dispoziţie. 

7. Pentru buna desfăşurare a serbărilor, cadrul didactic organizator trebuie să-şi fixeze un 
calendar al acţiunilor cultural artistice, să-şi selecteze colaboratorii şi partenerii şi să 
demareze munca de căutare a sponsorilor. 
Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organizatorul serbării, deoarece 
„trebuie să se gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile 
de a scoate în evidenţă calităţile artistice ale fiecărui elev în parte sau ale unor grupuri de 
elevi. Apoi trebuie să culeagă materialul şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv şi 
educativ, ţinând cont de „artiştii” implicaţi în serbare. 

În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi educator, 
(profesor-elev, elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, s- au 
transformat pentru a atinge finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului. 

Relația profesori - elevi 
Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi 

datorită specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, 
valorificarea aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev. Pentru 
că nu se impun reguli extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţă de cel din clasă 
(elevul nu mai este obligat să stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţia dintre profesor-elev 
capătă noi valenţe: 
- profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi 
ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea pentru activităţile din afara clasei, să-i facă să 
simtă că este un partener de activitate şi nu un „magister” serios şi nepermisiv; 
- profesorul dă elevului sentimentul de egalitate, care înseamnă acceptarea necondiţionată şi 
respectarea fiecărui elev; 
- în faţa unui profesor diferit faţă de cel de la clasă (mai binevoitor, mai indulgent, mai 
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„simpatic”) elevii dezvoltă sentimente de încredere, renunţă la teama de a fi apostrofaţi sau chiar 
pedepsiţi, se simt valorizaţi şi capătă o nouă identitate; 
- profesorul va structura relaţia cu elevul pe colaborare şi cooperare, în felul acesta elevul va 
prinde curaj, încredere în forţele proprii şi îşi va dezvolta o stimă de sine crescută; 
- încurajarea, susţinerea permanentă şi valorificarea potenţialului creativ al elevului de către 
profesor determină elevii să participe motivaţi la activităţile extracurriculare şi să-şi dorească să 
fie parteneri şi la alte activităţi; 
- lăsând elevul să se manifeste liber şi original, profesorul devine o „călăuză” îndrăgită, 
respectată şi acceptată; 
- naturaleţea comportării profesorului, prietenia neexagerată, seriozitatea fără a genera încordare, 
impunerea fără a enerva şi irita elevul, fac din relaţia profesor-elev o punte spre rezultate bune şi 
succes, un cadru de exprimare liberă; 
- profesorul este cel care descoperă resursele, bogăţia interioară, potenţialul creativ al elevului, 
aptitudini şi abilităţi necunoscute, fapt ce face din elev un admirator al profesorului, un executant 
al cerinţelor impuse, dar nu fără o filtrare personală. 

    Relația profesori – părinți 

Participarea la activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să 
descopere că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în 
profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea copiilor. 

Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă 
copiii, despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la 
clasă, informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în 
direcţia valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

Relaţia elev-părinte 
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 nicio 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. 

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. Orice serbare şcolară dă şanse egale participanţilor, oferă alternative de afirmare şi 
valorizare, dezvoltă simţul civic adecvat cerinţelor sociale. De „perfecţiunea” artistică a unui 
program de serbare depinde ca pe viitor elevii să poată aprecia un spectacol artistic bun, să 
recunoască valorile muzicale şi literare, să discearnă frumosul artistic de urâtul, ridicolul, falsul 
cu care se confruntă atât la televiziune cât şi pe internet.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 
elevului. 
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FAMILIA-UN PARTENER ÎN EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ 

 

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR FRANGULEA ALINA GEORGIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3/STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P.P.NR.3 

MANGALIA,JUD.CONSTANŢA 

 
 
         Mediul familial influenţează în mare măsură pozitiv sau negativ, dezvoltarea fizică şi 
intelectuală a copilului, în funcţie de caracteristicile sale ( familie armonioasă, cu nivel cultural 
ridicat sau dimpotrivă - cu dizarmonie în cuplul parental, certuri, divorţ, maltratarea copiilor, etc). 
De regulă, familia se plasează undeva între pozitiv şi negativ, influenţele putând fi de un fel şi de 
altul. Copilul este deosebit de receptiv la atitudinile, comportamentele, limbajul, relaţiile părinţilor 
sau la relaţiile dintre părinţi şi copii. Fraţii mai mari îşi pun amprenta pe dezvoltarea experienţei 
copilului. Dacă aceştia sunt de vârstă şcolară, copilul află o mulţime de lucruri despre şcoală, 
învăţător, sarcini şcolare. Fraţii mai mici dezvoltă, la preşcolar sentimentul responsabilităţii, cu 
comportament plin de grijă pentru fraţii născuţi după ei. Rudele apropiate (bunici, unchi, mătuşi) 
pot influenţa pozitiv sau negativ educaţia şi comportamentul preşcolarului. 
         Copiii sunt diferiţi, părinţii sunt diferiţi. Este diferit mediul în care trăiesc, situaţia lor 
financiară, studiile pe care le au sau starea civilă şi desigur, necesităţile fiecăruia. Toate aceste 
diferenţe dictează necesitatea acordării unui sprijin şi informaţii care să fie raportate la situaţia 
concretă pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
         Specialiştii informează părinţii numai în domeniul lor de activitate, fără a lua în consideraţie 
celelalte domenii. Este absolut necesară o abordare inter-sectorială a nevoilor copilului şi familiei 
care să ofere suportul adecvat pentru realizarea drepturilor fiecărui copil la supravieţuire, protecţie, 
îngrijire, educaţie şi dezvoltare optimă. De aceea un parteneriat solid între educatoare şi familie este 
benefic.  Se spune că meseria este brăţară de aur, însă lăsând la o parte studiile şi locurile de muncă, 
cea mai importantă meserie este cea de părinte. Este foarte important ca familia, atât tatăl cât şi 
mama să se implice încă de la naştere apoi,  la grădiniţă, în educaţia celor mici printr-un parteneriat 
de nădejde cu grădiniţa şi prin bineînteles  ,,timp de calitate ,, pe care îl petrec împreună cu copiii 
lor. 
         O comunicare autentică între  educatoare şi părinţi presupune însă o implicare activă a 
acestora din urmă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative curente. Se remarcă din 
experienţă că părinţii care sunt informaţi  asupra curriculumului preşcolar au tendinţa de a veni cu 
opinii şi sugestii interesante. Disponibilitatea educatoarei de a pune în practică aceste sugestii 
variază de la un caz la altul. Oricum ar fi, copilul nu are decât de câştigat de pe urma unei colaborări 
strânse între cadrul didactic şi părinţi. 
 
        Fiind atât de absorbiţi în încercarea de a face totul perfect, de multe ori adulţii neglijează unele 
lucruri, gesturi sau cuvinte sau le consideră minore, însă care ar putea însemna extrem de mult 
pentru cei mici iar pentru a veni în ajutorul părinţilor în procesul educaţional, cadrul didactic 
consiliază la nevoie fiecare familie şi încearcă să le reamintească de câte ori este necesar să nu se 
lase copleşiţi de grijile zilnice şi să nu uite să acorde măcar 15 minute pe zi în care să creeze o 
conexiune cu copilul, doar o simplă mângâiere pe frunte, o îmbrăţişare, un sărut pe obraz şi câteva 
cuvinte simple precum: "te iubeste mami/tati!", "esti un copil frumos/ ascultator/destept", "felicitari 
pentru rezultate ...", "sunt mândră/ mândru de tine în fiecare zi" - pot face minuni, vor apropia de 
cei mici, vor ajuta în crearea unei conexiuni şi va transforma părinţii în cei mai buni prieteni ai 
copilului. 
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         Petrecând timp de calitate împreună cu cei mici prin jocuri educaţionale, de socializare, prin 
plimbări în aer liber, vizite la prietenii de la grădiniţă, vizite în parc se creează o legătură între 
părinte şi copil care este benefică mai ales pentru dezvoltarea personală a lui. Familia trebuie să-l 
ajute pe copil să aprofundeze cunoştinţele însuşite la grădiniţă, părinţii să ţină cont de informaţiile 
date de educatoare, fie că sunt positive, fie că sunt negative şi sa le treacă prin propriul filtru. 
Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el, participarea activă a părinţilor la evenimentele 
din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. Oferindu-şi  timpul necesar să stea de vorbă cu 
copilul despre: ,,cum a fost azi la grădiniţă?” , ,,cum a fost la joacă?”, ,,ce ţi-a plăcut mai mult din 
ce vi s-a povestit?”, apreciind alături de copil faptele, situaţiile ivite în cursul zilei, vor avea 
întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar acesta, la rândul lui, va căpăta încredere şi va ţine seama de 
sfaturile ce i se dau. 
         Dezvoltarea psihică şi fizică a copilului la această vârstă depinde în mare măsură şi de cadrele 
didactice, dar şi de părinţi , de aceea este necesar un parteneriat educaţional în favoarea creşterii  şi 
dezvoltării adecvate a copiilor. 
         Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-au organizat activităţi de parteneriat cu părinţii ,,Magia 
iernii,, realizându-se un festival în cadrul căruia s-au donat mici cadori pentru sărmani.  
Activitatea cu părinţii de confecţionare a brăduţilor pe care îi dăruim celor sărmani este un prilej de 
bucurie şi apropiere a copiilor de părinţi. De Crăciun învăţăm să fim mai buni, mai darnici, să ne 
gândim la cei neajutoraţi, să împărţim cu ei din puţinul nostru.  
Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, este sărbătoarea în care toţi membrii familiei se 
reunesc şi petrec clipe frumoase împreună. Prin motivul unirii familiei şi al clasei, realizăm 
activităţi şi serbări în care implicăm părinţi, bunici, ceilalţi membrii ai familiei. 
 

 
 
Serbare Grupa MICĂ ,,FLORILE,,                                                             
                                                 
1. MUZICĂ DE FUNDAL ,, VENIŢI COLINDĂTORI,,                                                                      
2. MUZICĂ DE INTRARE COPII ,,COLINDĂM ,COLINDĂM IARNA,, 
3. POEZIE DE ÎNCEPUT ,,IARNA,,                                              
4. EU SUNT RENUL LUI MOŞ CRĂCIUN (dans)                  
5. SĂNUIŢA FUGE (cântec pe scaun)                                 
6. ALUNELU HAI LA JOC! (dans)                                          
7. CLOPOTEI (dans)                                                     
8. ÎMPODOBIM BRAZI CU PĂRINŢII (ACTIVITATE PRACTICĂ)  
9. O BRAD FRUMOS! ( dans în jurul brazilor) 
10. ,,VĂ DORESC ÎNTÂI  DE TOATE... ,,(poezie urare)  
 11. VINE MOŞ CRĂCIUN (cântec) 
 12. GHICITOARE DESPRE MOŞ CRĂCIUN 
 13. HAIDEŢI SĂ-L STRIGĂM !  
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Frențescu Simona Elena 

 

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. 

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 decisiv şi pentru  formarea unui om apt să 
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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.  

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. 

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. 

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.   

Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  

mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  

pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  

ca  azi” – Boutin  şi  During,  1994. 

 

 

663



IMPORTANŢA PARTENERIATULUI DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

PROF. FULGA DALIBORCA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN”  

MOLDOVA NOUĂ 

          A fi părinte la începutul mileniului trei, 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, invitaţiilor, 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. De aceea, ca educatoare,  am căutat să găsesc noi modalități de realizare a 
parteneriatului cu familia.  

Comunicarea “prin corespondență” (cu părintele) a devenit o cale pe care o folosesc frecvent și 
o consider eficientă și mulțumitoare pentru ambele părți, deoarece părinții află în timp util despre 
activitatea zilnică a copilului.Această  comunicare o realizez prin intermediul unui panou aflat lângă 
ușa de la intrarea în sala de grupă. Accesul săptămânal la mapa cu lucrări a copilului și la caietele 
speciale, este o altă modalitate de comunicare și colaborare.     

Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie proprii evaluatori al copilului 
lor și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei cât și a colectivului din care 
face parte, este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările ce au devenit 
o tradiție în grădinițe  sunt o modalitate de colaborare cu familia.	Participarea părinţilor la activităţi 
gen şezători, vizite, excursii, expoziţii ale copiilor,concursuri pe diverse teme  şi chiar implicarea 
acestora în organizarea și  desfăşurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor 
propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţi. 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 
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colaborare , beneficiar este copilul care treptat prin modul de comportare va scoate în evidenţă 
rezultatele acestui parteneriat.   

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. 

Care sunt avantajele familiei?  
Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi prin emoţiile 

trăite de copiii lor.  
Care sunt avantajele colectivului didactic?  

     Cunoaşterea relaţiilor părinte - copil, psihologia părinţilor şi, mai ales, pe cea a copiilor.  
Care sunt avantajele copilului? 

      Din acest parteneriat, şi copilul se alege cu un mare câştig, faptul că îşi descoperă 
părinţii ca parte importantă a educaţiei lui. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN SCOALA 
 

Prof. Inv. Primar Tabarcea Gabriela 

Şcoala Gimnazială “Dr. Alexandru Şafran” Bacău 

 

Activităţile extracurriculare au o mare importanţă lor în activitatea educaţională. Din ce în ce 
mai multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei 
copiilor la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dau rezultate mult mai bune dacă 
este îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea 
activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora au numeroase valenţe formative, 
deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe 
lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la 
serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe 
asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, 
a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea făţă de copii.  

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. În învăţământul preşcolar avem misiunea de a-i forma pe copii 
sub aspect psiho-intelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială. Astfel 
se impun activităţile extracurriculare, care nu sunt fixate de programa şcolară ci de copii, conform 
intereselor şi dorinţelor lor. De cele mai multe ori conţinutul acestora poate fi o continuare la un 
nivel mai înalt, a ceea ce şi-au însuşit copii în cadrul activităţilor didactice. De exemplu în cadrul 
activităţilor din domeniul ştiinţe, la activităţile de cunoaştere a mediului după ce copiii au observat 
pe planşe anumite animale domestice sau sălbatice, se poate propune o activitate extraşcolară- 
vizitarea unei grădinii zoologice cu scopul de a-şi fixa şi îmbunătăţii cunoştinţele legate de aceste 
animale. 

Activităţile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la 
grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul 
pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea 
timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii 
copilului. De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. 
Dintre aceste activităţii putem exemplifica:  

 organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;  
 vizionarea unor spectacole de teatru;  
 serbări şi şezătorii;  
 vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);  
 concursuri ccolare;  
 excursii ci tabere;  
 activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în 

folosul comunităţii locale şi a protejării mediului înconjurător;  
 proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte 

grădiniţe, şcoala,  dispensarul, poliţia.  
Ca activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti : serbări desfăşurate cu diferite ocazii 

: 8 martie, Crăciun, sfârşit de an , desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă:Ciresarii, Natura 
conteaza pe tine, activităţi de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie , activităţi desfăşurate cu 
ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie , activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi 
alte activităţi. După cum se ştie activitatea principală a vârstei preşcolare este jocul. Jocul este o 
activitate recreativ-instructivă, prilej de activizare şi dezvoltarea a creativităţii şi imaginaţiei. În joc 
copilul dă frâu liber imaginaţiei.  
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Formele creative ale imaginaţiei şi ale memoriei preşcolarului sunt stimulate de joc şi 
fabulaţie, de povestire şi compunere, de activităţi practice şi muzicale, de contactul cu natura şi de 
activităţile de muncă.  

Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinilor imaginative, a capacităţilor de creare a unui sistem 
de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări 
după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului.  

Copilul dispune nu numai de capacitatea de a se juca şi de a învăţa, ci şi de aceea de a crea. 
Creaţiile preşcolarului dovedesc că viaţa lui interioară este destul de bogată, că intenţiile lui 
depăşesc cu mult posibilităţile de care dispune. El este capabil să obţină produse noi, neobişnuite, 
originale, chiar dacă acestea sunt noi şi originale doar pentru el. ,,Fiecare individ posedă o doză de 
creativitate, dar depinde cum o valorifică” . 

În procesul instructiv-educativ activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu 
plăcere şi să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi se transmit copiilor , în 
mod sistematic şi organizat informaţii din toate domeniile de activitate:muzicale , literare, plastice 
accesibile , formându-se astfel anumite competenţe : de a audia anumite piese muzicale , de a 
interpreta roluri . Interpretând diferite roluri, copilul reproduce modele de conduită şi le asimilează 
în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a interpretării unor roluri este originalitatea 
şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre realitatea înconjurătoare, 
spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter activ – 
participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. Fiind cea mai pură 
formă a gândirii simbolice, are o contribuţie majoră în dezvoltarea intelectuală.  

Toate activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere 
cultural în această societate plină de pseudo- cultură.  

În cadrul activităţilor didactice şi extracuriculare, alături de îndrumătorii lor, aceştia dovedesc 
creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. Serbările, 
şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se 
implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului 
prin mijloace proprii.  

Totodată serbările pregătite susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de 
educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a vinutei corecte, dar şi a posibilităţii de a se 
transpune prin interpretarea unor roluri de teatru.  

În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii interpretând roluri care au ca scop date şi obiceiuri 
ale poporului românesc, ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular 
românesc, a datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul desfâşurării acestei activităţii 
extracurriculare. Scopul acestei activităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la 
obiceiurile şi tradiţiile populare româneştii, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor. 

specifice poporului nostru prin interpretare de roluluri , a dansului popular şi a “îmbrăcării” 
unor costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie.  

Activităţile extracuriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le 
interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un 
efort suplinemtar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, 
încăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor. 

Rolul acestor activităţii extracuriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de 
recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al 
aptitudiniilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.  

În cadrul spectacolelor de teatru relaţiile care se stabilesc între actori şi copii sunt 
extraordinare, deoarece actorul interpretează roluri şi reprezintă un izvor de informaţie, iar copii 
sunt dornici de cunoaştere fiind atraşi de rolurile interpretate de actorii. Noile metode prin care se 
realizează activitatea instructiv educativă pun în vedere iniţiativa, fantezia şi contribuţia creatoare a 
cadrului didactic. Prin activităţii bogate şi prin considerarea copiilor ca pe nişte oameni în continuă 
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dezvoltare, căutăm cu ajutorul activităţilor extracurriculare în care îi antrenăm, să le trezim 
curiozitatea , să le păstrăm viu interesul pentru cunoaştere, să-i provocăm în a căuta şi descoperii 
lucruri noi.  

Ca o concluzie personală consider că trebuie să încercăm să-i atragem pe copii să participe la 
activităţi cu ajutorul tuturor metodelor pe care le putem aborda.Având posibilitatea de a desfăşura 
activităţi extracurriculare munca noastră devine un pic mai uşoară deoarece aceste activităţi sunt 
attractive şi îi determină pe copii să participle fără să-i forţăm.  

Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem 
să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi 
momente recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a trezi 
curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor 
didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracuriculare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: GAIDOȘ CLAUDIA-ECATERINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AȘTILEU 

 
 

„Un copil este ca o sămânță de floare… Cât de frumos va crește, cât de frumos va rodi, 
depinde de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ și de câtă lumină și apă are, de cât e de ferită 
de frig, de furtună și 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 rămâne în urma ta?” 

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 întrepătrundă. 
Educația în familie are ca scop formarea unui om cu o dezvoltare multilaterală și armonioasă. 
Părinții sunt datori să crească copilul, să se îngrijească de sănătatea, educația, învățătura și 
pregătirea profesională a acestuia. Această funcție 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 secolul XXI, într-o perioadă marcată de profunde și rapide transformări sociale, este o 
misiune din ce în ce mai dificilă. Familia are nevoie de sprijin și susținere pentru a rezolva 
problemele ridicate de creșterea generațiilor de astăzi. Aceasta nu are întotdeauna cunoștințele 
psihopedagogice necesare educării copiilor. Educatorii profesioniști suntem noi.   

De aceea, avem datoria, ca prin activitățile ce le desfășurăm să pregătim familia pentru a-și 
cunoaște copilul, să o antrenăm în procesul educațional. Prin activitățile de parteneriat cu părinții, 
ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educație solidă a copilului, iar prezența familiei în 
cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul necunoscut inițial.  

Dragostea, familia, școala sunt esențe indispensabile în viața fiecărui om. Ca primă verigă a 
sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse. Este foarte importantă în educația 
din copilărie, deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din familie. Tot din 
mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele și obiceiurile celor din jur. Individul va 
repeta și va imita persoanele semnificative din viața sa, va avea aceleași păreri, idei, concepții.  

Calitatea educației primite în familie depinde îndeosebi de nivelul de educație al părinților și 
al familiei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral și comportamental. Funcția 
principală a familiei- educarea copiilor-este deformată cu largi și dramatice consecințe, astăzi, 
motivele fiind dintre cele mai diferite: lipsa timpului, situația financiară grea, violența, lipsa de 
comunicare. Colacul de salvare este dragostea, care aduce cu sine comportare adecvată și respect. 
Familia este unicul loc unde omul se simte dorit, așteptat, iubit, drag și scump pentru fiecare 
membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunțe sincer   asupra tuturor problemelor, ar putea fi 
înțeleasă, susținută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic, ci și spiritual. 

 De la venirea în grădiniță, educatoarea întreprinde activități de cunoaștere a copiilor și 
familiilor acestora. Studiază dosarele personale, chestionarele aplicate la început de an, organizează 
colectivul de părinți alegând comitetul de părinți și repartizează fiecăruia atribuțiile. Stabilește un 
program de activități cu familia, proiectează întâlniri individuale și colective, consultații, activități 
extracurriculare. Ține legătura permanent cu părinții prin orice mijloace, fie telefonic sau prin e-
mail, prin corespondență sau prin avizierele și panourile din sala de grupă. Participarea părinților la 
activitățile demonstrative a permis părinților să fie proprii evaluatori ai copilului lor, precum și 
posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei, cât și a colectivului din care face 
parte. Dacă familia va fi implicată de la bun început în programul educativ, ea va percepe corect 
importanța colaborării cu grădinița și beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 
grădiniței va fi conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă.  
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Beneficiar în parteneriatul grădiniță-familie este copilul, care, treptat, prin modul de 
comportare va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat și își va descoperi părinții ca parte 
importantă a educației sale. Familia educă prioritar copilul, grădinița continuă pe coordonate noi tot 
ce s-a făcut și s-a realizat în familie.  

Implicându-i pe părinți și stabilindu-le responsabilități în acțiunea comună de educare a 
propriilor copii, de supraveghere și control ai acestora, de participare la activitățile educative 
comune, am reușit să-i conving, să-i motivez, iar rezultatul a fost „aproape” de cel așteptat. 

La finalul anului școlar, am putut spune că am avut parte de împliniri. Am înțeles că atât 
părinții, cât și  noi, cadrele didactice, avem de învățat unii de la alții, Sunt familii care trec prin 
situații dramatice, sunt copii care trăiesc adevărate drame. Datoria noastră este să îi descoperim, să-i 
ajutăm. Să apelăm mai des la instituțiile statului abilitate în acest sens, să nu uităm că nepăsarea sau 
ignoranța noastră și a părinților poate distruge destine. Sigur, nu este ușor. Uneori familia, din 
diverse motive, își face în jurul ei un zid care nu este ușor de trecut. Alteori, lipsa de educație a 
părinților înșiși este atât de profundă, încât ai impresia că nu mai poți face nimic. Familia actuală nu 
mai este cea de acum 20 de ani, nici măcar cea de acum 10 ani. Să ținem seama de acest fapt, mai 
ales, să încercăm să ținem pasul, pentru că noi suntem cei care putem aduce speranța și cei care vom 
forma caracterele, personalitățile și valorile viitoare. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 

 

PROF.GAIDOȘ PETRU-VIOREL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AȘTILEU 

 
Orice serbare școlară este o sărbătoare, atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice, și nu 

în ultimul rând pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 
valoare imaginația și creativitatea fiecărui elev sau cadru didactic.  

Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei. 
Stimularea și educarea atenției, precum 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 elevilor, 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 elevilor și cadrelor didactice care-i coordonează. Lectura artistică, dansul, devin puternice 
stimulări ale sensibilității artistice. Valoarea estetică este sporită și de cadrul organizatoric- sala de 
festivități amenajată în chip sărbătoresc. 

Fiecare dintre noi am avut parte, în copilărie, măcar de o apariție pe o  scenă, oricât de 
modestă ar fi fost ea. Fiecare dintre noi, în copilărie am cântat, am  spus o poezie în cadrul festiv al 
unei serbări școlare. Păstrăm în amintire aceste momente ca pe ceva ce ne-a marcat sufletul, ceva 
frumos și emoționant. Câți dintre marii artiști, fie ei muzicieni, actori, dansatori nu s-au manifestat 
pentru prima dată în cadrul modest al unei serbări școlare? Explozii de entuziasm juvenil, torente de 
suflete revărsate prin glasurile de copii, serbările școlare rămân adânc întipărite în memoria noastră 
afectivă, copilăria fiind acea perioadă în care totul pare posibil, când visezi să realizezi lucruri 
mărețe, când nimic nu poate sta în calea afirmării, mai ales ca și artiști.   

Serbarea școlară a fost și este cadrul afirmării talentului, aptitudinilor artistice ale multor 
personalități culturale, dar și cadrul descoperirii acelor laturi ale personalității multor copii, care, în 
mod obișnuit-la lecții sau alte tipuri de activități rămân ascunse, latente atât pentru părinți, cât și 
pentru cadrele didactice. Menită să aducă frumosul artistic în viața copiilor, serbarea școlară 
contribuie, prin multiplele sale valențe educative, la educarea estetică a copiilor, 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, atât prin 
contactul cu opera de artă (literară, muzicală, coregrafică, teatrală, etc.), cât și prin creații artistice, 
fie ele ca produse ale artelor, fie prin interpretarea artistică a acestora. Serbarea școlară se înscrie în 
rândul celor mai îndrăgite  activități extracurriculare din prisma copiilor, deoarece îi antrenează pe 
toți în organizarea și desfășurarea ei. 

Noutatea scenariului, cadrul desfășurării, costumele propuse sunt tot atâtea ocazii în care 
copiii colaborează cu organizatorul, dezvoltându-și capacitățile creatoare, interpretative, devenind, 
din simpli participanți la serbare, organizatori ai acesteia, ceea ce duce implicit la dezvoltarea unor 
trăsături pozitive de caracter, a unor calități morale, cum ar fi: tenacitatea și perseverența în munca 
pentru perfecționarea rezultatelor, îndrăzneala și stăpânirea emoțiilor, prin apariția în fața unui 
public și interpretarea rolului artistic, încrederea în sine, prin depășirea timidității și 
autoconvingerea că se poate mai mult și mai bine, încrederea în ceilalți, spiritul de echipă.  

Orice activitate extracurriculară devine un moment de destindere pentru copii, prin 
caracterul distractiv, festiv, antrenant. 

Serbarea școlară devine și un moment de evaluare a cunoștințelor dobândite prin lecții, de 
afirmare a deprinderilor artistice (recitative, teatrale, muzicale-vocale sau instrumentale, 
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coregrafice), educația muzicală în învățământul preșcolar și primar neputând avea o formă mai 
agreabilă de evaluare sau de manifestare a deprinderilor artistice decât serbarea școlară. 

Organizate cu diferite ocazii, semestriale, anuale sau ori de câte ori se simte nevoia unei 
destinderi, atât din partea elevilor cât și a cadrelor didactice, serbarea școlară vine să încununeze 
eforturile celor mici de a deveni mai buni în domeniul literar-muzical-coregrafic. Serbările școlare, 
cu cadrul lor sărbătoresc contribuie din plin la dezvoltarea gustului estetic al acestora, la dezvoltarea 
unei atitudini responsabile față de actul artistic. Pentru aceasta, copiii trebuie să fie bine pregătiți, să 
știe că pot obține succes doar prin muncă multă, tenacitate, voință, ambiția de a se perfecționa 
pentru a fi la înălțimea așteptărilor și pentru a-i mulțumi pe cei ce au investit încredere în ei. De 
asemenea, prin organizarea serbărilor, elevii se obișnuiesc cu seriozitatea muncii, își dezvoltă 
spiritul de inițiativă, atenția, învață să respecte îndrumările organizatorilor. 

În funcție de tematică, programul unei serbări școlare nu trebuie să fie prea încărcat. El 
trebuie să cuprindă numere artistice diferite, aranjate în așa fel încât să nu plictisească publicul, să 
nu obosească copiii. Din program nu poate lipsi muzica.  Micii interpreți vin să arate părinților, 
bunicilor, rudelor, prietenilor și oricui dorește să-i asculte, că pot fi la fel de buni ca și cei mari în a 
transmite mesajul muzicii auditoriului. În programul serbărilor școlare este bine să folosim toți 
copii, chiar dacă unii dintre ei nu au ajuns la performanțe prea mari.  Eforturile depuse de copiii cu 
calități artistice mai slab dezvoltate nu trebuie neglijate.  Includerea lor în program este o dovadă de 
încredere și încurajare, apariția lor pe scenă, în fața publicului fiind un prilej de mare bucurie, 
aceștia străduindu-se să facă față cerințelor la fel ca și ceilalți. De cei care organizează serbarea 
depinde atât succesul ei la public, cât, mai ales, realizarea unor obiective educative importante 
pentru personalitatea copiilor. Numai cu pasiune se pot organiza serbări școlare de un înalt nivel 
artistic, unde elevii au,  pe lângă rolul lor determinat de program și o ținută artistică de scenă, ceea 
ce implică o atitudine artistică adecvată, o ținută vestimentară potrivită cu rolul interpretat. Talentul 
copiilor și talentul cadrelor didactice își pot da mâna, înfăptuind pe nesimțite acel tainic flux 
emoțional, fără de care „niciun joc” nu se poate impune ca act artistic de referință. Activitatea bine 
desfășurată în școală și înafara ei duce la succese, asigură dezvoltarea impetuoasă a posibilităților 
de muncă ale copiilor. 

Ca și cadru didactic, nu pot decât să încurajez și să mă implic activ în organizarea și 
desfășurarea a cât mai multor activități de acest gen în cadrul școlii în care lucrez, dar mai ales în 
rândul clasei pe care o coordonez. 
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Serbările din grădiniţă 

Prof. înv. preşcolar 

Gaiţă Ileana 

G.P.N  Moşteni, Logreşti 

 

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. Aceste activităţi de recreere şi înveselire se desfăşoară în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările 

realizate cu diferite ocazii ( Moş Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, Adio Grădiniţă ). Serbările organizate 

în grădiniţă reprezintă un nesecat izvor de bucurii şi satisfacţii, creează copiilor o stare de bună 

dispoziţie, favorizând atât dezvoltarea fizică cât şi psihică a copilului. Prin acest efort se conturează 

o serie de calităţi. Copilul învaţă să-şi stăpânească emoţiile provocate de prezenţa unui public 

numeros şi necunoscut, se debarasează de timiditate şi devin mai curajoşi şi îndrăzneţi. În cadrul 

organizat şi vesel al serbării se formează optimismul şi încrederea în propriile forţe. Serbările 

contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei. Pregătirea unei 

manifestări colective, antrenante, cum este serbarea, lasă urme adânci în sufletul fiecărui copil. 

Participarea la serbarea grădiniţei sau a grupei, îi uneşte pe copii, îi ajută să se împrietenească. 

Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoţii şi interese comune, căci reuşita serbării 

întăreşte sentimentul apartenenţei la colectiv.  Orice serbare prilejuieşte interpretarea poeziilor, 

cântecelor şi dansurilor îndrăgite de copii. E limpede însă că doar o selecţie de piese valoroase vor 

putea declanşa impresii şi emoţii estetice puternice. Pentru ca spectacolul să fie reuşit, textele 

literare trebuie alese cu grijă, conţinutul lor slujind deopotrivă ca suport educativ, afectiv şi de 

amuzament pentru copii. Din varietatea serbărilor organizate în grădiniţa de copii, cele mai tipice 

sunt: serbările ocazionale, serbările prilejuite de marile aniversări şi serbarea pomului de iarnă. 

Serbările prilejuite de marile aniversări au în conţinutul lor, un caracter mai complex. Conţinutul 

unei serbări este determinat în primul rând de evenimentul căruia îi este  destinat şi scopul urmărit. 

Programul pentru serbări trebuie să respecte anumite condiţii principale: materialul artistic folosit 

trebuie să fie bine orientat, să aibă valoare educativă, valoare artistică şi accesibilitate. Toate aceste 

experienţe ne-au oferit satisfacţii uriaşe şi au contribuit într-o mare măsură la destinderea copiilor în 

mediul grădiniţei, la realizarea unei atmosfere relaxante şi constructive între grădiniţă şi familie, 

ceea ce a determinat ca şi copiii să vină cu plăcere la grădiniţă şi să se manifeste fără inhibiţii şi 

timidităţi; ei au observat ce mult înseamnă dragostea, căldura sufletească, înţelegerea, respectul şi 

toleranţa, lucruri deosebit de importante pentru această primă experienţă în afara familiei. 
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,,Magia sărbătorilor – izvor de bucurie, salbă de datini” 

Programul educativ pentru sărbătorile de iarnă 

 

Prof. Gal Cristina Violeta 

Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu, Arad 

 
Crăciunul este sărbătoarea sfântă a Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al 

liniştii sufleteşti. Este o perioadă în care primim şi dăruim 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. 

Pentru a păşi în spiritul Crăciunului, elevii vor decora  şcoala cu numeroase ornamente 

specifice acestei sărbători. Cu toate că magazinele sunt pline de oferte variate, cele mai frumoase 

ornamente rămân cele realizate manual - sunt unice, iar în ele se regăseşte emoţia cu care ne 

încărcăm în aceste zile. 

Copiii pregătesc de serbarea finalului de an. Ei învață roluri, recită poezii despre iarnă, 

realizează un spectacol și o scenetă de final de an. La serbarea vor fi invitați  părinții precu și toate 

cadrele didactice din școală. Copiii își vor întâmpina oaspeții cu felii de cozonac și saloane. Pentru 

obținerea cozonacului copiii vor apela la ajutorul părinților. 

O parte importantă a acestor inedite spectacole o reprezintă colindele. Copiilor le place 

muzica, fie să o asculte, fie să o cânte. Unele colinde au multe strofe și cuvinte arhaice, așadar 

alegerea unui colind scurt, care să cuprindă cuvinte familiare este importantă. Conținutul colindului 

este explicat copiilor, mai ales dacă există expresii specifice unei anumite zone geografice. Toți 

copiii repetă colindul până când poate fi susținut în cor. Zâmbetele și chicotelile copiilor care 

interpretează colinde parte a unui spectacol amplu vor fi  cele care aduc emoție și pace totodată în 

sufletele adulților.  
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Pașii parcurși pentru organizarea serbării de Crăciun: 
 
-părinţii vor fi invitaţi în scris la serbarea copiilor; 

- pregătim sala de clasă împreună cu elevii ca pe o mică scenă, cu elemente de decor specifice 

sărbatorii de Crăciun: bradul de Craciun, beculeţe;  

-părinţii vor fi asteptaţi cu muzică ambientala (colinde); 

-pentru acomodare şi intrarea în atmosferă vom face un scurt schimb de  păreri, politeţuri; toți 

invitații primesc cozonaci și saloane 

-copiii vor susține micul sectacol de colide şi poezii specifice sărbatorii de Crăciun 

-la sfârşitul concertului voi adresa cuvinte laudative la adresa copiilor şi voi mulțumi părinților 

pentru participare; voi invita părintii să ia parte la  un schimb de păreri, discuţii libere şi să 

servească o cafea. 

Dificultăți: 

Din partea părinţilor: 

 Rigiditate în comunicare şi neimplicare din partea părintilor “să facă celălat”; 

• Neparticiparea  la  astfel  de  acţiuni  din  cauza  timpului  liber  limitat,  comoditate,  neimplicare, 

timiditate, etc; 

• Disputa unor idei divergente privind:  

– responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; 

– impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 

– participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în instituţia şcolară.  

Din partea elevilor: 

 Refuzul copiilor de a participa la manifestări extraşcolare, altele în afara celor muzical-

dansante; 

 Lipsa modelelor de activitaţi la colegi de generaţia lor, în şcoala lor sau în alte şcoli “noi 

suntem mari” , “ne e ruşine” “alţii nu fac”; 

 Subiecte, momente şi activitaţi neatractive pentru generaţia lor; 

 Plictiseala la repetiţii; 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 133, BUCURESTI 

EDUCATOARE : GANCI NICOLETA /  SOLOMEI CRISTINA 

 

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. 

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. 
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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: 

Activitatea  – 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 “Ziua porţilor 
deschise”. Astfel familia se va simţi ca parte a gradinitei, 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. 

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. 

Un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ şi FAMILIE  este  o 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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IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLARĂ,  

ESENȚIALĂ PENTRU SUCCES 

 

PROFESOR: GAVRILĂ  GEORGIANA 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

JUDEȚUL GORJ 

 
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.   

Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni de informare 
asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a 
aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a 
părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copiii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea 
dorită de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţii ntelectuale.Până la cuprinderea într-o 
unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate 
de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar nici acţiunea educativă a 
familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai degrabă un 
raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 
celuilalt.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. 

Mediul familial 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 extrem de 
puternică şi de neînlocuit.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. 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. 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.  

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 acestora.  

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 sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna 
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credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. 
Greşelile părinţilor decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. 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. 

679



Importanta parteneriatului cu parintii  

serbarile scolare 

Prof inv primar Gavriluta Natalia 

Scoala Gimnaziala ,,General Nicolae Sova,, Poduri - Comuna Poduri, Judetul 

Bacau 

 
        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 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. 

      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 
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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. 
       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  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.  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 .  Ora  de  dirigenţie  
este  cea  în  care  ne  putem  apleca  asupra  acestei  laturi.  În  acestă  oră  se  urmăreşte  
valorificarea  abilităţilor  de  interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  
propriilor  aspiraţii  spre  formarea  şcolară  si  profesională.  Se  accentuează  azi  ideea   de  a  
sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  
familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  
sarcinile  lor  educative . 
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ŞI NOUĂ NE PASĂ! 

 

Prof. Găină Lăcrămioara 

Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Buhuşi 

Judeţul Bacău 

 
 
     Suflul sărbătorilor de iarnă încălzeşte cele mai aprige inimi, descătuşează cele mai încrâncenate 

suflete şi seamănă căldura si înţelegere între semeni. În preajma sărbătorilor de iarnă, cu toţii 

devenim mai buni, mai sensibili la suferinţele celor din jur, mai bucuroşi şi mai împliniţi decât în 

oricare perioadă a anului. 

     Ca dascăli, simţim poate mai acut decât alţi adulţi magia sărbătorilor, prin ochii, dar mai ales, 

prin sensibilitatea copiilor, a căror bucurie nereţinută devine molipsitoare. Cum să nu fii 

impresionat când, în privirile unui copil sărman, se citeşte atâta mâhnire şi atâta dor de Moş 

Crăciun? Cum să nu-l aştepţi pe neobositul Moş, când, vreme de două săptămâni, i se pregăteşte 

aşteptarea? Se pun la cale serbări, scenete, se împodobesc sălile de clasă şi totul în jur respiră aer de 

sărbătoare. 

     În calitate de diriginte la clasa a V-a, am organizat cu elevii o activitate artistică, ai cărei 

beneficiari au fost elevii unei clase I, de condiţie materială modestă. Pentru ca orizontul lor de 

înţelegere este oarecum limitat, ne-am gândit ca, în locul dramatizarii unei scene reprezentând 

Naşterea Mântuitorului, să pregătim o scenetă dintr-un cunoscut basm, respectiv Cenuşăreasa, 

familiar majorităţii copiilor de aceasta vârstă. Am colaboarat cu cei de clasa a V-a în privinţa 

scenariului, a costumaţiilor, a decorului. Pentru ca să intrăm în spiritul sărbătorilor, doi spiriduşi 

(băiat şi fată) au fost cei care au deschis serbarea, le-a făcut urări invitaţilor (părinţi ai ambelor 

clase, directori, bibliotecară) şi au introdus în scenă emoţionaţii actori. Trebuie să fac precizarea că 

fiecare elev de la clasa a V-a a fost implicat în activitate, chiar dacă nu toţi în postura de actori; unii  

s-au ocupat de decor, de recuzită, alţii de asigurarea fondului muzical ce a rulat pe tot parcursul 

scenetei, alţii au fost dansatori invitaţi la balul prinţului.  Satisfacţia şi încântarea se citeau pe 

chipurile celor de clasa I, care urmăreau atenţi piesa de teatru. 

     Următorul moment a fost dedicat unor cântece de iarnă, pregătite tot de cei de la clasa a V-a, 

timp în care Moş Crăciun s-a pregătit să le faca o surpriză celor mici. Împreună cu elevii mei de la 

clasa a V-a, am strâns nişte bani, pentru a le cumpăra dulciuri şi jucării colegilor de la clasa I. 

Fuseserăm cu toţii impresionaţi când, pe un panou din clasă, am citit câteva dintre scrisorile lor 

adresate moşului bun, în care ei îi cereau câte o ciocolată sau o jucărie. Ne-am dat seama că 

posibilităţile unora dintre ei erau mai puţin decât modeste, aşa că ei au propus să le întindem o mână 
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de ajutor acum, în preajma sărbătorilor. Am decis împreună cu comitetul de părinţi al clasei să 

adunăm nişte bani, pentru a-i înlesni misiunea moşului. Suntem convinşi că, pentru unii dintre ei, 

aceaste este unica întâlnire cu multdiscutatul şi multmediatizatul moş. Este evident că desele lui 

apariţii la televizor, indiferent sub ce formă, i-au diminuat din aureola magică de care a fost 

înconjurat, de când se ştie. Fie că este tânăr, fie că este bătrân, moşul din timpurile actuale este 

demitizat, datorită excesivei sale mediatizări, aşa încât aşteptarea şi apariţia lui produc mai puţină 

emoţie celor mici. 

     Înfruntând o asemenea abordare a imaginii lui Moş Crăciun, noi, cei din clasa a V-a, ne-am 

încăpăţânat să-i pregătim moşului un popas în mijlocul clasei noastre, pentru a arăta impactul pe 

care prezenţa sa o produce asupra sensibilităţii celor mici. Nu mare ne-a fost mirarea constatând că 

aceştia au fost de-a dreptul surprinşi de apariţia mosului. 
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PROGRAMUL EDUCATIV PENTRU SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

 

Prof. înv. primar GĂZDAC Cristina- Sabina 

Școala Gimnazială Cristești, județul Mureș 

  

Ninge bogat, cu fulgi pufoși, 

E-o iarnă ca-n Alecsandri 

Sau poate ca în Grigorescu 

Și-ți vine iar copil să fii. 

                     (Mariana Dobrin) 

 Venirea iernii și implicit a sărbătorilor pline de culoare și zâmbet, a momentelor în care 

copiii așteaptă cu nerăbdare venirea lui Moș Crăciun și trimiterea celebrelor scrisori încărcate de 

gânduri și dorințe ascunse, constituie un moment de sărbătoare, în care activitățile școlare 

extracurriculare abundă în poezii și colinde cântate de glasurile plăpânde ale copiilor. 

 În calitate de învățătoare a unei clase pline de elevi nerăbdători care, odată cu prima 

ninsoare, au început să recite zilnic Plugușorul, iar desenele despre farmecul iernii nu au încetat să 

fie afișate, am decis să realizez împreună cu aceștia un program educativ pentru sărbătorile de iarnă, 

program în care copiii să poată să își exprime bucuria și  entuziasmul despre nașterea Domnului 

Iisus Hristos, venirea lui Moș Crăciun și ninsoarea pufoasă de afară. 

 În continuare, voi prezenta pe scurt scenarul activității educative , însoțit de fotografii cu 

secvențe din serbare.  

 Activitatea a debutat cu trimiterea invitațiilor pentru 

părinți și profesori, în care am specificat ora, data și locul 

desfășurării serbării. Copiii au fost așezați în ordine, în fața 

clasei, costumați în spiriduși, Fiecare copil a primit o poezie, 

pe care a recitat-o în clar, pe un ton potrivit și concis.  
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Poeziile au fost îmbinate cu colinde celebre, precum: O,ce veste minunată!, Astăzi s-a 

născut Hristos!, La Viflaim colo-n jos… , Steaua sus răsare, Florile dalbe, Sorcova. 

În încheierea activității, toți băieții au intonat poezia Plugușorul, acompaniați de sunetul 

îndrăzneț al unui clopoțel. 

Drept recompensă, pentru că au fost cuminți și au intonat frumos poeziile, elevii au fost 

recompensați cu darurile de la Moș Crăciun și au gustat din mandarinele ce transmit aroma 

sărbătorilor de iarnă. Mai jos, se găsește o mostră din poeziile intonate de copii. 

Dintre toate câte sunt  

Sărbători pe acest pământ 

Nu e alta mai frumoasă  

Decât Crăciunul cel Sfânt. 

Noi am pregătit colinde 

Şi din suflet le cântăm 

Bucurii şi sănătate 

În pluguşor vă urăm. 

Anul Nou să vă aducă 

Bucurie, sănătate 

Şi s-aveţi noroc în toate. 

 

SĂRBĂTORI CU PACE ȘI BUCURIE ÎN SUFLETE! 

CRĂCIUN FERICIT! 
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Necesitatea parteneriatului grădiniţă-familie 
 

Prof. înv. preşcolar Geana Elena 
 

 Parteneriatul se concentrează în jurul a unui punct comun, şi anume dezvoltarea armonioasă 

a copilului şi pregătirea lui pentru mediul şcolar. 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.  

În timpul actului educaţional cadrul didactic utilizează diferite metode şi procedee ştiinţifice, iar 

acestea pot fi întâlnite într-o oarecare măsură şi acasă. Este important ca ceea ce învaţă copilul la 

grădiniţă să fie continuat şi consolidat acasă(aici putem observa cel mai bine importanţa 

parteneriatului). Necesitatea creării şi menţinerii unei nişe de reguli şi modele comportamentale este 

de la sine înţeleasă, având în vedere etapa în care se află copilul(etapă a imitării, a neputinţei 

discernerii între bine şi rău). 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). 

Prin implicarea activă a părinţilor în activităţile desfăşurate în grădiniţă, îi vom determina să 

aibă o atitudine pozitivă faţă de actul educaţional. Apropierea faţă de grădiniţă îi va ajuta pe părinţi 

să interacţioneze mai bine cu copilul, stimulând integrarea copilului în colectivitate. 

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.   

Unirea forţelor între cei doi parteneri trebuie să fie una sinceră, în care ambele părţi îşi respectă 

îndatoririle şi comunică obstacolele pe care le întâmpină pentru a putea fi intervenit corespunzător. 

Modul în care relaţia dintre educatoare şi părinţi are loc, influenţează direct şi indirect evoluţia 

preşcolarului. Doresc să conchid prin a afirma că parteneriatul dintre grădiniţă şi familie constituie 

baza procesului educaţional şi bunul demers al acestuia. 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. 
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PROGRAM ARTISTIC DE CRĂCIUN 

”ZORITORII” 

 

Profesor înv. primar GECZI ADINA-ELENA 

 
 

În data de 6 decembrie, Zoritorii îşi aleg vătaful, contabilul şi cămăraşul. Apoi urmează 
repetiţiile la Căminul Cultural, iar primul loc în care colindă este  la Primărie. În dimineaţa zilei de 
25 se merge la biserică, iar în următoarele trei zile se colindă tot satul. Din banii strânşi se face un 
bal pe 7 ianuarie, unde se  aşteaptă  toată lumea din sat. Acest obicei s-a păstrat din strămoși și în 
satul Brădet din Întorsura Buzăului, satul meu natal. Am ales să fac această piesă cu elevii clasei a 
IV-a, deoarece tradițiile nu trebuie să piară. 
 
Prima parte se cântă de către tot grupul de băieți. 
 
DĂ-I DOAMNE ISUSE HRISTOASE 
MULT NE-AI LĂSAT ZORI FRUMOASE 
ZORI FRUMOASE, LUMINOASE, 
CA LUMINA DE FRUMOASE. 
 
CĂCI DIN CER TE-AI POGORÂT-O 
CHIP DE PORUMB TE-AI FĂCUT-O 
JOS LA IAD CÂND TE-AI LĂSAT-O 
IADUL TU L-AI SPĂIMÂNTAT-O. 
 
MULŢI CREŞTINI S-AU BUCURAT-O, 
PE MOŞ ADAM L-AI AFLAT-O, 
MĂI ADAME, MOŞ ADAME,  
ZIDIREA MÂINILOR TALE 
 
NE-AI SCOS DOAMNE DIN PIEIRE 
PENTRU-A NOASTRĂ MÂNTUIRE, 
TRANDAFIR VERDE PE MASĂ 
DĂ-NE GAZDĂ DRUMU-N CASĂ 
TRANDAFIR ROŞU PE MASĂ 
RĂMÂI GAZDĂ SĂNĂTOASĂ! 
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Partea a doua este strigată de vătaful grupului 
 
CEREREA COLACULUI 
 
MĂI FECIORI FĂCĂTORI, 
IA STAŢI ŞI-ASCULTAŢI, VEDEAV-AŞ SĂTURAŢI! 
DE BERE, DE MÂNCARE, 
DE PÂINE COAPTĂ ÎN CUPTOARE. 
CĂCI JUPÂNU GAZDĂ SĂNĂTOS 
S-ARATĂ CU UN DAR MÂNDRU ŞI FRUMOS. 
C-UN COLAC DE GRÂU CURAT 
DE ARAT ŞI SEMĂNAT! 
C-AM JUGAT ÎNTR-O JOI 12 BOI 
CU COARNELE LUNGI TULULUNGI 
CUM ERA VREMEA PE-ATUNCI... 
LA UN CAR MARE FERECAT 
CU OBEZI DE MĂLAI CALD 
ŞI SPIŢELE DE CAŞ DULCE 
DE STETEA JUPÂNU GAZĂ  
ŞI SE GÂNDEA CÂT MAI PUTEA DUCE. 
ZIUA TOATĂ A LUCRAT 
BRAZDĂ NEAGRĂ A RĂSTURNAT, 
GRÂU VERDE A SEMĂNAT! 
GRÂU VERDE ŞI FRUMOS 
CA FAŢA LUI ISUS HRISTOS. 
AVEŢI FLĂCĂI GURĂ DE A MULŢUMI? 
FOARTE MULŢUMIM FRUMOS! 
 
Partea a treia se cântă de toți membrii grupului, iar unul dintre băieți dansează cu fata/fetele  
gazdelor. 
 
COLIND PARTEA A II-A 
 
MĂI SOAŢE VĂTAŞE 
SCOALĂ DE LA MASĂ 
ŞI TE VĂTĂŞEŞTE 
ŞI TE MÂNTUIEŞTE 
C-UN COLAC DE GRÂU 
NOI NE-OM LUA DE BRÂU 
DE-O FI DE SECARĂ 
TOŢI PE UŞĂ-AFARĂ 
CRUCEA NI SE-NTOARSE 
PE UŞĂ NE SCOASE 
ŞI-O GAZDĂ FRUMOASĂ 
RĂMÂI SĂNĂTOASĂ! 
ŞI-O GAZDĂ BĂTRÂNĂ, 
RĂMÂI, NOAPTE BUNĂ! 
 
SEARA DE ASTĂZI, LA MULŢI ANI! 
 

Activitate practicǎ elevi-pǎrinţi ,,Ornamente pentru bradul de Crǎciun” 
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Prof. ȋnvӑţӑmânt primar şi preşcolar- Georgescu Carmen 

Şcoala Gimnazialӑ Nr.1 Braşov 

 

        Clasa: Pregǎtitoare A 
Competenţe vizate:  

 Comunicare ȋn limba românǎ - Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de 
comunicare 

 Arte vizuale şi abilitǎţi practice - Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice 
folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

 Muzicǎ şi mişcare - Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 
 Dezvoltare personalǎ - Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi 

adulţi cunoscuţi 
      Activitatea practicǎ a ȋnceput cu momentul de spargere a gheţii, elevii fiind ȋntrebaţi de ce 
iubesc iarna: pentru cǎ vine Moş Nicolae, Moş Crǎciun, este zǎpadǎ, se dau cu sania, fac oameni de 
zǎpadǎ etc. Pentru cǎ suntem ȋn apropierea sǎrbǎtorii Crǎciunului, vom confecţiona ȋmpreunǎ cu 
pǎrinţii ornamente pentru bradul de Crǎciun: globuri din becuri şi polistiren. 
      Împreunǎ se cântǎ cântecul ,,  Brǎduleţ, brǎduţ drǎguţ”: 
      ,,Brǎduleţ, brǎduţ drǎguţ 
      Ninge peste tine, 
      Haide, hai ȋn casa mea! 
      Unde-i cald şi bine 
      Pom de Anul Nou te fac 
      O, ce bucurie! 
      Cu beteala-am sǎ te-mbrac 
      Și steluţe-o mie. 
      Participanţii la activitate au primit materialele necesare:  
 Globuri din polistiren 
 Becuri de sticlǎ 
 Sârmǎ pluşatǎ 
 Vopsele acrilice 
 Sclipici, lipici cu sclipici 
 Paiete, ştrasuri, fâşii colorate din materiale de diferite culori 
 Aracet, lipici 

      Elevii au recitat ȋn faţa pǎrinţilor poezii despre anotimpul alb şi poezii adresate lui Moş Crǎciun.  
      Elevii şi pǎrinţii au ȋnceput sǎ confecţioneze globuri pentru brad, apelând la creativitate şi 
ȋndemânare, fiind ȋndrumaţi şi supravegheaţi de doamna ȋnvǎţǎtoare.Pe parcursul desfǎşurǎrii 
activitǎţii s-au ascultând colinde de Crǎciun. Când toate ornamentele au fost gata, copiii au 
ȋmpodobit bradul din sala de clasǎ. Au cântat ȋmpreunǎ cântecul ,,O, brad frumos!”: 
      O, brad frumos, o, brad frumos! 
      Cu cetina tot verde 
      Tu esti copacul credincios, 
      Ce frunza nu şi-o pierde 
      O, brad frumos, o, brad frumos! 
      Verdeaţa ta ȋmi place. 
      Când o revǎd sunt bucuros 
      O, brad frumos, o, brad frumos! 
      Cu frunza neschimbatǎ. 
      Mǎ mângâi şi mǎ faci voios 
      Și mǎ-ntǎreşti ȋndatǎ. 
      La sfârşitul activitǎţii, pǎrinţi şi copii, servesc cozonac şi beau ȋmpreuna o canǎ de ceai. 
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Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie şi efectele lui asupra elevului 

 

Prof. Georgescu Otilia – Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei” București 

 

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, 

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. 

Educaţia 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 
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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. 

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.  
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Importanţa parteneriatului cu părinţii 

 

Prof. înv. preşcolar, Vrîncianu Georgiana-Maria 

Şcoala Gimnazială “ Alexandru cel Bun”,Berunţi,jud Bacău 

 
 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. 
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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 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. 
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Importanta parteneriatului cu parintii 
 

Prof. inv. Presc. Ghent Ioana 
 
Copilul si educatia reprezinta  punctule comune dintre gradinita si familie. Fiecare copil este 

unic, indiferent de ereditate, iar gradinita este cea care prin incheierea unui parteneriat cu familia/ 

parintii, se concentreaza sa-i ofere acestuia o dezvoltare armonioasa. 

Parteneriatul cu parintii are o importanta deosebita in cadrul unitatilor de invatamant. Spun 

aceasta deaorece, prin colaborarea cu parintii ajungi sa cunosti mult mai bine copilul, mediul in care 

traieste precum si doleantele lui fata de gradinita. In cadrul acestor parteneriate am avut ca teme de 

dezbatere strict legate de problemele de varsta si de comportament ale copiilor. In cadrul acestor 

intalniri cu parintii am desfasurat o dezbatere. De asemenea am simulat situatii pe care nu le pot 

depasii parintii, in momentul in care copilului i se spune, NU.  

Cele mai indragite activitati de copii in cadrul acestor parteneriate, au fost exercursiile alaturi de 

parinti. Impreuna cu parintii am desfasurat jocuri si activitati distractive, concursuri, drumetii. 

Copiii au soacializat si au colaborat foarte bine avandu-i alaturi pe parinti, iar parintii copiilor au 

legat prietenii. 

De asemenea, am desfasurat in gradinita targuri caritabile. Aici am confectionat impreuna 

decoaratiuni pe diverse teme, ca mai apoi sa donam, caselor de tip familiar si centrelor de batrani si 

copii, sumele achizitionate din vanzari. 

Serbarile scolare le desfasuram in colaborare cu parintii. Pentru copii, acest tip de activitate 

reprezinta un moment foarte important atat din punct de vedere afectiv cat si cognitive, dand ocazia 

prescolarilor de a prezenta intr-o maniera originala rolul care i se atribuie si de a manifesta talentul 

native. Pentru ca atmosfera sa fie cat mai calda, pe parcursul unor serbari am initiat jocuri , poezii, 

cantece cunoscute si de parinti. 

Atelierele de creatie reprezinta tot o activitatea ce am desfasurat-o impreuna cu copiii si parintii. 

Importanta acestor ateliere consta in faptul ca, produsul finit este confectionat impreuna cu familia 

si are o importanta deosebita pentru copii. De asemenea dezvoltarea imaginatiei, dexteritatea, simtul 

estetic, constituie o importanta deosebita. 

In concluzie parteneriatele parinti/ familie- gradinita au un rol esential in educatia si 

performarea copiilor, dezvoltand  armonios increderea in sine a celor mici, colaborarea la nivelul 

grupului si socializarea. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

Prof.înv.primar:Cezarina Gheorghiță 

Școala Gimnazială ,, Mihail Andrei” Buhuși 

 

            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.  
           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. Se realizează între: instituţiile 
educaţiei : familie, scoală si comunitate ; agenţii educaţionali : copil, părinţi, profesori,   membrii ai 
comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, 
reprezentanţi ai bisericii, ai poliţiei). 

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 
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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. 

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 ,  

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  acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  
interrelaţionare,  de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  
formarea  şcolară  si  profesională.Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  
substitui.  Se identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  
rând,  asupra  părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative . 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 
Gherghe Silvia – Georgiana, 

Școala Gimnazială Nr. 5, Galați, Jud.Galați 
 
 

Educația profundă își are bazele în mediul familial. ”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) Educația primită din familie este cea care va fi continuată și desăvârșită 
în grădiniță și, ulterior, în școală. 

Elevul învață atât la școală, cât și acasă. Învață orice: să vorbească, să se comporte, să țină 
creionul în mână, să-și facă ordine în lucruri, dar acumulează și 
informații. De cele mai multe ori, elevul se simte bine atât în mediul 
familial, cât și în cel școlar. Însă acesta se va simți cu atât mai bine 
dacă cele două componente vor conlucra împreună.  

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, pot îmbunătăți 

abilitățile educaționale ale 
părinților, pot dezvolta abilitățile 
de lideri ale părinților și pot 
conecta familiile cu membrii 
școlii. 

Necesitatea abordării parteneriatului dintre şcoală și familie 
atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea 
fiecăreia, dar ceea ce e important e că fiecare este  direcţionată şi 
canalizată asupra copilului. De aceea, este necesar un parteneriat 
real, activ, cu implicare din partea familiei. 

În acest an școlar, colectivul clasei a II-a a participat la un târg de Crăciun, organizat atât în 
școală, cât și într-un spațiu comercial amenajat, în scopul de a ajuta un coleg de clasă spitalizat. În 
acest sens, s-au organizat mai multe ateliere de lucru. Într-o primă etapă, am realizat cu elevii, la 
clasă, diverse ornamente, globulețe și felicitări. Ulterior, am avut o întrunire cu părinții unde am pus 
bazele unei întâlniri viitoare: învățător – elevi – părinți concretizată sub forma unui atelier de lucru. 
Elevii au avut ocazia să creeze, alăruri de părinții lor, ornamente de Crăciun 
pentru colegul lor. De asemenea, elevii au creat și acasă diverse materiale, 
alături de părinții lor. O ultimă sesiune de ornamente create, la nivel de clasă, a 
vizat o întâlnire de lucru manual între cadre didactice și părinți. De fiecare dată 
rezultatele au fost deosebite.  

Târgul s-a desfășurat pe parcursul a două zile. Aici au fost prezenti atât 
elevii, cât și părinții, îmbrăcați în ie. Elevii au participat alături de părinți spre 
a vinde produse lucrate manual de Crăciun. Pe lângă bucuria unor activități 
realizate cu părinții, în mediul școlar, elevii au simțit satisfacția ajutorului dat 
colegului lor, iar părinții s-au responsabilizat mai mult în ceea ce privește 
ideea de acțiune caritabilă.  

Acest tip de activitate a creat o legătură mai puternică între familie și școală. Totodată, oferă 
copilului imaginea unei uniunii între școală și familie, privindu-le ca un tot unitar, având același 
scop și conlucrând împreună la realizarea lui.   
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IMPORTANTA  SERBĂRILOR  ŞCOLARE  IN  DEZVOLTAREA 

ARMONIOASA A ELEVILOR 

 

Prof.inv.primar GHERGHE SIMONA AURELIA 

Sc.Gimn.Petre Sergescu,Dr.Tr.Severin,Mehedinti 

 
                  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 . 
                 Este important rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 
                 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică în mod direct copilul 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 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 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 . 
                Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 
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                  Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de 
Crăciun ,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui . 
                
                
 
                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 
pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 
                  Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
                  Desfăşurarea serbării cuprinde de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 
mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  
                  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 . 
                   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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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

-abordare teoretică - 
 
 

prof. GHERMAN AURELIAN-LEONARDO 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Steierdorf-Anina 
 
 

Parteneriatul cu părinţii  : Generalităţi 
 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.  Modul tradiţional de organizare a sistemelor de 
învăţământ era, până în a doua jumătate a  anilor ’70, unul  puternic ierarhizat, bazat pe  control şi 
supervizare  – de la nivelul ministerului de resort până la nivelul clasei de elevi. Începând cu anii 
’80, modul tradiţional de organizare al sistemelor de învăţământ este văzut ca fiind  mult prea greoi, 
ineficient,  rigid comparativ cu alte sisteme   ale   societăţii,   incapabil  să   răspundă  cerinţelor   
actuale   şi  de   perspectivă  ale societăţii   şi  economiei.    

Democratizarea învăţământului, demarată începând cu 1990,   răspunde  de   asemenea  şi   unor  
obiective  civice:  posibilitatea de asociere a părinţilor în asociaţii, comitete, organizaţii care să le 
reprezinte interesele   în  raport   cu   şcoala,   manifestarea  liberă  a   opiniei   vis-à-vis   de   
calitatea, performanţa unui sistem al societăţii, posibilitatea de a alege instituţia, tipul, forma de 
învăţământ, specializarea, profilul pe care individul o consideră cea mai potrivită pentru el şi copiii 
lui etc. Pe   de  altă parte însă nu toate familiile şi nici toate instituţiile  de  învăţământ s-au dovedit 
pregătite pentru a-şi asuma un plus de responsabilitate. În România legislaţia privind implicarea 
părinţilor în activitatea şi viaţa şcolii s-a îmbunătăţit semnificativ după ’90 oferind acestora şansa de 
a fi reprezentaţi în consiliile şcolilor, să se organizeze în asociaţii, organizaţii ale părinţilor etc. 
Părinţilor le-a fost recunoscută astfel competenţa în a decide asupra a numeroase aspecte legate de 
activitatea şcolii: alegerea conducerii şcolii, desfăşurarea unor proiecte şcolare, evaluarea calităţii 
învăţământului etc.  

 Perspective de abordare a relaţiei dintre şcoală şi familie  
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 . Cea mai  bună abordare s-a  dovedit  a fi colaborarea, cooperarea  dintre  cele două 
instanţe, împărţirea responsabilităţii   eşecului   educaţional   şi   socio-profesional   al   individului   
precum   şi succesul   acestuia. Cel mai frecvent, relaţia dintre şcoală şi familie a fost analizată din 
perspectiva  caracteristicilor socio-economice şi culturale ale familiei: structură, număr de copii, 
nivel de educaţie al părinţilor, ocupaţia şi veniturile acestora, mediul de rezidenţă etc. Relaţia dintre 
şcoală şi familie rămâne, după cum s-a constatat, dominată şi în prezent de acest tip de caracteristici 
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atât la nivelul societăţilor puternic dezvoltate cât şi la nivelul celor mai puţin dezvoltate – cum este 
cazul României – deşi era de aşteptat ca cel puţin   în   cazul   primului   tip de   societăţi   impactul   
să fie  mult  diminuat  ca   urmare   a  dezvoltării economice pe care au conoscut-o acestea în 
ultimele decenii. Cu toate acestea,  s-a constatat faptul că, familiile tradiţionale şi cu un nivel înalt 
de educaţie se implică mai frecvent în activităţile şi în viaţa şcolii decât familiile monoparentale şi 
cu un nivel scăzut de educaţie. Interesul   pentru  relaţia   dintre  familie   şi  scoală   a  fost   
generat, şi   de  situaţia contradictorie ce caracteriza marea majoritate a societăţilor contemporane: 
inegalităţile socio-economice dintre  diferite categorii de populaţie se diminuaseră considerabil  însă 
efectul asupra egalizării şaselor de acces şi succes în educaţie era minim. Cercetările care au   
abordat   relaţia   dintre   familie   şi   şcoală   din   perspectiva   caracteristicilor   socio-economice   
şi  culturale   ale  familiei  au   ajuns   la   concluzii  foarte  utile   sistemului  de  învăţământ dar au 
suscitat şi numeroase alte întrebări legate de problematica inegalităţilor  de acces şi succes în 
educaţie. 

   Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei şcoală – familie 

În  ceea  ce  priveşte  relaţia  şcoală-familie  se  impun  deschideri  oferite părinţilor  privind  
aspectele   şcolare,  psihopedagogice,  pe   lângă  aspectele  medicale,  juridice  etc.   

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. 

Cunoaşteera de către cadrele didactice a principalelor caracteristici ale părinţilor, tipul  
de activitate pentru care au disponibilitate sau consideră că sunt competenţi le pemite 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 
responsabiliatea pe care o are în educarea copilului etc. De asemenea, experimentând colaborarea, 
cooperarea cele două, şcoala şi familia se vor  cunoaşte   mai  bine   şi-şi  vor  adapta  strategiile,   
priorităţile astfel  încât  să evite   o  influenţă negativă asupra copiilor; 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE 

 

prof. Gherman Claudia, 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Steierdorf-Anina 

 

Perspective de abordare a relaţiei dintre şcoală şi familie  

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. Concret, familia şi şcoala desfăşoară  împreună sau separat o serie  de activităţi prin care  
urmăresc atingerea unui obiectiv comun:   reuşita educaţională şi, ulterior, cea socio-profesională a 
copilului. Relaţia dintre  familie şi şcoală  reprezintă una dintre preocupările  constante ale 
sociologilor,  psihologilor,  pedagogilor,  economiştilor  etc.  Perspectivele  din   care este analizată, 
metodologia utilizată, rezultatele la care s-a ajuns până în prezent reflectă nu doar importanţa 
acestui tip de relaţie, ci şi modul cum acesta a evoluat în timp. Dacă la începutul   secolului   XX   
eşecul   educaţional   şi   socio-profesional   al   individului   era considerat   exclusiv   rezultatul   
calităţii   “moştenirii   genetice”   transmise   de   familie urmaşilor săi, în a doua jumătate a 
secolului, responsabilitatea pentru nereuşită revine în întregime şcolii, considerată a fi prin 
excelenţă o “instanţă de reproducţie socială”.În   ultimele   două   decenii   s-a   ajuns   la   concluzia   
că   a   investi   familia   cu responsabilitatea  totală  a   eşecului   sau   reuşitei   educaţionale  şi   
socio-profesionale   a individului este la   fel de greşit cu   a aştepta acelaşi lucru de  la şcoală. Cea 
mai  bună abordare s-a  dovedit  a fi colaborarea, cooperarea  dintre  cele două instanţe, împărţirea 
responsabilităţii   eşecului   educaţional   şi   socio-profesional   al   individului   precum   şi 
succesul   acestuia.   În   aceste   condiţii   şi   specialiştii   au   acordat   mai   multă   atenţie 
identificării de tipuri, modele de relaţii de colaborarea, cooperare, parteneriat între familie şi şcoală 
care să faciliteze reuşita educaţională şi socio-profesională a individului şi mai puţin stabilirii 
“vinovatului” de nereuşită. Nu s-a ajuns până în prezent la identificarea unui   model,   tip   ideal   
de   relaţie   între   şcoală   şi   familie   însă   au   fost   identificate mecanismele, cauzele, factorii 
care influenţează colaborarea, cooperarea dintre cele două instanţe şi modul în care acestea pot fi 
valorificate în favoarea copilului. Dintre acestea, caracteristicile   socio-economice   şi   culturale   
ale   familiei,   aşteptările,   aspiraţiile, comportamentele părinţilor vis-à-vis de şcoală, competenţele 
şi practicile parentale s-au dovedit a fi cele mai importante.   În capitolul de faţă ne-am propus să 
analizăm relaţia dintre familie şi şcoală la nivelul   societăţii  româneşti  actuale.   Analiza  are   ca  
punct de   plecare  teorii,  modele elaborate în ultimele două decenii de  către sociologi, psihologi, 
pedagogi interesaţi de relaţia dintre familie şi şcoală.   Utilizând   datele   unor  ceretări realizate în 
România în ultimii ani şi care au abordat şi aspecte legate de educaţie (Barometrul de Opinie 
Publică, ediţia mai 2004  şi mai 2007, Diagnoza Calităţii Vieţii,  mai  2006) vom verifica în ce 
măsură aceste teorii, modele valabile la nivelul societăţilor occidentale sunt potrivite şi pentru 
societatea noastră sau, dimpotrivă, la nivelul societăţii noastre se conturează alte tipuri, modele de 
cooperare, colaborare între şcoală şi familie.   

III.   1.   Relaţia  familie-şcoală   din  perspectiva   caracteristicilor   socio-economice  şi  

culturale ale familiei  
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Cel mai frecvent, relaţia dintre şcoală şi familie a fost analizată din perspectiva  caracteristicilor 
socio-economice şi culturale ale familiei: structură, număr de copii, nivel de educaţie al părinţilor, 
ocupaţia şi veniturile acestora, mediul de rezidenţă etc. Relaţia dintre şcoală şi familie rămâne, după 
cum vom constata, dominată şi în prezent de acest tip de caracteristici atât la nivelul societăţilor 
puternic dezvoltate cât şi la nivelul celor mai puţin dezvoltate – cum este cazul României – deşi era 
de aşteptat ca cel puţin   în   cazul   primului   tip   de   societăţi   impactul   să fie  mult  diminuat  
ca   urmare   a dezvoltării economice pe care au conoscut-o acestea în ultimele decenii. Cu toate 
acestea, s-a constatat faptul că, familiile tradiţionale şi cu un nivel înalt de educaţie se implică mai 
frecvent în activităţile şi în viaţa şcolii decât familiile monoparentale şi cu un nivel scăzut de 
educaţie.  (Baker & Stevenson, 1986, apud  Deslandes &  Bertrand, 2004a). Mamele care   
desfăşoară  o  activitate   profesională   au  tendinţa  de   a   se  implica   mai   mult  în activitatea   
educaţională   de la  domiciliu   a   copilului  decât  în   activitatea   educaţională desfăşurată în 
şcoală.  (Eccles   &   Harold, 1996; Danber &Epstein, 1994  apud   2004a). Probabilitatea   ca   
mamele   să-şi   sprijine   copiii   în   activitatea   educaţională   este relativ independentă de 
caracteristicile socio-economice şi culturale în timp ce suportul acordat de către taţi variază puternic 
în funcţie de categoria socio-profesională: taţii cu un nivel înalt de educaţie sunt de departe cei care-
i  ajută  cel   mai   mult   pe   copii   în  activitatea educaţională comparativ cu taţi aparţinând altor 
categorii socio-profesionale. (Goyou & Guerin, 2006) 

II. 2.   Relaţia familie-şcoală din perspectiva percepţiilor, aspiraţiilor, atitudinilor,  

comportamentelor părinţilor  

Interesul   pentru  relaţia   dintre  familie   şi  scoală   a  fost   generat, şi   de  situaţia 
contradictorie ce caracteriza marea majoritate a societăţilor contemporane: inegalităţile socio-
economice dintre  diferite categorii de populaţie se diminuaseră considerabil  însă efectul asupra 
egalizării şaselor de acces şi succes în educaţie era minim. Cercetările care au   abordat   relaţia   
dintre   familie   şi   şcoală   din   perspectiva   caracteristicilor   socio-economice   şi  culturale   ale  
familiei  au   ajuns   la   concluzii  foarte  utile   sistemului  de învăţământ dar au suscitat şi 
numeroase alte întrebări legate de problematica inegalităţilor de acces şi succes în  educaţie. Dacă 
inegalităţile  de acces şi succes în educaţie nu se reduc doar la diferenţele de ordin socio-economic 
şi cultural dintre familii atunci pot fi ele explicate mai degrabă prin percepţiile, aspiraţiile, 
comportamentele familiei vis-à-vis de   educaţie?  care  este   impactul  percepţiilor,  atitudinilor,   
comportamentelor   familiei asupra relaţiei dintre ea şi şcoală?  

În   termeni   generali,   percepţiile   reprezintă   o   reflectare   subiectivă   a   realităţii 
obiective   cu  care  individul  intră  în  contact  nemijlocit.  Raportându-ne  strict  la  tema acestui   
studiu,   putem   spune   că   percepţiile   părinţilor   asupra   educaţiei   sunt   rezultatul contactului 
pe care ei l-au avut cu sistemul de învăţământ fie în perioada în care au fost la rândul lor elevi, fie în 
momentul în care copii lor au intrat în sistem.  
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DEMERSURI DIDACTICE URMĂRITE ÎN REALIZAREA UNEI SERBĂRI 

 

Prof. Înv. Preșc. Ghibu Livia Marinela 

Școala Gimnazială ” Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic, Timiș 

        

 Este bine știut faptul că organizarea și pregătirea serbărilor necesită timp, cât și o strânsă 
colaborare între toți factorii implicați: educatoare, copii, părinți, efort și disciplină. 
 Demersurile didactice necesare asigurării eficienței unei serbări: 

 Dobândirea informațiilor și tratarea , selectarea acestora 
 Primul pas în pregătirea unei serbări este identificarea surselor adecvate de informații: cărți de 
versuri, cărți cu povești, scenete, culegeri de cântece, CD- uri, casete audio, cataloage de modă, 
fotografii ( pentru costumație) etc. 

 Comunicarea  
 În organizarea și desfășurarea unei serbări deosebit de importantă este relația fundamentală ce 
trebuie să fie între cele două educatoare, în vederea conceperii unui program unitar , atât din punct 
de vedere al conținutului, costumației, decorului, cât și din punct de vedere al pregătirii afective a 
copiilor pentru distribuirea rolurilor, pentru repetiții și evoluția la serbare. 
 La nivelul comunicare educatoare- copil, se are în vedere o prezentare generală a programului, 
astfel încât să asigurăm interesul și curiozitatea copilului, dar în mod deosebit crearea motivației 
interioare. Comunicarea educatoare- părinte, este ușor ” întârziată”, lasând un moment- tampon, 
care să permită copiilor să trăiască momentul de bucurie, de exaltare, fiind ei primii care comunică 
părinților conținutul serbării, personajul interpretat de ei, dar și de alți colegi. 

 Utilizarea modelelor 
 Presupune participarea copiilor la diferite activități extracurriculare ( spectacole de teatru, 
muzicale, audiții), care să le ofere copiilor alternative interpretative, colaborare între actori, mișcări. 

 Crearea unei imagini 
      Constă în întocmirea programului serbării ( conținutul), respectarea principalelor variabile ale 
creativității: 
 Originalitatea – fiecare program de serbare trebuie să fie diferit de cele anterioare, dar și față 

de cele pregătite de alte grupe. 
 Abundența – fiecare copil să aibă propria lui poezie, rol . 
 Diversitatea – îmbinarea momentelor statice cu mișcarea, alternarea poezie cu cântecul, a 

prestației solitare cu cea de grup, diversitatea costumelor. 
 
 Abstragerea  

 Copiii trebuie antrenați în vizionarea unor spectacole, serbări prezentate de seriile anterioare, 
cu scopul de a ”extrage”, a observa ceea ce este analog: îmbrăcarea costumului popular, un mod 
specific de recitare a plugușorului, utilizarea unor accesorii pentru obiceiurile de iarnă etc. 

 Explicarea 
    Copilul trebuie să înțeleagă momentul când trebuie să-și interpreteze rolul, semnificația 
aplauzelor și rolul spectatorilor, ignorarea camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. 

 Stabilirea unui plan, a unei strategii de derulare a repetițiilor 
- să fie suficient timp ( zile) pentru a asigura un număr rezonabil de repetiții; 
- durata repetițiilor să nu afecteze ritmul de lucru al copiilor; 
- implicarea părinților în repetarea și fixarea conținutului;  
- îmbinarea formelor de organizare: pe grupuri ( cântece, dansuri), individual ( versuri), în 
perechi ( dialoguri, dans, acțiuni); 
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- divizarea programului și asumarea segmentelor din program în funcție de aptitudinile 
educatoarei ( partea muzicală coordonată de o educatoare, iar cea de mișcare de alta, după ce 
în prealabil a fost conceput un program unitar). 

 Învățarea 
       Presupune fixarea conținutului serbării prin repetări. 

 Organizarea 
Presupune: - informarea părinților cu obiectivele și conținutul programului; 

             - implicarea părinților în procesul de repetare a conținutului, asigurarea costumației    
     necesare; 
              - constituirea comitetului de părinți care pot contribui la decorarea clasei; 
              - precizări privind reguli de comportare în timpul serbării; 
              - valorificarea experienței din anii anteriori 

 Desfășurarea acțiunii  
       Constă în desfășurarea propriu- zisă a serbării, fiecare din cei implicați fiind 
pe deplin pregătiți pentru eveniment. 

 Evaluarea 
      Se realizează prin reacția spectatorilor față de evoluția copiilor, prin aplauze, 
laude, recompense. 

    Serbările copiilor, minuțios pregătite, constituie momente de bucurie, de trăire și retrăire 
a copilăriei pentru toți cei implicați: educatori , copii, părinți. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

Prof.înv.primar GHICOLESCU GENICA 

Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu” 

Loc.Călărași,Jud.Călărași 

 

            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 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.  
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          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. 

          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. 

          Informarea părinţilor despre comportamentele copilului  de către specialiştii în domeniul 

educaţiei poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor lor educative. Implicarea 

părinţilor în activităţile şcolii trebuie să fie una dintre priorităţile învăţământului actual.        

            Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea 

aprofundată a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii 

pentru a deveni aliaţi ai şcolii. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

GHIORGHIEȘ MARIA - profesor de religie 

Școala Gimnazială Movila Miresii, Județul Brăila 

 
          Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul 
elevului la nivelul procesului instructiv-educativ. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii 
și acțiuni educative între factorii educaționali. Parteneriatul educațional se desfășoară împreună cu 
actul educațional propriu-zis. El se referă la proiectarea, decizia, acțiunea și colaborarea dintre 
instituții influente și agenți educaționali. 
          Parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de 
diferite documente de politică educațională la nivel național și internațional și de cercetările în 
domeniul educației. 
           Începând cu anii 1960, s-au efectuat multe cercetări privind colaborarea școală-familie-
comunitate, în special în şcolile tradiţionale şi reprezentative pentru spaţiul comunităţii europene, 
precum şcoala franceză şi cea engleză. Rezultatele lor au făcut posibilă o mai bună înțelegere a 
tipurilor și nivelurilor de colaborare în funcție de locurile de intervenție precum casă, școală şi 
comunitate, factorii favorabili sau nefavorabili colaborării și impactul pozitiv al acesteia. 
Colaborarea promovează succesul procesului educativ, indiferent de vârstă, tipul de fundal socio-
economic sau caracteristicile personale ale elevului. În consecință, punerea în aplicare a unor 
practici eficiente de colaborare, pare a fi esențială pentru a-și maximiza șansele de succes.  
           Această legătură între diferitele medii ale tinerilor a devenit imperativă, având în vedere 
numeroasele schimbări demografice care afectează familiile, decalajul tot mai mare dintre clasele 
sociale, cerințele locurilor de muncă și diversității și cea a complexității crescânde a problemelor 
tinerilor și familiilor lor. Având în vedere finalitatea, atât şcoala franceză, cât şi cea engleză 
mizează pe creșterea capitalului social, respectiv relații, resurse și oportunități de învățare. Europa 
occidentală recunoaşte în mod clar, școala nu mai poate fi suficientă doar ea însăşi pentru 
îndeplinirea obiectivelor educaţiei. 
            În ciuda particularităţilor generate de factorii locali şi de sistemele de învăţământ, în cele 
mai vechi scoli din Europa se pot identifica cu uşurinţă parametrii de desfăşurare a acestui 
parteneriat în cinci etape şi câteva obiective foarte clare. 
            Prima etapă o constituie explorarea care s-a concretizat din nevoia permanentă de a 
îmbunătăți anumite abilități. Care sunt atitudinile studenților față de știință? Cum să se intervină 
asupra comportamentului elevilor? Cum rămâne cu prezența la școală? Este necesar să fie analizate 
toate obiectivele care vizează toți tinerii și familiile lor, adică intervenții de tip universal și obiective 
care vizează tinerii cu risc și familiile lor cu probleme specifice.  
            A doua etapă o reprezintă declanşarea proiectului. Cine preia conducerea, construcţia 
proiectului, resursele existente, motivarea celorlalte părți ale parteneriatului să se alăture proiectului 
şi stabilirea obiectivelor sunt paşii care definesc această etapă. 
            A treia etapă este planificarea. Ce parteneri pot optimiza proiectul şi evaluarea potențialului  
contribuției lor la succesul proiectului, responsabilitățile tuturor şi rolurile care vor fi rezervate 
pentru fiecare, abordarea adecvată a activităţilor pentru maximizarea capacităţii de muncă în echipă 
sunt paşii relevanţi ai acestei etape. 
            Etapa a patra o reprezintă implementarea. Pe ce tematici și cât de des ar trebui să se 
comunice cu exponenţii parteneriatului, cine să organizeze întâlnirile şi proiectul activităţilor, 
promovarea adecvată a proiectului, informarea părinților și a celorlalţi colaboratori despre realitățile 
școlilor și progresul activităţilor sunt paşii acestei etape. 
            Ultima etapă constă în evaluare. În acest stadiu se verifică calitatea activităților 
implementate atât prin discuție, cât şi evaluare scrisă scurtă, monitorizarea numărului de prezențe la 
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fiecare activitate, verificarea îndeplinirii obiectivelor vizate şi măsurarea impactului.Ele sunt 
considerate paşii cei mai importaţi care duc la evaluarea finală a întregului proces de concretizare a 
acestui parteneriat. 
            Obiectivul general vizează o revizuire a practicilor eficiente sau promițătoare de colaborare, 
a celor mai bune practici care promovează constanța și succesul procesului educativ. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, au fost vizate trei obiective intermediare. 
            Primul obiectiv este inventarierea practicilor de colaborare. Se identifică în documentația 
științifică programele, abordările și instrumentele de colaborare testate în diferite contexte de 
predare sau intervenție comunitară privind elevii.  
            Al doilea obiectiv este analizarea în mod critic a metodelor enumerate. Dintre programele, 
abordările și instrumentele identificate, se selectează cele pe care cercetătorii le identifică ca fiind 
eficiente în promovarea persistenței și a succesului educaţiei; Se identifică şi cele mai bune practici 
care pot fi adaptate, precum fundamentele teoretice, abordarea colaborării, condițiile de eficiență şi 
mijloacele de implementare, în funcție de contextele și categoriile de elevi. 
            Al treilea obiectiv îl reprezintă identificarea liniilor de gândire și instrumentele utile atât 
pentru cercetători, cât și pentru mediile de intervenție pentru stabilirea sau evaluarea practicilor de 
colaborare, dezvoltarea unui cadru de referință pentru practicile eficiente de colaborare, elaborarea 
unui model de planificare pentru un proces eficient de colaborare şi diseminarea cele două 
instrumente, a cadrului de referință și a modelului de planificare a colaborării, în diferite moduri 
ajustate la caracteristicile diferite întâlnite în procesul de educaţie. 
           În România, 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. Părinții sunt implicați în elaborarea ofertei 
educaționale a unității de învățământ, prin participarea la organizarea programelor Școală după 
școală și stabilirea curriculumului la decizia școlii. 
            Parteneriatul școală-familie-comunitate este dat de relațiile de colaborare între personalul 
școlii și familii, membrii comunității, organizații: companii, biserica, biblioteci, 
servicii sociale, pentru a implementa programe și activități care să îi ajute pe elevi să reușească. 
            Cercetările arată că implicarea familiei în parteneriarul cu școala contribuie la îmbunătățirea 
frecvenței școlare și la dezvoltarea responsabilității elevilor pentru activitățile școlare. Pe baza 
acestor rezultate,în școli se impune o regândire a rolului familiei și implicării comunitare în 
sprijinul părinților. 
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Magia Sărbătorilor de iarnă în școala noastră 
 

Prof. Daniela-Aurora GHIȚĂ 

Școala Gimnazială Nr.1 Ghidigeni, jud. Galați 

 

 

 

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.  

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. De aceea, consider 

că un rol important în perpetuarea datinilor și obiceiurilor acestei perioade îl are și cadrul didactic, 

care trebuie să le aducă în atenția elevilor, de toate vârstele, prin diverse activități. Astfel începând 

cu 30 noiembrie – sărbătoarea Sf. Andrei – aș putea spune că se dă startul sărbătorilor de iarnă. 

Urmează 1 Decembrie - Ziua Națională a României, 6 decembrie – Sf. Nicolae, 20 decembrie – 

Ziua Ignatului, 24 Decembrie – Ajunul Crăciunului, 25-27 decembrie – Crăciunul, 31 decembrie – 

Ajunul anului nou, 1 ianuarie – Anul Nou și Sf. Vasile, 5 ianuarie – 

Ajunul Bobotezei, 6 ianuarie – Bobotează și 7 ianuarie – Sf. Ion, care 

încheie lanțul. Pe lângă aceste date, care impun și evenimentul ce se 

serbează, mai sunt și alte evenimente: postul Crăciunului care ne 

pregătește sufletul pentru primirea pruncului Iisus care se finalizează 

cu spovedanie și împărtășanie, pregătirea turtelor – „scutecele lui Iisus” - și binecuvântarea lor de 

către preot, curățenia casei întregi și împodobirea acesteia și a bradului, tăierea porcului și 

pregătirea bucatelor tradiționale, umblatul cu steaua, colindul, plugușorul, capra, ursul, sorcova și 

semănatul, așteptarea și sosirea lui Moș Crăciun, petrecerea nopții dintre ani, sfințirea caselor în 
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ajunul Bobotezei și a apelor în ziua de Bobotează. Toate acestea impun anumite ritualuri ce pot 

cunoaște și diferențe în funcție de regiunile țării. 

Perioada de la sfârșitul lui noiembrie și până la venirea 

vacanței de iarnă este o perioadă încărcată de magie, aș spune. 

Deși este și o perioadă de recapitulare și evaluare finală, este pusă 

sub amprenta sărbătorilor de iarnă, și întreaga unitate școlară 

transmite atmosfera acestora. 

Holurile și clasele se îmbracă de sărbătoare: luminițe, beteală, globulețe, ba chiar și 

imaginea de poveste a Moșului care sosește tras de sanie cu sacul lui roșu plin de daruri, fulgi și 

țurțuri dă un aer cald. Nu uităm de parfumul bradului, aroma de măr și scorțișoară, mireasma 

portacalei care ne aduce și mai aproape de magia Crăciunului.  

Se aud glasurile de copii care repetă cântece, poezii, 

colinde, plugușor, interpretează roluri de mag, păstor, Irod, Iosif 

și Maria, se pregătesc scene și tot felu de decoruri care să aducă 

și mai aproape de realitate poveștile lor. 

Totul culminează cu reprezentările micilor spectacole la care actorii își primesc răsplata 

pentru munca depusă. Aplauzele vin să aducă fericirea și să risipească oboseala și tristețea de pe 

chipurile muncite atât ale copiilor cât și ale profesorilor.  

În toată această forfotă este important să ne fie alături și 

părinții, bunicii și rudele copiilor. Emoția este cuvântul cheie, cred, a 

acesei perioade. Bunătatea și mulțumirea împărtășirii unui moment de 

bucurie, emoția și nerăbdarea susținerii reprezentației, precum și o 

amintire plăcută sunt tot ce rămâne și contează. 

 În concluzie activitățile, că sunt teoretice sau aplicative, 
pe tema sărbătorilor de iarnă prin care se scot la iveală tradițiile 
și obiceiurile transmise din generație în generație sunt deosebit 
de importante, de creative și aduc doar bucurii.     
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MAGIA SĂRBĂTORILOR, MAGIA COPILĂRIEI 

 

prof. Eustina Gianina Damaschin,  

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
  
 Copilăria reprezintă pentru fiecare dintre noi o etapă frumoasă, plină de bucurii, a vieţii. 
Doar că atunci când şti 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. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că în copilărie, ne bucurăm de protecţie din partea adulţilor care sunt 
responsabili de noi, fie ei părinţi sau cadre didactice.  
 Între părinţi şi cadrele didactice se stabileşte în mod firesc o relaţie de colaborare în interesul 
copilului. Serbările sunt un astfel de moment. Indiferent de motivul pentru care se organizează o 
serbare (sau un spectacol), importantă e participarea şi implicarea cu pasiune a copiilor în realizarea 
spectacolului.  

Spectacolele de Crăciun se bazează pe bucuria Naşterii lui Iisus, pe colinde, dansuri 
tematice, pe învierea tradiţiilor legate de Crăciun şi de trecerea într-un nou an, pe oferirea şi 
primirea de cadouri, de răspunsul pe care fiecare copil îl dă îndemnului „fii mai bun”.  

Şcoala este principala instituţie, alături de familie, care contribuie la conştientizarea faptului 
că omul, mic sau mare, trebuie să fie BUN în fiecare zi, nu doar în zilele de sărbătoare. Şi mai ales 
că a fi bun nu înseamnă o stare de spirit trecătoare ci că trebuie să fie o constantă de zi cu zi... că a fi 
bun la anumite discipline şcolare nu înseamnă neapărat că eşti bun la suflet după cum o situaţie 
şcolară mai puţin bună nu te descalifică pe tine, puiule de om, de la a face fapte bune în fiecare zi 
astfel încât cei care te cunosc să spună cu zâmbetul pe buze „ce copil BUN e .....” sau „uite ce 
darnic e...”. Pentru părinţi acestea pot fi motive de mândrie mai mari chiar decât performanţele 
şcolare ale copilului. 

Pe de altă parte, fiecare copil putem spune că excelează într-un domeniu. Acel domeniu în 
care el excelează poate fi domeniul artistic, poate fi domeniul sportiv sau poate fi creativitatea.... 
Unul poate fi un excelent „scenarist” altul un imitator deosebit... Cu ajutorul părinţilor şi al cadrelor 
didactice putem identifica pentru fiecare elev ce poate el să facă mai bine iar la anumite activităţi 
extracurriculare aceste abilităţi ale copilului să fie puse în valoare prin momentele speciale create.  

Un astfel de moment deosebit îl poate reprezenta o serbare/ un spectacol. Copiii apreciază în 
mod deosebit situaţiile în care şcoala face apel la talentele lor speciale.  

Colectivul pe care îl coordonez şi-a propus ca de Crăciun să organizeze o activitate prin care 
fiecare să îşi pună în valoare talentul său special. Au urmat negocieri între copii referitoare la locul 
în care se ţine activitatea (sala de sport a şcolii, sala de clasă sau o altă sală de activităţi), ce invitaţi 
speciali avem la activitate (doar copiii şi profesorii care au ore la clasă, doar copiii, diriginta şi 
părinţii, toţi sau numai o parte dintre ei, prieteni de la alte clase), ce momente artistice vor fi 
prezentate, în ce zi şi la ce oră. Până la urmă, fiind vorba despre o activitate desfăşurată în preajma 
vacanţei de iarnă, negocierile nu au fost foarte grele, mai ales că la momentul bilanţului de an mulţi 
părinţi nu pot pleca de la serviciu pentru a participa la activităţile şcolii iar închirierea unei săli de 
activităţi din afara şcolii presupune un efort financiar semnificativ. De comun acord, s-a stabilit ca 
locul de desfăşurare a activităţii să fie sala de sport a şcolii, iar invitaţii să fie părinţii care pot veni, 
prietenii de la alte clase, care pot fi atât spectatori cât şi participanţi la spectacol. 

Odată stabilit locul de desfăşurare, elevii au trecut la realizarea ornamentelor care vor 
împodobi sala pentru a-i da un aer mai festiv, pentru a „schimba faţa” sălii de sport, astfel încât ea 
să semene cât mai mult cu o sală de spectacol. Ghirlandele, fulgii care „cad” din înaltul sălii, 
draperiile în culorile devenite specifice Crăciunului (verdele împrumutat de la brazi şi roşul din 
obrajii plini de bucurie ai copiilor), globurile care împodobesc draperiile şi din care se construiesc 
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arcade pentru intrarea artiştilor în scenă, toate au fost realzate de „spiriduşi” în atelierele „moşului”, 
organizate în clasă. Au avut şi ajutoare: părinţii care au avut timp disponibil, au venit să lucreze 
împreună cu copii, să asculte şi să cânte împreună cu ei colindele tradiţionale.  

Cei cu talent pentru dans, sub coordonarea profesorilor de sport din şcoală, au conceput şi 
exersat câteva dansuri... atât al fulgilor cât şi al spiriduşilor zglobii, al globurilor vesele şi al 
ghirlandelor luminoase. Pentru costumele trupei de dans am apelat din nou la părinţi care au luat 
legătura cu un atelier de confecţii, care au realizat ţinutele de scenă ale copiilor, ţinute care au ţinut 
cont de ceea ce au „imaginat” copiii ca fiind costumul ideal pentru fiecare dintre dansuri. Pentru că 
era vorba de patru dansuri, copiii şi-au adus prietenii de la alte clase şi practic, au transformat sala 
de sport şi orice alt spaţiu disponibil din şcoală în sală de antrenament pentru dansuri. În cele din 
urmă, au reuşit să constituie 4 trupe de dansatori, fiecare având în spectacol momentul său de glorie. 
Faptul că puţine mişcări se repetă este meritul micilor coregrafi şi al profesorilor lor care au 
imaginat mişcări şi „legări” suficient de multe şi de interesante astfel încât spectatorii să nu fie 
plictisiţi de prestaţia lor, să nu poată face nimeni afirmaţia: „la fel au dansat şi cei de dinaintea lor”.  

Cu ajutorul profesorilor din aria „limbă şi comunicare” au imaginat scenete, urături şi 
momente de bucurie în care cuvântul rostit a avut şi importanţă şi rezonanţă în inimile copiilor. 
Texte scrise de ei, scrisori adresate „Moşului” în care cerinţele erau prea puţine iar mulţumirile  
îndestulătoare, au constituit de asemenea elemente deosebite în spectacolul organizat de copii. Iar 
corul şcolii, coordonat de Doamna profesoară de muzică, a adus momente de bucurie în inimile 
copiilor, punctând prin muzica aleasă trecerea spre fiecare moment al spectacolului. Bineînţeles, 
muzicienii şcolii au avut la rândul lor momentele lor de virtuozitate vocală sau instrumentală.  

Spectacolul s-a desfăşurat pe parcursul câtorva ore bune iar copiii şi părinţii au stat cu toţii şi 
au trăit fiecare moment artistic cu bucurie şi zâmbet. La final, aplauzele au fost cea mai frumoasă 
mărturie a lucrului bine făcut de către copii. Orele de muncă împreună cu părinţii şi cu cadrele 
didactice au fost uitate şi a rămas doar satisfacţia şi emoţia unui spectacol gândit pentru copii, cu 
ajutorul copiilor, în beneficiul copiilor. Un spectacol care a adus alături copii veseli şi copii trişti, 
părinţi preocupaţi, uneori obosiţi, dar acum uitând de griji şi redevenind pentru un timp la rândul 
copii, profesori care au uitat să mai fie severi, care să vegheze constant la respectarea regulilor şi 
regulamentelor şi care au dat liber copilului vesel din inima lor să se întâlnească în aerul festiv al 
sălii cu copiii din inimile părinţilor şi mai ales cu copiii din şcoală... Câteva ore aceştia nu au mai 
fost elevii noştri, au fost copiii şi artiştii şcolii, au fost sursa de bucurie şi zâmbet a grupului mare de 
oameni (familiile „de acasă” şi cele de la şcoală) care reprezintă de fapt suportul şi sprijinul 
fiecăruia dintre copii. 

Sărbătorile trebuie să aducă în inima fiecăruia dintre noi dorinţa de a zâmbi mai mult, de a 
privi cu încredere către cer şi către viitor, de a fi „BUN” în fiecare zi, nu doar de sărbători, nu doar 
atunci când „ne mână interesele”! 
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EDUCATIA COPILULUI 

 

Prof. Gingioveanu Cosmina-Elena 

Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu"/Gradinita "Prichindel" 

Craiova 

 
Încă de la apariţia omului şi a societăţii umane, familia a fost prima instituţie importantă din 

punct de vedere social, economic, cultural, religios. Ea a pus bazele primelor modele de 
comportament, a cunoştinţelor şi comportamentelor cu care copilul, devenit matur, porneşte în 
viaţă. În fiecare perioadă istorică familia a fost influenţată de modul de guvernare, de mutaţiile 
economice şi politice, de credinţe, religie, tehnică şi tehnologie, de cunoaştere, de diversitate. 

Luminiştii francezi au „revoluţionat” ideile referitoare la societatea umană, idei care sunt la 
fel de valabile şi astăzi, şi anume: omul se naşte bun dar societatea îl strică iar pentru pentru a 
redeveni bun este nevoie de educaţie şi cultură. 

Astăzi, trăim într-o societate în care timpul merge cu o rapiditate cu care societatea, parcă, 
nu mai ţine pasul. Este o societate în care nevoile şi dorinţele adultului, ale părinţilor în special, în 
goana lor după bani, bunuri materiale şi averi, lasă traume adânci asupra celor mici care de cele mai 
multe ori se simt abandonaţi, nedoriţi, uitaţi de cei care le-au dat viaţă. Dragostea oferită de cei care 
ţin locul temporar părinţilor şi se ocupă de creşterea şi educarea lor nu va putea niciodată vindeca  
rănile acestea. Aceşti copiii devin vulnerabili şi incapabili să se apere în faţa unor abuzuri, sunt de 
cele mai multe ori dezorientaţi, nu pot lua decizii, se închid în ei, suferă în tăcere, se izolează, 
socializezază tot mai puţin cu ceilalţi, îşi găsesc refugiul în alte activităţi care de cele mai multe ori 
sunt nesănătoase. Ca urmare, o primă categorie de copiii cărora trebuie să li se acorde tot sprijinul 
din partea societăţii sunt cei ai căror părinţi pleacă să muncească în străinătate. Multe familii 
reuşesc să îşi recupereze copiii aducându-i, după o perioadă, la ei însă, unele familii se destramă, 
copiii având cel mai mult de suferit. 

Tot mai multe studii arată că datorită plecării părinţilor departe de ei, copiii rămân cu 
bunicii, rudele, prietenii sau cunoştinţele care de cele mai multe ori nu pot înlocui căminul părintesc 
oricât s-ar strădui.  Parte dintre ei nu se pot adapta acestor schimbări şi, de cele mai multe ori, 
săvârşesc fapte antisociale care odată ce devin repetitive îi transformă în delicvenţi greu de integrat 
mai târziu în societate. Ei devin un fel de „paria” ai societăţii, ocoliţi de ceilalţi oameni care nu 
doresc aşa-numite „probleme”, eliminaţi din comunităţi, izolaţi şi abandonaţi. Şi atunci, se pune 
întrebarea, ce am putea face ca să ne creştem cât mai sănătos copiii? Cum putem să îi ajutăm pe cei 
aflaţi în impas, cum ar trebui societatea să se raporteze la aceste cazuri astfel încât să fie total 
recuperaţi  şi integraţi în sistem? Cred că, dacă fiecare dintre noi am face ceva în acest sens, fără a 
aştepta vreo recompensă, dacă voluntariatul s-ar dezvolta mai mult încă de pe băncile şcolii iar 
psihologia socială ar fi cunoscută de tot mai mulţi  oameni care lucrează cu copiii, am fi mai buni, 
mai toleranţi, mai înţelegători, mai atenţi cu cei din jur şi ne-am putea implica concret, mai mult, în 
rezolvarea problemelor. 

În sistemul de învăţământ, în cele mai multe şcoli există psihologul şcolar, cel la care elevii 
sunt sfătuiţi să apeleze pentru a depăşi anumite momente grele din viaţa lor, pentru a cere un sfat, 
pentru a dobândi încredere într-o persoană care, pregătită în domeniu, te poate orienta şi îndruma. 
Perceput iniţial ca „psihiatru” de unii adulţi, ca o ruşine atunci când te raportezi la el,  actualmente,  
psihologul ocupă locul bine meritat de „vindecător de suflete şi inimi”, de prietenul în care poţi 
avea încredere totală şi căruia, odată ce i-ai spus ceva, nu va merge în altă parte să spună şi altora 
despre problemele care te macină şi pe care de unul singur nu le poţi rezolva.  

De asemenea, astăzi dispunem de cabinete, ONG-uri, fundaţii, asociaţii, de terapii care pot 
ajuta membrii unei familii să depăşească momentele de cumpănă prin care trec la un moment dat. 
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Dar din nefericire, rămân totuşi, în comunităţile defavorizate, în comunităţile izolate, foarte mulţi 
copiii despre a căror soartă aflăm doar din reportaje, presă şi de foarte multe ori, mult prea târziu 
pentru a-i putea ajuta.  

Una dintre cele mai bune metode este munca cu tine însăţi.  Autoinstruirea, autoeducarea 
copilului prin înţelegerea, autocunoaşterea, stabilirea unui plan al său cu sine, este o opţiune. Astfel, 
zi de zi, pas cu pas, cei care recurg la această metodă fac faţă situaţiei, fie că vorbim de un copil 
lăsat de părinţii plecaţi la muncă în străinătate, fie de copilul abuzat psihic, fizic sau sexual de cei 
cărora părinţii l-au încredinţat pe timpul absenţei lor sau de alte persoane care nu fac parte din 
grupul de prieteni sau cunoştinţe. În cazul abuzului, familia trebuie să fie prima care solicită 
ajutorul autorităţilor specializate în consiliere, terapii specifice, specializate,  personalizate în 
funcţie de personalitatea copilului şi de efectele pe care abuzul le-a avut asupra copilului. Să nu 
uităm că vârsta la care copilul a fost abuzat este foarte importantă în alegerea terapiei astfel încât la 
finele acesteia copilul să fie recuperat.  

 Pentru cei mici, cu vârste de până la 5 ani, terapia prin joc şi desen este una care te pune în 
contact direct cu psihicul şi emoţiile copilului, cu trăirile sale interioare, cu experienţele trăite, pe 
care nu poate să le expună prin cuvinte. Anumite reprezentări, semne, culori, figuri pe care copilul 
le foloseşte în cadrul acestui tip de terapie te conduce la aflarea tainelor, a durerii sufleteşti pe care 
o poartă ca pe o povară. Ce-i drept, este nevoie de timp, de răbdare, de dragoste, de suport din 
partea familiei pentru a se putea trece peste aceste obstacole care la început par impenetrabile. 

Situaţia este una diferită în cazul acelor copiii care din punct de vedere medical suferă de 
boli care „îi aruncă într-o lume a lor”, o lume puţin cunoscută de cei din jur şi pe care nici părinţii 
nu o înţeleg de cele mai multe ori. În cazul acestor copiii cu dizabilităţi, autism, sindrom Down mult 
mai vulnerabili, drumul spre recuperare devine anevoios. În cazul acestor copiii, există programe 
specializate derulate în instituţii specializate. O metodă bună s-a dovedit a fi terapia prin muzică 
pentru o parte a celor cu autism dacă boala este depistată la vârstă fragedă. Copilul este recuperat 
dacă şi familia îi acordă prin multă afecţiune şi răbdare. Este o muncă intensă, o muncă de lungă 
durată care trebuie să aibă deopotrivă ca parteneri copilul-părinţii-specialiştii. Lupta comună a celor 
3 p-uri va fi cu siguranţă un câştig de partea fiecăruia dacă totul se face conform unui plan, a unui 
program personalizat, dus de la început până la sfârşit. 

Dincolo de aceste aspecte, o „boală” a secolului în care trăim este minciuna.Folosită des ea 
devine patologică, crează lumi paralele cu cea reală, duce la comportamente antisociale grave şi 
periculoase atât pentru subiectul care o utilizeză ca metodă de viaţă cât şi pentru ceilalţi membri ai 
familiei, prieteni, rude, cunoştinţe. 

Actualmente, toţi factorii decizionali ar trebui să se implice tot mai mult în recuperarea 
acestor copiii sau în eliminarea oricăror forme de abuz asupra minorilor pentru a avea un viitor 
sănătos, generaţii de adulţi care la rândul lor să formeze, să dezvolte şi să aplice cât mai raţional 
proiecte palpabile de reintegrare, de educare şi reeducare în sensul acceptării, diversificării, a 
eliminării izolării celor care au probleme şi a integrării lor într-o societate normală din toate 
punctele de vedere. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI  CU PĂRINȚII 

 

Prof.înv.primar GIORGIUȚI CRISTINA LUCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBRA 

 
            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. 
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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.  
       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. 
                   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. 
                  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. 
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PARTENERIATUL 

ȘCOALĂ -  FAMILIE  ÎN  EDUCAȚIE 

PROF.INV.PRIMAR  GIUBEGA ANA-MĂDĂLINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRIGORIA 

JUDETUL GORJ 

 

 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 a sigura reuşita şcolară. Odată cu intrarea copilului în şcoală, 

acţiunea educativă a familiei se diversifică devenind mai complexă. Rezultatele educaţiei şcolare 

sunt dependente şi de modul în care se realizează colaborarea dintre şcoală şi familie. Ca instituţie 

care dispune de cadre pregătite în acest sens şcoala poate asigura această coordonare, tematică 

abordată fiind concentrată cu precădere asupra activităţii de învăţare şi a randamentului şcolar.     

O primă consecinţă ce rezultă de aici se referă la cunoaşterea de către învăţător, respectiv profesor 

sau diriginte a trăsăturilor şi potenţialului educativ al familiei. Mediul familial 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 extrem de puternică şi de neînlocuit. 

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. 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.  

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 
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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. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 

ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. 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. 

De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza 

prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţi.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. 

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. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 

a. ajuta profesorii în munca lor; 

b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  

c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  

d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  

e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  

f. conecta familiile cu membrii şcolii;  

Un studiu realizat în ceea ce priveşte necesitatea colaborării şcoală–familie enumeră patru 

motive pentru care şcoala şi familia se străduiesc să stabilească legături între ele: 

a. părinţii sunt juridic responsabili de educaţia copiilor lor;  

b. învăţământul nu este decât o parte din educaţia copilului; o bună parte a educaţiei se petrece în 

afara şcolii;  

c. cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, 

în special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi 

favorizate datorită dialogului cu şcoala;  
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d. grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au dreptul să 

influenţeze gestiunea şcolară. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 

determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. 

Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. 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. 

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. 

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.  
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ROLUL GRADINITEI SI AL FAMILIEI IN FORMAREA 

PRESCOLARULUI 

 

Prof. inv. Prescolar, Giubega Carmen Maria 

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Balcesti 

 
Primul mediu social in care un copil se dezvolta este familia. In prima perioada a vietii, lumea 

unui copil se restrange la casa si interactiunea este cea cu membrii familiei. Odata cu varsta, copilul 
se deschide social catre un nou mediu, cel al scolii, care poate incepe cu gradinita sau cu clasa intai. 
 Aceasta perioada este foarte importanta in viata unui copil. 
Cu cat un copil invata mai repede sa socializeze si sa respecte regulile unei convietuiri armonioase 
intr-un grup social, cu atat va fi mai usor in lume, si pentru el, si pentru ceilalti, atunci cand va fi un 
adult.  

 

Gradinita il ajuta sa isi faca prieteni care nu sunt parte din familia sa si sa se simta bine alaturi de ei. 

Copiii de aceeasi varsta isi impartasesc aceleasi curiozitati, descopera lumea impreuna si leaga 

uneori cele mai trainice prietenii din existenta lor, bazate pe incredere si afectiune, fara interese 

sociale. 

Grădiniţa introduce copilul într-o colectivitate care începe prin a fi un grup neorganizat şi are 

menirea de a contribui la dezvoltarea lui psihică şi mai ales la dezvoltarea identităţii şi a identificării 

cu modele sociale mai complexe şi mai socializate. Deoarece în grădiniţă există tutela educatoarei şi 

a grupului de educatoare şi un regim de viaţă şi de instruire ce se adresează tuturor la fel, deci egal, 

sistemul de adaptare a copilului la viaţa de grădiniţă trebuie să se modifice, fapt ce depinde mult şi 

de tactul pedagogic al educatoarei. Perioada de adaptare , de trecere a copilului de la atmosfera de 

familie la cea din grădiniţă şi apoi din şcoală nu se petrece la fel pentru fiecare copil. Educatoarea 

este o mijlocitoare nu numai între copil şi familie, ci şi între copil şi copil sau între copil şi mediul 

înconjurător. În timp, în grupul de grădiniţă se vor forma treptat interrelaţii sociale de vecinătate şi 

de simpatie. 

La vârsta preşcolarităţii, pe primul plan se situează interesul cognitiv, dorinţa copilului de a 

cunoaşte tot ce-l înconjoară, de a afla cât mai multe despre viaţă, despre mediul înconjurător, despre 

ceea ce se petrece sub ochii lui. 

 

Curiozitatea spontană a copiilor, manifestată prin întrebări se transformă treptat într-o activitate 

intelectuală intensivă. Educatoarea provoacă copii să verbalizeze, să reproducă prin intermediul 

cuvintelor esenţialul obţinut prin observare, să descrie fenomenele şi în absenţa acestora. 

Parintii sunt principalii colaboratori si parteneri ai gradinitei in ceea ce priveste educatia moral 

civica a copiilor prescolari. De aceea este foarte importanta implicarea parintilor in activitatea 
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gradinitei. Relatia educatoare -parinti are rol important in cresterea calitatii moral civice a copiilor 

prescolari. 

Sedintele cu parintii sunt prilejuri pentru a-i informa pe acestia referitor la modul cum se 

comporta copilul lor cu ceilalti copii, in grupul de joaca, la activitati. Dialogul cu familia sustinut in 

cadrul sedintelor cu parintii, este un prilej deosebit, pentru educatoarea grupei de a se sfatui cu 

parintii, de a discuta probleme educative, modalitati de abordare a copilului, evenimente care 

intervin in viata acestuia. Un parteneriat gradinita – familie este eficient atunci cand exista o 

implicare activa a parintilor in activitatea gradinitei. Organizarea unor actiuni in care sa fie implicati 

parintii, de exemplu amenajarea spatiului de joaca din sala de grupa prin care parintii sa-si aduca 

contributia, copiii invata sa respecte munca adultilor.  

Organizarea si desfasurarea unor sezatori “Bine si frumos e sa muncesti” la care participa pe 

langa copii si parintii, bunicii, urmarindu-se educarea dragostei si admiratiei fata de folclor, fata de 

obiceiurile si traditiile nationale. Organizand vizite, plimbari, excursii impreuna cu parintii, cu 

sarcini si obiective stabilite, ii incurajam pe copii sa comunice, sa se intrebe, sa cerceteze, ii ajutam 

sa cunoasca lumea inconjuratoare cu frumusetile si modificarile aduse de mana si mintea omului.  

In mediul inconjurator copiii au posibilitatea sa descopere ca ei au drepturi, libertati dar si 

indatoriri si responsabilitati fata de familie, scoala, mediul inconjurator, fata de parstrarea si 

conservarea naturii. In concluzie se poate afirma ca toate activitatile pe care le realizam, urmarim 

sa-I facem pe copii sa deosebeasca binele de rau, sa stie ce se cuvine si ce nu se cuvine sa faca, sa 

fie toleranti atat cu ei cat si cu cei din jur. De la simple cunostinte si fapte de viata sa-i determinam 

pe copii sa aiba atitudini personale participative, sa-i invatam ca nu pot sa traiasca singuri ci numai 

impreuna cu ceilalti.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

Educatoare: Gîju Adela-Camelia 
 

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. 

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 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 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 
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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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi unici, 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. 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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

Prof. înv. primar Gîlia Gina 

Liceul ,, Carol I”, Orașul Plopeni - Prahova 

 
      Dorim o societate mai bună, mai apropiată de ceea ce vedem la țările dezvoltate, dorim un viitor 
mai bun, mai sigur pentru copiii noștri și pentru ca acest ideal să devină viabil este primordial ca 
educația, formarea și integrarea tinerei generații să facă parte din principalele direcții de dezvoltare 
ale unei națiuni. 
      Școala, respectiv cadrele didactice joacă un rol covârșitor în realizarea acestor idealuri. 
Aspirațiile înalte în realizarea unui proces educațional la cel mai înalt nivel, ale dascălilor, trebuie 
să se regăsească și în principiile de viață ale viitoarei generații. 
      Din păcate sau mai bine zis din fericire pentru realizarea acestui proiect cadrele didactice nu 
sunt și nu pot fi izolate. Pentru realizarea acestui angrenaj complex este necesară implicarea 
părinților respectiv a familiei copilului, familie care a fost și a rămas celula de bază a societății, un 
termen care deși pare perimat este mai actual ca oricând. 
      Se pare că una din cauzele nesatisfăcătoare în evluarea procesului de învățământ din ultimii ani, 
dacă nu chiar principalul aspect, îl constiruie degradarea relației școală-familie sau chiar mai rău 
înțelegerea total eronată de către unii părinți a acestei simbioze. 
      Este inevitabil faptul că datorită vitezei cu care se derulează viața de zi cu zi la începutul 
mileniului trei părinții pot invoca circumstanțe atenuante în deteriorarea relației părinte-copil și, 
extrapolând, în deteriorarea relației părinte-școală. De aceea unul dintre rolurile primordiale ale 
cadrelor didactice este acela de responsabilizare și respectiv de implicare a părinților și familiei în 
procesul de educație. Părinților trebuie să li se explice cu tact că fără participarea lor continuă și 
activă, dezvoltarea intelectuală a copilului nu se poate desfășura în condiții normale, acesta 
neputând desfășura un proces de asimilare al cunoștințelor la un nivel ridicat. 
      Într-adevăr ABC-ul educațional al copilului începe și se dezvoltă în primii șase ani pe care 
acesta îi petrece în cadrul familiei. Aici sunt deprinse majoritatea regulilor de comportament 
civilizat în societate: respectul arătat semenilor, cinstea, ordinea, disciplina, sinceritatea, 
cumpătarea, etc. ar trebui să fie principalele criterii de bază în dezvoltarea armonioasă din punct de 
vedere social. Este foarte greu uneori chiar imposibil pentru cadrele didactice și pentru școală în 
general să modeleze un elev care nu are aceste principii morale de bază însușite din cadrul familiei. 
Acesta este rolul esențial și covârșitor pe care îl joacă familia în dezvoltarea copilului și influența 
exercitată de aceasta, reprezentând fundamentul prin care copilul se va desăvârși ca individ și prin 
care se va putea integra în mediul școlar, respectiv în societate. 
      Părintele trebuie făcut să înțeleagă că rolul lui de model în viața copilului nu trebuie să se 
oprească nicicum aici. Alături de celălalt model pe care îl reprezintă cadrul didactic pentru copil, 
cele două tipare reprezintă direcția după care se va ghida copilul. 
      Implicarea în relația cu școala, adică cu mediul în care copilul acumulează bagajul de cunoștințe 
necesar pentru o dezvoltare normală trebuie să fie totală și activă. Părintele trebuie să conștientizeze 
că interacționând în mod continuu și activ cu mediul școlar va ajunge să-și cunoască copilul, va ști 
să-i descopere aptitudinile și capacitățile, doar așa putând reuși să-l îndrume în drumul spre 
realizarea unei cariere. Astfel se pot evita greșelile apărute din prea multă dragoste pentru copil în 
orienterea spre o anumită școală sau spre o anumită carieră. Trebuie făcuți să înțeleagă că dragostea 
și buna credință nu pot ține loc de competență și pricepere astfel putându-se evita eșecul copilului în 
realizarea lui ca individ.  
      Nicicând în timpul școlii părintele nu trebuie să uite drumul spre școală, așa cum nici cadrul 
didactic nu trebuie să uite nicicând numărul de telefon al părintelui. Familia trebuie să înțeleagă că 
aflându-se pe aceeași lungime de undă cu școala și îmbrățișând aceleași idealuri contribuie în mod 
nemijlocit la îmbogățirea bagajului de cunoștințe al copilului, cunoștințe cu ajutorul cărora va putea 
da piept în viața de zi cu zi.  
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      Studiile de nișă au arătat că școala reprezintă principalul factor în desăvârșirea unui copil ca 
individ. Este un principiu universal valabil și este recunoscut acest fapt, dar în relațiile inter-umane 
pe care cadrul didactic le construiește cu părintele, acest lucru nu trebuie să fie fundamentul de la 
care se pleacă, părintele trebuie să fie tratat ca un partener cu aceleași drepturi ca și școala dacă 
putem extrapola astfel. 
      Realizându-se acest parteneriat școală-familie părintele capătă încrederea în valoarea lui și 
conștientizează cu timpul rolul pe care-l joacă în educația permanentă a copilului, această încredere 
conștientizând motorul dezvoltării acestei colaborări. În definitiv părintele este cel care cunoaște cel 
mai bine copilul și este cel mai în măsură să-l descrie cel mai bine. 
      De aceea cadrul didactic trebuie să i-a în considerare eventualele păreri ale părinților, trebuie să 
aibe tactul necesar pentru a-l face pe părinte să simtă că face parte din acest parteneriat, să simtă că 
este în aceeași echipă. Implicarea părinților în adoptarea deciziilor privitoare la procesul de educație 
al copiilor nu poate face decât să-i responsabilizeze și mai mult și pot conștientiza împărțirea 
responsabilităților între școală și familie.   
      Atitudinea cadrului didactic, ca și reprezentant al școlii, față de părinte trebuie reconsiderată. 
Dialogul, transparența, atitudinea deschisă la sugestiile părinților, implicarea în proiecte comune 
cadrul didactic-părinte-copii, ore de consiliere sunt numai câteva dintre acțiunile pe care le poate 
desfășura orice cadru didactic pentru consolidarea acestui parteneriat.  
      Concluzionând școala și familia au de fapt același numitor comun și anume o dezvoltare cât mai 
armonioasă din toate punctele de vedere a copilului pentru ca acesta să poată fi fundamentul lumii 
de mâine. Dacă legătura școală-familie funcționează armonios din ambele direcții există premisa 
realizării unei noi generații care  să țină pasul cu vremurile pe care le trăim.         
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,,BUCURIA  SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ , LA BUTEA” 

 

Autori:  Prof. Înv. Preșcolar:  Gîrleanu Eugenia, 

Școala Gimnazială Butea, Butea 

Prof. Înv. Primar:  Muraru Maria Mirela, 

Școala Gimnazială Butea, Butea 

ARGUMENT 
 Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mici, dar şi pentru cei mari.     
 Obiceiurile şi tradiţiile româneşti  sunt ritm şi muzicalitate, adâncă simţire; reprezintă mândrie, 

încredere, speranţă,  dragoste de viaţă, voioşie, bucurie. Apropiindu-i pe copii de cunoaşterea 
folclorului le  deschidem o portiţă spre cunoaşterea  interioară , deoarece folclorul este ,, identitate ” 
pentru fiecare individ   al neamului din care îşi are obârşia şi mai ales că Butea este un tărâm 
minunat , cu oameni ce nu lasă să se  piardă frumuseţile cuprinse în obiceiurile şi tradiţiile acestor 
meleaguri. 

Proiectul propus urmăreşte transformarea  reală a copiilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală și nonformală. 
 
            SCOPUL PROIECTULUI 
                 Cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice butene,  în  
rândul  copiilor, contribuind astfel la sensibilizarea lor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară . 
 
           OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice zonei noastre în vederea promovării   
în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice; 
 Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice butene; 
 Promovarea prieteniei și cooperării între copii prin realizarea de activități educative. 
 

GRUP ŢINTĂ: Preșcolarii grupei mici și elevii clasei I ai Școlii Gimnaziale Butea 
 

                     PERIOADA: 2-20 decembrie 2019 
 
    RESURSE: umane :  cadre didactice,  preșcolari/elevi, părinți, bunici,  reprezentanti ai 
Consiliului Local Butea; 
            materiale: planșe, hârtie glace, lipici, hârtie creponată, crenguțe de brad, brad, 
ornamente, costume populare, zurgălăi. 
                      ECHIPA DE PROIECT:     
   Coordonatori:  Prof. Înv. Preșcolar:  Gîrleanu Eugenia 
                              Prof. Înv. Primar:  Muraru Maria Mirela 
                 ACTIVITĂŢI DE INFORMARE: întâlniri periodice între coordonatori şi cei implicaţi 
în proiect; 
 
             STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, repetiția, jocul de rol, lucrul 
individual, pe grupe şi în perechi, 
                     EVALUARE 
              modalităţi de evaluare: 
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 portofoliul, proiectul; 
 acordarea unor diplome pentru lucrările, portofoliile ce se remarcă prin originalitate; 
          analiza activităţilor independente, expoziția. 
     rezultate aşteptate: 
 implicarea elevilor în activitate; 
 cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice butene; 
 creșterea interesului pentru activitățile extrașcolare. 
 

       CONŢINUTUL PROIECTULUI:                  
 

Fiecare activitate  propusă se realizează conform calendarului de acțiuni sub îndrumarea cadrelor 

didactice.  Părinții  vor fi prezenți la activități prin participarea directă și implicită, la realizarea 

tuturor obiectelor. Astfel vom ajuta la păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din  

satele moldovenești. 

 
 

 
Perioada 
 

 
Denumirea 
activităţii 
 

 
  Mod de realizare 

 
Forma de 
organizare 

   
  Loc de        
desfăşurare 

        
6 decembrie 
 

,,Nicolae, Moș 
cel Sfânt!” 

Lectura educatoarei 
Pictură. Colaj.  Expoziţie 
de lucrări  
      

 Individual, 
    frontal 

 
  Sala de clasă 
 

      
13 
decembrie 

,,Îl așteptăm 
pe Moş 
Crăciun!” 
 

 Împodobirea bradului  
 Colaj – ,,Sorcova”, 
,,Steaua”,,Trăistuța 
colindătorului” 

 
Individual, 
   frontal 

 
Sala de clasă 
 

         
 20 
decembrie 
 
 

 
,,Iarna-i timp 
de colindat” 

Program artistic-  
Sceneta- ,,Iarna-i timp de 
colindat”, ,, Jocul 
Caprei”, ,, Ursul”, 
,,Plugușorul”,  
Invitatul surpriză  –        
,, Moș Crăciun”. 
 

 
Individual, 
   frontal 

 
Sala de clasă 
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ROLUL PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII 

Prof.înv.preșc. GLODEAN IULIA 

Școala Gimnazială Valea Vișeului 

Grădinița cu PN Bistra, Maramureș 

 

      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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 

situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 

favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 

educarea copiilor.  

    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.         

     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. În ceea ce privește relația școală-familie, se impun 

deschideri oferite părinților privind aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele 

medicale, juridice etc. 

         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. În sfârşit, colaborarea este 
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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)  

    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:  
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2. Claff, G., Parteneriatul şcoală- familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;  

3. Joiţa, E., Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003 
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PROIECT DIDACTIC 

Golban Florin 

CLASA: a X-a I 
NR. DE ELEVI: 25 
ŞCOALA: Liceul Tehnologic “Ion I. C. Brătianu” Timișoara 
PROFESOR PROPUNĂTOR: prof. dr. Golban Florin 
TIMP ALOCAT: 50 min. 
DISCIPLINA: Istorie 
TEMA: ,,Moșteniri antice în sărbătorile de iarnă românești. De la Strena la Sorcova” – proiect 
educativ 

Competența generală: 
Dezvoltarea personală a elevilor prin utilizarea adecvată a informațiilor despre originea sărbătorilor 
de iarnă românești. 

Competenţe specifice 
C1- identificarea obiceiurilor romane cu ocazia sărbătorii dedicate Streniei; 
C2 – specificarea practicilor antice romane cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
C3 – analiza ritualurilor românești cu ocazia Sorcovei; 
C4 – asemănări și deosebiri între sărbătoarea și practicile romane dedicate Streniei romane și 
Sorcovei românești . 

MATERIAL DIDACTIC : 
 Lucrarea ,,Moșteniri antice romane în practicile rituale românești” autor prof. dr. Golban Florin 

ALTE MATERIALE BIBLIOGRAFICE: Daremberg Charles, Saglio Edmond, Dictionnaire des 

Antiquites grecques et romaines,  Tom I - V, Paris, www. Daremberg Saglio, Saturnalia, celebra şi 

bizara sărbătoare romană în care sclavii şi stăpânii inversau rolurile - webografie, Sărbătorile 

religioase - istorie-edu.ro - webografie, Publius Ovidius Naso, Fastele, Trad. Ion Florescu, 1965, 

Marcus Valerius Martial, Epigrammes, Tome II, 2-e Partie, Livres XIII-XIV, Texte etabli et traduit 

par H. J. Izaac, 1973, Paris, Les Belles Lettres. 

RESURSE: fişe de lucru, tabla smart, fişe sărbători romane și românești. 
Activitatea 1: Captarea atenţiei 

 P verifică prezenţa elevilor. 
 P facilitează realizarea unei atmosfere destinse.  

Activitatea 2: Informarea elevilor asupra obiectivelor lecției 
 P prezintă elevilor un material ppt. 
 P anunță tema lecției și obiectivele acesteia. 
 Elevii notează titlul lecției pe fișele de lucru personale.  

Activitatea 3: Analiza sărbătorii romane Strena 
 P solicită unui elev să citească o scurtă prezentare bibliografică a sărbătorii romane Strena. 
 P prezintă elevilor patru obiceiuri reprezentative ale romanilor. Originea cuvântului strena este 

îndoielnică, el putându-se trage din Sanitas sau strenuus, sensul sub care era perceput fiind acela de 
prevestire fericită. Strena are o valoare simbolică şi o semnificaţie religioasă. Natura obiectelor 
oferite ca daruri confirmă acest sens. La începuturile obiceiului, pe lângă ramurile sacre (verbena), 
se mai foloseau crenguţe de dafin şi măslin, cărora li se adăugau smochine, curmale, miere de 
albine. Uneori, fructele erau învelite în folie subţire de aur. Din câte am observat, se urmărea 
perpetuarea reciprocă a fertilităţii şi fecundităţii, romanii obişnuind să-şi întoarcă darul. Se deplasau 
unii la alţii, existând credinţa că în cazul neprimirii de strenae, persoanei respective îi va merge rău 
tot anul. 
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Activitatea 4: Analiza sărbătorii românești, Sorcova 
 P propune elevilor vizionarea unui scurt film despre sărbătoarea românească Sorcova. 
 P solicită unui reprezentant al fiecărui grup să rezume în cel puțin trei cuvinte caracteristicile 

sărbătorii românești. Individual, Frontal, conversația, Grup – discuția în grup 
 P invită fiecare grup să își prezinte concluziile. Tipul acesta de colindă vizează nu doar sănătatea 

gazdelor, ci tot ceea ce vine în legătură cu omul din acea gospodărie: viaţă lungă, fericire, spor 
vitelor şi rodnicia pământului. 

 P adaugă argumente suplimentare dacă este necesar. Frontal 
Activitatea 5: Identificarea unor asemănări/deosebiri între sărbătorile romană și românească 

 Elevii prezintă slide-uri despre obiceiurile romane și despre cele românești. 
 P cere elevilor din fiecare grup să identifice asemănările dintre cele două sărbători și eventualele 

influențe străine, posibil slave sau balcanice. Grup – Brainstorming, Frontal 
Activitatea 6; Realizarea conexiunii inverse 

 P propune elevilor deslușirea originii cuvântului Sorcova 
 P solicită elevilor să se regrupeze formând doar două grupuri G1 PRO, G2 CONTRA 
 P analizează împreună cu elevii, argumentele, pentru originea bulgară s-au romană a obiceiului. 

Termenul Sorcovă poate veni din bulgară de la surov = verde, fraged. El este asociat obiceiului de 
survakane, al cărui echivalent românesc este verbul a sorcovi.  
Pornind etimologic, scoruşul (lat. sorbum) face parte din familia rozaceelor. Acesta trebuie pus în 
relaţie cu grecescul sorvos, care desemnează fructul mărului sălbatic. Frontal-dezbatere 

Activitatea 7 Transferul cunoștințelor 
Profesorul solicită elevilor concluziile în privința acestui obicei ancestral și dacă această 

practică magică mai păstrează din semnificația de altădată. 
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PROIECT DIDACTIC 

Miloranca Golban 

 
Profesor propunător: prof.  Miloranca Golban 
Unitatea Şcoalară: Liceul Teoretic ,,David Voniga" Giroc 
Clasa: a VIII-a A 
Nr. de elevi : 25 
Timp alocat: 50 min. 
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
Tema: ,,Importanța parteneriatului cu părinții” – proiect educativ 
Tipul lecţiei: comunicare şi asimilare de noi cunoştinţe 
Competența generală: Dezvoltarea unor relaţii de colaborare între părinţi, elevi şi unitatea de 
învăţământ.  
Competenţe specifice 
C1- Explicarea cuvintelor familie, școală; 
C2- Conştientizarea importanţei familiei şi a rolului ei în societate; 
C3- Identificarea aspectelor pe care se bazează familia și școala; 
C4- Repartizarea valorilor moral-spirituale după importanţa lor  ; 
Material didactic : 
1. Parteneriat şcoală-familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice. Editura Didactică şi 
Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007. 
2. Lăscuş, V., Colaborarea şcolii cu familia şi educaţia în familie, Casa Corpului Didactic, Cluj – 
Napoca, 1974 
3. V.Ghica, Ghid de consiliere si orientare şcolară pentru orele de dirigenţie, Iasi, 1998 
 4. E.Şincan, Gh.Alexandru, Şcoala şi familia, Craiova, 1993.   
Strategii didactice 
Metode şi procedeie: jocul didactic, lucrul în grup, brainstorming, aţa fermecată, minieseu, catren; 
Mijloace de învăţămînt: table, planşe, fişe; 

Scenariu didactic 
 Organizarea clasei: Prezența. Analiza rezultatelor obtinute de către elevii clasei a VIII-a A pe 

parcursul saptamânii în curs. 
Captarea atenţiei:  “Spargerea gheţii”; elevii trebuie să răspundă print-.un cuvânt” Ce 

reprezinţi tu pentru familia ta și școală? “.  
 Anunţarea temei: ,, Importanța parteneriatului cu părinții ” şi competențele acesteia. 

Desfăşurarea activităţii 
Etap

e 
lecţi

ei 

Met. 
Proc
ed 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
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Un părinte va crea obstacole unui elev care va fi 
cu ochii legaţi. Astfel, doar prin sunete (fără a 
vorbi) elevul cu ochii legaţi va trece peste 
obstacole. 
-Cum ai reuşit să treci peste obstacole ? 
-De ajutorul cui a fost nevoie? 
-Cum te-ai simţit cu ochii legaţi? 
-Cum s-a simţit mama în acest rol? 
-Ce simbolizează acest drum pe care l-ai 
parcurs ? 
Suntem împărţiţi în 2 grupe: 
I grup -Va reflecta despre Familia  
II grup -Va reflecta asupra  Școlii 
 
 
 
 
 
 
 
 
I grup- valori şi virtuţi ce ne formăm în familie 
II grup- ce presupune Școala? 
Alegeţi 5 caracteristici ale Școlii care după 
părerea voastră sunt cele mai importante în 
Familie. Argumentaţi-vă răspunsul 
Ce caracterizează relaţia părinte-copil- 
școală? 
 
Fiecare, independent, va alcătui un catren cu 
următoarele finaluri:(la alegere) 
 
 
Scrieţi în grup o “ Scrisoare către părinţii 
plecaţi” în numele lui Claudiu...Cum i-aţi 
împlora să vină acasă?...   
 
Microeseu, sau un monolog la tema “ Școala 
și Familia un parteneriat  care mă educă”. 
 
 
 
 
Desenaţi pe ă foaie de hîrtie 2 copăcei goi. 
Aceştia vor fi 2 copilaşi. Apoi îmbrăcaţi 
copăceii cu virtuţile ce şi le va forma: 
Unul crescând în sânul familie 
Altul, crescând în școală. 
Comparaţii. 

 
Elevul cu ochii legaţi îşi împărtăşeşte 

sentimentele trăite 
De asemenea îşi împărtăşeşte sentimntele trăite şi 

mama. 
 
 
 
 
 

Algoritmul de cercetare 
I grup 
Prezentaţi Familia printr-un desen 
Indicaţi importanţa Familiei pentru voi. 
Explicaţi legătura dintre Familie şi Școală. 
Ce reprezintă pentru voi Familia? 
II grup 
Prezentaţi Școala printr-un desen 
Indicaţi importanţa școlii pentru voi. 
Explicaţi legătura dintre Școală şi Familie. 
Ce reprezintă pentru voi Școala? 
Identifică ce virtuţi-valori sunt create în 
familie, şi ce presupune școala? 
Numesc caracteristicile școlii si argumentează 
care după părerea lor sunt foarte importante 
în familie. 
Trei lucruri: iubirea, viaţa şi educație 
 
a)...bucurie         b)  ...iubire 
   ...fericire                ...eucație 
   ...părinţi                 ...viaţă 
   ...iubiţi                    ...speranţă   
Scriu scrisoare părinţilor plecaţi peste hotare 
 
 
 
Prezintă microeseul 
 
 
 
 
 
Îşi notează însărcinările 

Aprecieri şi recomandări -Se fac aprecieri şi recomandări asupra modului de lucru al elevilor și  
părinților implicați.  
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SERBĂRILE ŞCOLARE 

 

Prof. Inv. Primar, 

Gole Cristina-Mihaela 

 
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 . 

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi 
să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 scolara 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 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 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 . 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 

Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun 
,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 
Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –
pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se 
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realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a fi 
îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea 
pentru fiecare lecţie în parte . 

Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul 

,ceea ce favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează 

în mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 

programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  

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 . 

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 serbărilor școlare 

 

PROFESOR: GOMAN ELISABETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ÎNV. GÂLGĂU IOSIF” PĂGAIA 

                    

Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai 

apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

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. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesori şi, nu în 

ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în 

valoare imaginaţia şi creativitatea elevului și a cadrului didactic. Cântând, dansând, recitând, 

interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul 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 elevilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau  cântece se dezvoltă 

memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. Materialul 
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artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 

individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 

părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina 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. 

Iată câteva secvențe din timpul serbărilor și activităților extrașcolare, desfășurate la Școala 

Gimnazială ”Înv. Gâlgău Iosif” Păgaia, județul Bihor:  
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Importanța parteneriatului ȘCOALĂ-FAMILIE 

 

Prof. Goman Florin 

Școala Gimnazială ”Înv. Gâlgău Iosif” Păgaia 

 

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”. 

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, etc.  

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. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 

situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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 noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și 

încercăm să îi implicăm în diverse activități școlare și extrașcolare. 

 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 esențială. Școala nu-și poate realiza 

pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile 

familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, 

absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 

eficient 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. 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.  
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La ședințele cu părinții vorbim 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.  Se constată că unele familii manifestă totală 

încredere în rolul pe care școala îl are asupra dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

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:  părinții sunt juridic 

responsabili de educația copiilor lor; învățământul nu este decât o parte din educația copilului, o 

bună parte a educației se petrece în afara școlii;  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; grupurile 

sociale implicate în instituția școlară, în special părinții și profesorii, au dreptul să influențeze 

gestiunea școlară. 

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. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Autor: Gorgovan Carmen Florina 
 

In timpul perioadei școlare, elevul este supus unor influente educative multiple, care se 

întrepătrund. Ele pot fi grupate în trei categorii: educație formală, non-formală și informală. 

Intre aceste trei forme de educație există relații, ele fiind complementare și concurente..  

Consider, însă că cea care are o mare influență asupra elevului este educația informală. 

Educația informală cuprinde multitudinea influențelor neintenționate cu ajutorul cărora elevul își 

formează diferite aptitudini și abilități. Este un tip de educație care se realizează spontan. Elevii 

învață nu numai la școală ci și acasă – în familie, în grupul de prieteni, în sălile de spectacol, 

vizionând anumite emisiuni de televiziune etc. Dintre acestea educația familială este extrem de 

importantă.  

Familia are rolul de a dezvolta copilul atât fizic cât și intelectual, moral și estetic. 

In ceea ce privește dezvoltarea fizică, familia asigură alimentația copilului, un regim de odihnă, 

formarea unor deprideri igienice. In cadrul familiei are loc, de asemenea, dezvoltarea intelectuala 

primară, dar și cea ulterioară. Familia asigură copilului circa 90% din cunoștințele uzuale despre 

plante, animale, obiecte casnice. Familia este cea în cadrul căreia se formează importante 

deprinderi morale cum ar fi politețea, cinstea, sinceritatea, cumpătare ș.a. Educația estetică este 

inițiata de asemenea în familie.  

Având în vedere rolul principal pe care îl are familia în educația copiilor, este regretabil 

faptul că foarte mulți părinți, în speranța de a le oferi copiilor lor un viitor mai bun, pleacă în 

străinătate lăsând educația copiilor în slujba altor persoane. 

Depărtarea de părinți, lipsa atenției acestora dezvoltă  comportamente inadecvate în cazul acestor 

copii și îngreunează de asemenea demersul didactic. Se pot observa clar rezulatele pozitive datorate 

cooperării dintre familie și școală, precum și rezultatele negative care apar pe fondul lipsei acestei 

cooperări. 
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„ Magia sarbatorilor de iarna” 
 

Inv. Gradinariu Anuta 
 

               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. 
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Importanța  colaborării grădiniței cu familia 

 

Prof. Înv. preșc. Grapini Maria 

Șc.Gim.,,Enea Grapini”, GPN Nr.1 

Com.Șanț, Jud. Bistrița-Năsăud 

           „ Un om care se face ascultat, poate fi un bun orator, însă, numai un om care ascultă poate fi 
un bun educator.” 
 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 acum, 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 
am desfășurat, în grădiniță, proiectul educațional ,,Educăm așa!”.  
 Pe de o parte grădiniţa apare ca indispensabilă copilului, deci şi familiei sale, iar pe de altă parte 
grădiniţa nu ar exista dacă familia nu ar avea nevoie de ea. 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 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 educatoarei  
constantă, deschisă şi relaxată îi poate ajuta pe părinţi să fie mai încrezători şi mai repede dornici de 
colaborare. 
 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 (excursii, vizite, ieșiri la iarbă verde,activități comune). 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. Serbările (de Crăciun, de ziua mamei, de sfârșit de an școar)  
reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. Dacă familia va fi implicată de la început în 
prograul educativ, ea va percepe corect importanţa colaborarii cu grădiniţa şi beneficiile acestei 
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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  va descoperi  că părinţii sunt 
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! 
Din experiența mea de educatoare, am ajuns la următoarea concluzie: unii părinţi pretind că îşi 
cunosc bine copiii, dar nu ştiu să acţioneze, alți părinţi folosesc pedeapsa corporală  în aplanarea 
conflictelor, unii pun accent pe asigurarea condiţiilor materiale, copiii fiind frustraţi pe plan afectiv, 
alții 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 parteneriatului cu părinții 

 

Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Galați 

Prof. înv. primar Grecu Maria- Mariana 

 

De-a lungul timpului, familiei - ca nucleu fundamental al societăţii - i-a fost recunoscut rolul 
important în creşterea şi educarea copiilor, dar despre meseria de părinte s-a vorbit atunci când ţări 
diferite au conştientizat existenţa aceloraşi mari probleme sociale: lipsa de ocrotire, de hrană şi 
îngrijire a copiilor; manifestările frecvente ale inadaptării adultului la viaţa socială; atitudinea 
agresivă; naţionalismul extremist. 

Institutul de educaţie UNESCO, organizând simpozioane, conferinţe şi programe, a promovat 
schimbul internaţional de idei şi iniţiative care au ca scop sprijinirea familiei pentru îndeplinirea 
funcţiei sale educative. Sub denumirea de educarea părinţilor, diferiţi agenţi sociali (Biserica, 
organizaţii nonguvernamentale, cadre medicale) îşi propuneau să-i pregătească pe tineri şi să-i 
îndrume pe părinţi pentru exercitarea rolului parental în toată complexitatea sa. Astfel s-au creat şi 
şcolile pentru părinţi. În 1972, raportul final al Conferinţei de la Tokio  propunea ca relaţia 
tradiţională de tipul profesor-elev să fie înlocuită cu o legătură bazată pe participare şi instruire 
mutuală. În acest fel, se recunoaşte că fiecare părinte este unic cum, de altfel, unică este fiecare 
familie. De aceea, pentru găsirea unor soluţii optime la problemele educative ale familiei, părintele 
trebuie văzut mai ales ca un colaborator, implicat activ. În anii ’80 şi ’90, studiile au început să 
clarifice termenul de “implicare parentală”, recunoscând “responsabilităţile împărţite” între şcoală 
şi familie, apărând programe de informare şi implicare a tuturor familiilor. Spre sfârşitul anilor ’90, 
mulți experţi au căzut de acord asupra faptului că implicarea parentală reprezintă o verigă 
importantă pentru creşterea calităţii educaţiei şi a rezultatelor academice ale elevilor, precum şi în 
asigurarea unui mediu educaţional  mai sigur: 

- A. Henderson a concluzionat că “fără îndoială, implicarea părinţilor îmbunătăţeşte 
rezultatele şcolare ale elevilor”; 

- Satts a concluzionat că „implicarea părinţilor are impact asupra rezultatelor şcolare 
ale elevilor, în măsura în care implicarea are rezultate şi asupra părinţilor”. 

-  În analiza lui J. Comer, discrepanţa culturală între părinţi şi şcoală constituie miezul 
problemei: „nu este deloc surprinzător că părinţii care au avut o experienţă şcolară negativă se 
implică foarte puţin în activitatea şcolară a copiilor lor”.  

- S. J. Eccles şi R. D. Harold au descoperit că implicarea părinţilor în activitatea 
şcolară este gradată, în clasele elementare relaţiile şcoală-familie fiind mai strânse.  

 Şi totuşi, practicile şcolare pot influenţa implicarea familiei. S-a constat că practicile 
profesorilor de implicare a familiei sunt la fel de importante ca şi alte variabile cum ar fi: etnia, 
clasa socială, statutul mamei.De asemenea, s-a constatat că implicarea familiei este o variabilă 
tot atât de importantă ca şi variabila cadrului familial pentru a determina dacă şi cum anume 
progresează elevii. Cercetările asupra şcolilor au demonstrat că, dacă acestea investesc în 
practici de implicare a familiei, aceste activităţi ajung să fie conduse de părinţi care altfel nu s-ar 
fi implicat din proprie iniţiativă. Spre exemplu, implicarea taţilor în educaţia copiilor determină 
o diferenţă semnificativă în realizările globale. Un studiu realizat în 1996 de către Centrul de 
Statistici Naţionale pentru Educaţie al Statelor Unite arată că implicarea consistentă şi sporită a 
tatălui creşte şansele de succes şcolar al copiilor şi reduce probabilitatea exmatriculării copiilor, 
iar opiniile profesorilor care implică părinţii sunt mai pozitive şi mai puţin stereotipe în legătură 
cu rolul familiilor monoparentale sau a celor mai puţin educate în educaţia copiilor. 
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În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi şcolile din țara noastră, cele mai frecvente forme de 
organizare a acestei relaţii sunt: şedinţele cu părinţii, discuţii individuale între cadrele didactice şi 
părinţi, organizarea unor întâlniri cu părinţii, implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii 
şi activităţi recreative, voluntariatul, asociaţiile de părinţi . 

Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către şcoală şi de 
care familiile elevilor să beneficieze. Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, 
de practicare a diverselor sporturi, centre pentru supravegherea copiilor la teme după orele de curs 
(after-school). Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii reprezintă o strategie de 
întărire a relaţiilor şcoală - familie. Părinţii capătă încredere în şcoală, instituţie care devine mai 
transparentă şi mai apropiată de nevoile comunităţii. Un punct câştigat este coerenţa serviciilor, 
părinţii nu mai sunt nevoiţi să caute prin mijloace proprii să beneficieze de diverse servicii, ei le 
găsesc în şcoală. Şcoala, ca furnizor de servicii complexe, va face trecerea de la educaţia 
instituţională, cu accent pe instituţie, la şcoala centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale 
comunităţii. Pentru a stimula participarea părinţilor la viaţa şcolii putem desfăşura următoarele 
activităţi: întâlniri bine pregătite, parteneriat activ şi real cu familia, alegerea comitetelor de părinţi 
respectând principiul democratic, sondaje în rândul părinţilor, sprijin la lecţii acordat de părinţi, 
administrarea unor compartimente din şcoală de către părinţi, înfiinţarea unei ”camere a părinţilor”, 
seri de curriculum, persoane-resursă pentru diferite dezbateri, implicarea părinţilor în elaborarea 
Codului de conduită. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie conduce la optimizarea relaţiei dintre elevi, elevi-profesor, 
copii-părinţi. Elevii vor fi mai deschişi şi sinceri, obiectivi şi exigenţi, vor manifesta receptivitate şi 
interes, se vor implica mai mult în activităţile organizate pentru a creşte prestigiul şcolii, vor 
respecta regulamentul şcolar, vor fi prietenoşi, vor şti să asculte opiniile celorlalţi, vor conştientiza 
faptul că  învăţarea este o strădanie constantă, îşi vor organiza cât mai bine timpul liber. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Profesor Grigoraș Ana 

Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, Iași 

 
Școala și familia urmăresc același scop educativ, acela de a forma tinerii pentru a deveni 

personalități multilateral dezvoltate care să poată face față dinamicii sociale, schimbărilor 
permanente ce au loc în societatea noastră.  

Colaborarea dintre cadrele didactice și părinți trebuie să se desfășoare  conform obiectivelor și 
nevoilor educative impuse de perioada de viață a copiilor și a grupului de copii. Această activitate 
înregistrază și puncte forte dar și unele deficiențe  date de neadaptarea obiectivelor stabilite la 
condițiile concrete în care colectivul de elevi își desfășoară activitatea, de particularitățile lor de 
vârstă. Sistemul de învățământ, actor principal în rolul de a educa și a instrui generație după 
generație, este nucleul cultural și intelectual al oricărei societăți și al oricărui stat. Legat de rolul 
acestui sistem, orice stat este dator să respecte și să contribuie cu demnitate la acțiunea de 
valorificare a procesului de instruire, care pune în valoare imaginea identității naționale și a 
personalității individului, a societății în general. 

Pornind de la realitățile și exigențele actuale ale societții noastre sistemul nostru de colaborare 
între școală și familie ar trebui să asigure: 

-   obiective și acțiuni specifice stabilite în funsție de obiectivele generale ale educației și de 
condițiile concrete ale organizării și desfașurării procesului educativ; 

-   colaborarea dintre școală și familie să asigure unitate în influențarea educativă asupra 
elevilor, continuitate în procesul de educație de la o etapă la alta. 

Pe parcursul evoluției societății românești, aflate într-o continuă aliniere la standardele 
educaționale europene, introducerea educației formale alături de cea informală a fost în mod 
constant o provocare ofertantă și creativă. Implicarea informală înseamnă participarea la activitățile 
unui grup de lucru din școală sau a unui comitet , la nivelul căruia se iau decizii care privesc școala.                   
Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinții este un aspect foarte important, ce trebuie avut în 
vedere. Întrucât fiecare om este unic în felul lui, este indicat să li se prezinte părinților câteva 
aspecte care influențează reușita în viață și care pot fi influențate, sau nu, de educație dar de care 
educația și instrucția trebuie să țină seama, ca exemplu: temperamentul, caracterul și aptitudinile. 
Trebuie ca părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec 
școlar sau să nu se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este 
important ca părintele să-și cunoască copilul pentru a ști către ce profesie să-l indrume și să-l 
susțină pentru a reuși în viață.                                                                   

În cadrul lectoratelor  pot fi abordate teme cerute de părinți sub forma unor dezbateri, exemplu- 
teme legate de implicarea în realizarea unor  sarcini școlare, în formarea unui stil de muncă 
independent.                            

O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității 
educative, de formare a unei personalități creative și autonome a tinerei generații.  

 
Pentru a fi eficientă, ședința cu părinții, ar trebui să respecte o serie de aspecte:  
- informarea părinților asupra desfașurării ședinței;  
- ședința este stabilită în concordanță și cu programul părinților;                                                                      

- să se pună accent pe aflarea preocupărilor părinților și cât timp au aceștia pentru al aloca 
discuțiilor la sedințe; 

- să se invite cadrele didactice care predau la clasă pentru a putea răspunde la întrebări și a 
lămuri diverse probleme pe care elevii le intâmpină la diferite materii;                                                                    
- întâlnirea să se transforme intr-o experiență constructivă, pozitivă;                                                                     
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Acest parteneriat , între școală și familie, are un rol deosebit în funcționarea școlii,  în atingerea 
obiectivelor acesteia, în stimularea profesorilor de a găsi și adapta cele mai eficiente mijloace 
pentru a atinge finalitatea impusă de societate în educație, și se poate realiza astfel:                                               
- ajută profesorii în activitatea lor didactică;                                                                                                             
- perfecționează abilitățile școlare ale elevilor;                                                                                                        
- îmbunătățesc abilitățile educaționale și climatul școlar;                                                                                          
- facilitează legătura dintre familie, personalul școlii și comunitate;                                                                     
- oferă servicii și suport parinților;                                                                                                                             
- creează o atmosferă mai sigură în școală;                                                                                                                
- ajută la managementul unității școlare;           

 
Scopul ceeării unor astfel de parteneriate, școală, familie- părinți, este dorința comună de a 

ajuta elevii să obțină rezultate foarte bune în acumularea și valorificarea cunoțtințelor la școală, 
pentru a putea reuși să urce treptele superioare ale învățării și pentru pregătirea lor de viitori adulți.                     
Atunci când părinții-familia, elevii și ceilalți membri ai comunității devin și se consideră parteneri 
în educație, în jurul elevilor se creează o comuniune de suport.                                                             
Parteneriatele reprezintă o componentă esențială în organizarea și desfășurarea activității educative 
în școală și în clasele de elevi, ele ne mai fiind considerate doar o simplă activitate opțională sau o 
problemă de natura relațiilor publice. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE 

Un parteneriat real în beneficiul copilului 

Profesor invatamant primar, 

Grigore Antonela 

 
       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 acestuia, 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, 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; 
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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 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 
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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. 
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Managementul serbărilor şcolare 
 

Prof. înv.primar Grigore Florina 
 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din 
intuneric, nespus de nouă si proaspătă ,uluitoare.” 

(Eugen Ionescu) 

  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. Organizând o serbare verificăm , de câteva ori pe an, că 
elevii şi-au însuşit informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a 
aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 
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, a cadrului didactic, 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.  

Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în 
pregătirea scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, 
interpretarea rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi . 
  Pentru ca serbarea şcolară să-şi atingă finalitatea educativă de informare şi formare a 
personalităţii elevilor este necesar să se respecte principiul interdisciplinarităţii şi a implicării 
cadrelor didactice de diverse specialităţi: literatură, religie, istorie, educaţie plastică, educaţie fizică, 
geografie, etc., aceştia contribuind atât la întocmirea scenariilor cât şi la distribuirea rolurilor. 

Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organizatorul serbării deoarece 
„trebuie să se gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a 
scoate în evidenţă calităţile artistice ale fiecărui elev în parte sau ale unor grupuri de elevi. Apoi 
trebuie să culeagă materialul şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv şi educative ţinând cont de 
„artiştii” implicaţi în serbare.Când scenariul este bine întocmit şi cu obiective clar definite se trece 
la distribuirea rolurilor ţinând cont că toţi elevii trebuie să participe, atât cei talentaţi cât şi cei cu 
mai puţine aptitudini artistice dar cu dorinţa de a fi al fel de buni ca şi colegii lor.Ca „actor” pe 
scenă fiecare elev poate „dărui” ceva, îşi poate deschide sufletul transmiţând emoţii şi sentimente. 
În acelaşi timp fiecare părinte vrea să-şi vadă copilul pe scenă prezentator, recitator, dansator, solist 
vocal sau instrumental, corist chiar şi figurant îmbrăcat în costumul frumos potrivit tematicii 
scenariului şi fericit că este o mică „vedetă”. 

În această etapă organizatorul serbării şcolare împreună cu colaboratorii vor distribui rolurile 
în funcţie de abilităţile, aptitudinile şi competenţele elevilor: prezentatorii şi recitatorii vor fi elevi 
cu memorie dezvoltată, cu dicţie bună, cu voce plăcută, cu prezenţă de spirit şi aspect plăcut, soliştii 
vocali şi instrumentali vor fi elevi cu aptitudini muzicale interpretative, dansatorii vor fi elevi cu 

754



 
 

staturi apropiate şi cu aptitudini coregrafice, interpreţii rolurilor de teatru şi de scenete vor fi elevi 
cu aptitudini artistice pentru teatru, comici, capabili să empatizeze cu publicul.Scenariile trebuie 
alcătuite astfel încât să dea posibilitatea fiecărui elev să se identifice cu rolul, să-şi dezvolte o 
imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim posibilităţile individuale. 

Înaintea începerii spectacolului, este bine ca în sală să fie creată o atmosferă plăcută, invitaţii 
putând asculta un fundal muzical care să-i destindă; de asemenea este indicat ca în sală să fie 
distribuiţi fluturaşi cu momentele serbării, să fie plasat un afiş cu programul serbării la intrarea în 
sală; invitaţii vor aprecia dacă la intrare vor fi întâmpinaţi de către un elev, care cu bunăvoinţă şi 
zâmbet îi va conduce la locurile lor şi le vor oferi chiar câteva explicaţii despre spectacol. 

O atitudine artistică menită să conducă la formarea unor gusturi estetice cu privire la artă şi 
reprezentarea ei pe scenă este apanajul oricărei serbări şcolare.Formarea şi dezvoltarea unei 
atitudini artistice corecte începe încă din prima etapă a organizării serbării, continuă la repetiţii şi se 
finalizează prin autoaprecierea prestaţiei personale, aprecierea evoluţiei grupului şi evaluarea 
pozitivă a organizatorilor.Atitudinea artistică constă în implicarea adecvată în rol, transmiterea 
corectă amesajului artistic, alegerea unui costum potrivit scenariului şi de bun gust în funcţie de 
posibilităţile financiare ale familiei şi  chiar dacă nu toţi elevii sunt din familii cu situaţii materiale 
bune, toţi trebuie să fie curaţi, aranjaţi...Atitudinea artistică şi-o formează elevii atât din punctul de 
vedere al participării cu rol în serbarea şcolară cât şi din cel al simplului spectator. 

În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi 
educator,(profesor-elev, elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, 
sau transformat pentru a atinge finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea 
personalităţiicopilului.În procesul de reformă care se desfăşoară mai repede sau mai încet, dar 
obligatoriu,relaţiile interumane din şcoli au suferit modificări datorită contextului socio-
economic,dinamicii sociale, expectanţelor elevilor.Pentru ca o relaţionare umană să fie de calitate şi 
să-şi atingă scopul este necesară o acţiune permanentă, în care pertenerii oferă şi primesc alternativ, 
se respectă reciproc,auîncredere unii în alţii, comunică în permanenţă, îşi exersează abilitatea de a 
comunica şi se manifestă deschis unii faţă de alţii. 

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 şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să 
descopere că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară.Părinţii vor vedea în 
profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice 
individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să 
aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi 
importanţa stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive 
obţinute de către copii la diferite activităţi extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să 
trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă nu este cel mai bun la carte. 
Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă copiii, 
despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, 
informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

Pentru ca serbările şcolare să aibă succes este necesar ca activitatea să fie proiectată 
riguros, să se selecteze conţinuturile, să se dezvolte motivaţia elevilor, să se stabilească între 
profesor şi elev o relaţie bazată pe încredere, simpatie şi respect. 
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Educaţia şi provocările lumii contemporane 

 

Prof.înv.primar Grigoroiu-Gorun Magdalena 

Şcoala Gimnazială Buneşti, jud.Vâlcea 

 
    Educaţia este factorul hotărâtor al dezvoltării psihoindividuale a persoanei. Ea sistematizează 
şi organizează influenţele mediului. Are o funcţie socială, fiind intermediarul între om şi 
condiţiile de mediu. Copilul dobândeşte prin educaţie norme, valori, modele care se manifestă 
apoi ca opţiuni personale, în comportamentul său. Formarea şi dezvoltarea personalităţii umane 
este deci, un proces orientat, organizat şi conştientizat prin educaţie.  
 
    Se afirmă pe bună dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane 
este schimbarea. Noul mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice 
şi politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi 
găsit soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea 
numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc.    
         Analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe în 
cunoştinţele de bază, vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel 
computerial. 
 
         Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de 
prevenţie. Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de criză. 
Prin criză se înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii. Dintre 
soluţiile specifice şi generale găsite enumerăm: 
 
      -           inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative; 
      -           introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare; 
      -           întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare; 
      -           formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 
      -           conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local; 
      -           organizarea de schimburi de informaţii între statele europene; 
      -           regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a tinerilor în viaţa 
profesională şi socială. 
Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care 
menţionăm: 

-           educaţia permanentă sau educaţia adulţilor 
-           educaţia pentru democraţie şi drepturile omului 
-           educaţia pentru pace 
-           educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu 
-           educaţia pentru sănătate 
-           educaţia interculturală 
-           educaţia pentru timpul liber 
-           educaţia pentru comunicare şi mass-media 
-           educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 
-           educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională 
-           educaţia economică şi casnică modernă 
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Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia 
încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ 
în favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare şi adaptabilă. 
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Serbare Crăciun 

 

Grupa Mijlocie A 

GROSU OANA GABRIELA 

 
NICOLAS N. 

Mămicuțe și tătici 
Bunicuțe și bunici 

Grupa este mândră tare, 
De întâia ei serbare! 

 
DANA 

Ne-am gândit să-mpodobim 
Cât mai vesel grupa noastră 

Să vedeți cât vă iubim 
Poftiți la serbarea noastă! 

 
MARCO 

Fiindcă astăzi e serbare 
Și cu toții ați venit, 

Noi vă facem o urare 
Și vă spunem: „Bun venit!” 

 
NICO 

Vine iarna, bate vântul 
Și acoperă pământul, 
Cu o plapumă de nea, 
Să mă dau cu sania. 

 
ALINA 

Iată-i! Pe deasupra mea 
Zboară primii fulgi de nea, 
Și-mi șoptesc în dulce grai: 

-Scoate sania, ce stai?! 
 

Cântec: Săniuța fuge 
 

NICOLAS N. 
Este seara de Ajun. 

Moș Crăciun, poate-i pe drum, 
Și să ne vadă cuminți, 

Că-i ascultăm pe părinți. 
 

NICOLAS O. 
Noi avem un invitat 

Foarte, foarte așteptat. 
Este darnic, este bun 

Și se cheamă Moș Crăciun. 
 

MAYA 
În curând, el ne aduce, 
Păpușele, turtă dulce. 

Pentru el, de bun venit, 
O serbare am pregătit! 

 
Cântec: Moș Crăciun cu plete dalbe 

 
CĂTĂLIN 

Moșul nostru mult iubit 
Pe la noi a vrut s-ajungă 
Și-acum cred c-a obosit 

Dup-o cale atât de lungă. 
 
 
 

IANIS 
Să îi dăm un loc să șadă 

Și apoi să-l invităm 
La serbare să ne vadă 

Cum cântăm și recităm. 
 

ANDRUȚA 
În Ajun,Moşul bun 

O porneşte iar la drum 
Sacul plin cu jucării 
Il împarte la copii. 

La cei care-au fost cuminţi 
Şi-au ascultat de părinţi. 

 
 

KOSTAS 
Moș Crăciun, că ești bun 

Uite aș dori să-ți spun 
Că la anul când mai vii 

Să renunți la jucării 
Să aduci de vrei în spate 

Multă, multă sănătate 
Pentru tata și mămica, 
Pentru bunul și bunica. 
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DAVID 
A sosit Crăciunul 

O, ce bucurie, 
Tu ne aduci Iisuse 

Har și veselie. 
Ce frumos e bradul, 

Ce frumos e tot! 
O, ce bucurie, 

Parcă nu mai pot! 
 

Cântec: Domn, Domn să-nălțăm 
 

Săniuța fuge 
 

Saniuta fuge, 
Nimeni n-o ajunge 

Are dor de duca 
Parca ar fi naluca 

 
Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 

Saniuta e usoara fuge parca zboara 
 

Are talpi lucioase, 
Varfurile-ntoarse, 
Pod de scandurele 
Sa tot stai pe ele 

 
Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 

Saniuta e usoara fuge parca zboara 
 

Peste hopuri sare 
Ca pe zmeu calare 

Hatul de-o sa-ti scape 
Tranta e aproape 

 
Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 

Saniuta e usoara fuge parca zboara 
 
 

Moș Crăciun cu plete dalbe 
 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi 
 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 

Din bătrani se povesteşte 

Că-n toţi anii negreşit 
Moş Crăciun pribeag soseşte 

Niciodată n-a lipsit 
 

Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 

Moş Crăciun cu plete dalbe 
Incotro vrei s-o apuci 

Ţi-aş canta Florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 

 
Domn, Domn să-nălțăm 

 
Am plecat sa colindam 

Domn, Domn sa-naltam! 
Cand boierii nu-s acasa. 

Domn, Domn sa-naltam! [x 2] 
 

Si-au plecat la vanatoare 
Domn, Domn sa-naltam! 

Sa vaneze caprioare. 
Domn, Domn sa-naltam! [x 2] 

https://Versuri.ro/w/k4 
 

Caprioare n-au vanat 
Domn, Domn sa-naltam! 

Si-au vanat un iepuras 
Domn, Domn sa-naltam! [x 2] 

 
Sa faca din blana lui 

Domn, Domn sa-naltam! 
Vesmant frumos Domnului. 

Domn, Domn sa-naltam! [x 2] 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL GRĂDINIŢĂ - 

FAMILIE 

 

Prof. înv. preșcolar Groza Nicoleta 

 

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. 

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 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 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. 
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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 rezervată 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 spaţiu 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 f i  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 f i  
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 f i  formate din: taţi, părinţi unici, 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. 
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GRĂDINIŢA  ŞI  FAMILIA  PARTENERI  ÎN  EDUCAŢIE 
 

Prof. Gugiu Viorica 
Grădiniţa Nr.35,sector 5 Bucureşti 

 
“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 

Copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el. Participarea afectivă a părinţilor la 

evenimentele din viaţa acestora, le oferă linişte şi siguranţă. Părinţii oferind timpul necesar să stea 

de vorbă cu copilul despre: ,,cum a fost azi la grădiniţă?” , ,,cum a fost la joacă?”, ,,ce ţi-a plăcut 

mai mult din ce vi s-a povestit?”,apreciind alături de copil faptele, situaţiile ivite în cursul zilei, vor 

avea întotdeauna ,,evidenţa” copilului, iar acesta, la rândul lui, va căpăta încredere şi va ţine seama 

de sfaturile ce i se dau. Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se 

răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestuia. 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… 

De multe ori, intrarea copiilor la grădiniță în grupa mică este resimțită, atât de către copii cât 

și de către părinți, ca o rupere care provoacă emoții, temeri și anxietate de ambele părți. Însă nu 

numai familia și copiii sunt afectați de noua situație, normală, de altfel, în demersul didactic. 

Educatoarele care îi preiau pe copii sunt zilnic „asediate” cu întrebări și cereri ale familiei, care 

exprimă dorința membrilor acesteia de a fi în continuare în controlul situației, ocrotitori, grija 

acestora, neîncrederea, uneori, marcată prin impulsul de a verifica toți factorii care acționează 

asupra copiilor lor: de la condiții materiale la modul în care personalul relaționează cu cei mici.  

Orice modificări în comportamentul copiilor, cu exceptia celor absolut pozitive, devin 

pentru părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne de întrebare referitoare la 

influențele de la grădiniță. 

Pe de altă parte, cadrele didactice din grădiniță au nevoie oricum de sprijinul familiei 

copiilor –factorilor educționali – atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-

educativă 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. Tocmai de aceea, noi, educatoarele concepem un program de 

parteneriat sau de consiliere și orientare a părinților, prin planificare, organizarea si desfășurarea 
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unor acțiuni de implicare continua și valorificare a  potențialului fiecărui părinte, atragerea lui în 

„viața grădiniței” și asumarea unor răspunderi/responsabilități comune la nivelul grupei din care 

face parte copilul său.  

Totodată relația grădiniță-familie se definește și printr-o comunicare/colaborare indirectă, 

prin abordări și discuții sincere, din care să reiasă aşteptările acestora privitoare la actul educaţional, 

dar și a feed-back-ului / răspunsul dat de copii (prin rezultatele obținute). Așadar, printre activitățile 

de implicare a partenerilor educaționali, putem enumera: sedințe și lecții demonstrative cu părinții, 

vizite, excursii, jocuri de rol şi interpretări, serbări şcolare, simpozioane, expoziții etc. iar succesul 

acestora depinde în mare măsură de stilul și tactul pedagogic al cadrului didactic organizator, dar și 

de disponibilitatea fizică și materială din partea colaboratorilor educaționali, de formarea unor 

tipare educaționale bazate pe sinceritate, comunicare, implicare și respect. 

De asemenea, realizarea unei comunicări eficiente a grădiniței cu exteriorul (mediul social, 

cultural și economic), impune și realizarea unor parteneriate autentice, prospere. Astfel, toate 

proiectele educaționale demarate de cadrele didactice cu oricare dintre partenerii educaționali, vin 

în sprijinul nu doar al copiilor și părinţilor, ci și însuși cadrului didactic și prin extindere – societății. 

Acestea implică enunțarea unui scop și a unor argumente și obiective clar vizate, precum și 

urmărirea conștincioasă a realizării acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Agabrian, Mircea, “Şcoala, familia, comunitatea”, Institutul European, Iasi, 2006. 

Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 

 

763



 
 

Etic şi estetic în promovarea tradiţiilor de iarnă 

 

Prof  :  Guramba  Cristina-Elena 

Scoala Gimnaziala Alexandru Stefulescu Tg-Jiu 

 
Motto:                                                                                         
     „Creativitatea presupune punerea la lucru a imaginaţiei. Într-un fel, creativitatea 
înseamnă imaginaţia aplicată”.   (Ken Robinson, O lume ieşită din minţi) 
       

        Promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală devine o provocare atât pentru educat, cât şi 
pentru educator  .Prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, concursuri, activităţi în 
cadrul unor proiecte de parteneriat internaţional , dar şi proiecte cu parteneri locali (şcoli din acelaşi 
judeţ sau din judeţe diferite, biblioteci, CCD etc.), se dezvoltă, în primulrând, abilităţile personale şi 
interpersonale: capacitatea elevilor de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele,capacitatea de a 
lucra în echipă, de a răspunde în mod pozitiv şi sensibil unei situaţii noi. 

Aceste abilităţi trebuie dezvoltate prin asemenea activităţi, deoarece devin factori cruciali în 
educaţia prezentă şi viitoare la nivel mondial, dar au un impact puternic şi în viaţa de familie.                   
Astfel de activităţi oferă o perspectivă amplă a valorificării creativităţii, a valorilor etice şi estetice, 
a actului didactic în rândul preşcolarilor şi al şcolarilor. Se caută, de cele mai multe ori, o abordare 
interdisciplinară, un sincretism între desen, literatură, muzică, tehnici manuale de realizare a 
produsului artistic etc. Se sporeşte încrederea în capacitatea creatoare a fiecărui elev participant la 
activitate, spiritul competitiv. Toţi participanţii sunt stimulaţi să producă idei creative şi îşi dezvoltă 
inteligenţa emoţională (abilităţile personale şi interpersonale).  

Proiectele şi parteneriatele educaţionale se disting prin obiectivele comune urmărite: racordarea 
învăţământului românesc la cel european şi, implicit, mondial; promovarea interculturalităţii prin 
cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor de Crăciun din diferite regiuni ale lumii; dezvoltarea 
competenţelor lingvistice (limba engleză) în cadrul proiectelor internaţionale de tip Comenius,  etc.                   
Gama variată de activităţi pentru promovarea tradiţiilor de iarnă vizează o componentă etică, dar şi 
una estetică.  Eticul ţine de educaţia morală, punând în practică valorile de bine, frumos şi adevăr. 
Puşi în situaţii inedite, elevii învaţă să se comporte în societate, probând şi noţiunile teoretice 
specifice Educaţiei Civice. Profesorii, parteneri în educaţie, evidenţiază prin profilul lor 
comportamental, mai mult ca oricând, etica profesională. Ei organizează activităţi distractive şi 
creative prin care îi învaţă pe copii valoarea sacră a datinilor noastre strămoşeşti de iarnă, pentru 
„devenirea întru fiinţă” a fiecărui individ şi asigurarea continuităţii spirituale a neamului românesc.                   
Componenta estetică se reflectă în stilul vestimentar al elevilor şi al profesorilor în timpul 
serbărilor, concursurilor şi al evenimentelor culturale, în decorul scenic (sonorizare, lumini, 
personalitatea prezentatorului), în ambientul specific festivităţii, în relaţionarea cu părinţii elevilor, 
care ar trebui invitaţi cât mai des la asemenea spectacole organizate în şcoală, dar şi în afara ei.                   
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie 2018, am organizat o activitate dedicata 
sarbatorilor de iarna . Activitatea a avut ca partener Biblioteca scolara. ,iar programul a fost variat şi 
a constat în: prezentarea unui PowerPoint cu tradiţiile de Crăciun, de Anul Nou la români şi la alte 
popoare europene.  S-au cantat colinde în limba română şi în engleză, s-a  citit  un pluguşor 
românesc, compus de un elev din clasa a IV-a si  s-a prezentat un program artistic sustinut de elevii 
claselor primare. Astfel am reusit un sincretism reuşit, transpus într-un spectacol care a adus magia 
Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inima elevilor, profesorilor, dar şi a părinţilor spectatori.                   
Pregătirea elevilor a necesitat o colaborare strânsă a invatatorilor  şi a elevilor. 
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Priveam chipurile copiilor, care exprimau bucuria de a se implica şi de a participa la această 
manifestare culturală; erau un întreg, şi aceasta graţie lor, dar şi invatatorilor care i-au antrenat, au 
insistat de nenumărate ori să fie serioşi, perseverenţi la repetiţii. Prestaţia de pe scena a constituit 
punctul culminant al activităţii: s-a dovedit că elevii au conştientizat efortul depus pe parcursul 
atâtor zile, rolul fiecăruia dintre ei la reuşita programului artistic şi valoarea acestor „ieşiri 
culturale”.Tinuta copiilor a fost în ton cu ambientul specific: rosu,alb si verde. Și ţinuta 
prezentatoarei, a impresionat prin naturaleţe şi frumuseţe. Aceasta a purtat o rochie asemanatoare 
craciunitei si  accesorii asortate.                                                                   

Impresionaţi au fost cu toţii: doamna bibliotecar, care a propus o altă activitate amplă de 8 
Martie, unde ne-a invitat în aceeaşi formaţie, părinţii, rudele elevilor, care ne-au mulţumit pentru 
program şi pentru faptul că le-am implicat copiii în alte activităţi de suflet, invatatorii organizatori, 
care s-au bucurat de încununarea muncii lor. 

Astfel de activităţi trebuie organizate cât mai des pentru preşcolari şi pentru şcolari. Au un 
impact direct şi mult mai puternic asupra lor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i 
mai responsabili şi mândri de talentul lor, mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos. 
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În așteptarea lui Moș Crăciun 

 

Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași 

Prof. Gurincu Mihaela-Simona 

 
 

Clasa I B 
1. SOFIA MARIA 

1.  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 bucur' copiii,  
Copiii și fetele!  
De dragul Mariei 

Își piaptănă pletele.  
De dragul Mariei,  

Și-a Mântuitorului,  
Lucește pe ceruri,  
O stea călătorului. 

TOȚI 
Primiți cu colinda? 

Cântec: Iată vin colindători 
Iată vin colindători, 

Florile  dalbe 
Noaptea pe la cântători. 

Florile  dalbe, Florile  dalbe 
Şi ei vin mereu, mereu, 

Florile  dalbe 
Şi ne-aduc pe Dumnezeu. 

Florile  dalbe, Florile  dalbe 
 

Dumnezeu adevărat, 
Florile  dalbe 

Soare-n raze luminat. 
Florile  dalbe, Florile  dalbe 

 
Cântec: Am plecat să colindăm 

 
Am plecat sa colindam 
Domn, Domn sa-naltam 

 
Cand boierii nu-s acasa 
Domn, Domn sa-naltam 

 

C-au plecat la vanatoare 
Domn, Domn sa-naltam 

 
Sa vaneze caprioare 

Domn, Domn sa-naltam  
 

Caprioare n-au vanat 
Domn, Domn sa-naltam 

 
Si-au vanat un iepuras 

Domn, Domn sa-naltam 
 

Sa faca din pielea lui 
Domn, Domn sa-naltam 

 
Vesmant frumos Domnului 

Domn, Domn sa-naltam 
 

2. DENISA 
Moș Crăciun, bine-ai venit! 

Că e frig, demult o știm. 
Însă noi ne-am pregătit 

Cât mai cald să te primim! 
Lângă brad am pus 
Scăunelul ca să stai 
Și-o măsuță am adus 
Pentru daruri să o ai 

Iar sub bradu-mpodobit 
Asculta-vei rând pe rând 

Cântece și poezii. 
 

3. ANA ȘTEFANIA 
Iubite moș cu plete dalbe 
Atât de darnic și de bun 

Noi ți-am pregătit un dar: 
Serbarea noastră de Crăciun! 

Cântec: Moș Crăciun cu plete dalbe 
Moş Crăciun cu plete dalbe 

A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe 

La fetiţe şi băieţi. 
Refren:   Moş Crăciun! Moş Crăciun! 
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2. Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii, negreşit, 

Moş Crăciun la geam soseşte, 
Niciodată n-a lipsit! 

Refren: Moş Crăciun! 
 

3. Moş Crăciun cu plete dalbe 
Încotro vrei să apuci? 

Ţi-aş cânta florile dalbe 
De la noi să nu te duci! 

Refren: Moş Crăciun!Moş Crăciun! 
4. SOFIA ANDREEA 

Iarna a sosit 
Noi ne-am pregătit 

Muncind cu mult spor 
Ca să adunăm 

Să vă prezentăm 
Poezii și cântecele 

Să vă bucutați de ele. 
Fiindcă azi e sărbătoare 

Și cu toții ați venit 
Noi vă facem o urare 

TOȚI :    Și vă spunem: Bun sosit! 
5. BEATRICE 

Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 

Se scutură din nori 
De Sfinte sărbători 
Povești cu îngerași, 
Pentru copii poznași 

Povești cu Sfinți Părinți 
Pentru copii cuminți 

Aflați-le acum 
În prag de Moș Ajun 

 
Cântec: Astăzi s-a născut Hristos 

Astăzi s-a născut Hristos, 
Mesia cel luminos. 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Mititel, înfăşăţel 
În scutec de bumbăcel. 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

3. Neaua ninge, nu-L atinge. 
Vântul bate, nu-L răzbate, 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie! 

Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi! 

6. EMILIAN 
Prin nămeți, în fapt de seară 

A pornit către oraș 
Moș bătrân c-un iepuraș 

Înhămat la sănioară. 
Drumurile-s troienite 

Noaptea vine, gerul crește, 
Cu urechile ciulite 

Iepurașul se grăbește! 
Uite-o casă colo-n vale 
Cu ferestre luminate. 

Moșul s-a oprit din cale, 
Cu toiagu-n poartă bate. 

7. ANCUȚA 
Vai! ce frig este afară! 
Mâinile nu le mai simt 
Și zăpada dă năvală, 

Totul e alb pe pământ! 
8. MATEI 

A-nceput de ieri să cadă 
Câte-un fulg, acum a stat 
Norii s-au mai răzbunat 

Spre apus, dar stau grămadă 
Peste sat. 

Nu e soare,dar e bine 
Și pe râu e numai fum 
Vântu-i liniștit acum 

Dar năvalnic vuiet vine 
De pe drum. 
9. ELENA 

Sunt copii. Cu multe sănii,  
De pe coastă vin ţipând 

Şi se-mping şi sar râzând; 
Prin zăpadă fac mătănii; 

Vrând-nevrând.  
  

Gură fac ca roata morii; 
Şi de-a valma se pornesc,  

Cum prin gard se gâlcevesc 
Vrăbii gureşe, când norii 

Ploi vestesc 
Cântec: Săniuța fuge… 

1.Săniuța fuge,  
Nimeni n-o ajunge, 

Are dor de ducă, 
Parca-ar fi nălucă. 

 
Toată ziua prin zăpadă, 
Vine lumea să o vadă, 

Săniuța e ușoară,  
Fuge parcă zboară 
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2.Are tălpi lucioase 
Vârfurile-ntoarse 

Pod de scândurele, 
Să tot stai pe ele. 

3.Peste hopuri sare 
Ca pe zmeu călare, 

Hățul de-o să-ți scape 
Trânta e aproape. 

ANCUȚA 
Din palatul ei de nea, 
Cocoțată sus pe-o stea 
Blânda iarnă dirijează 
Fulgii moi de catifea. 

Doi fulgi mici s-au așezat 
Pe copacul cel înalt 

Și privesc cum toți copiii 
Au pornit la colindat. 
Dialog : REMUS: 
Fulgule, fulguțule 
Încotro, drăguțule? 

Cum te-ai rătăcit stingher 
Între glie și- ntre cer? 

MARIA 
-Între cer și glie zbor 

Nici nu sui, nici nu cobor 
Sus e frig și mă fac sloi 

Jos eu cad- mă fac noroi. 
10. REMUS 

Din îndemn prietenesc 
Eu te-am prins să te-ncălzesc 

Însă tu, fulguțule 
Te-ai topit, drăguțule! 

 
11. IOANA MARIA 

Pe obraz, pe nas, pe umăr, 
Tot cad fulgii fără număr 
Mi-a căzut în palmă unul 
Iute, iute închid pumnul. 

Desfac pumnul. Unde-i fulgul? 
Am în mână un strop de rouă 

Sau un bob de rouă 
Plouă? 

S-a topit în mâna mea ca o lacrimă de nea. 
12. ANTONIA 

Ninge-ncet pe satul nostru 
Iarna-i din străbuni știută 
Și cu orice fulg pe față 
Ca o mamă ne sărută 

Pune plapumi peste glie, 
Ninge-ntruna fără frâne 

Pune plapumi călduroase 
Ca să fie cald la grâne. 

Iar târziu, în primăvară 
Toată neua o preface 

În miere pentru pământ. 
Cântec: A venit, a venit iarna 

REF.1 
A venit, a venit iarna 
Pe la usii pe la ferestri 
A venti, a venit iarna, 
Cu colinde romanesti! 

 
1. Fericiti sa fiti cu totii 

Si sa fiti bogati, 
Sa aveti colaci la masa 

Sa va bucurati 
Ref 2 

Colindam,colindam iarna 
Pe la case de romani 

Colindam,colindam iarna 
Pe la oameni dragi si buni 

 
2. Sa aveti ferestre-n soare 

Acum de sarbatori 
Sa-i primiti cu drag la masa 

Pe colindatori . 
Ref 1+ref 2 

13. ANA MARIA 
Țanțoș stă-n ogradă 

Parcă-i o minune 
Omul de zăpadă 

Cu ochi de cărbune. 
Dintr-un morcov, nasul 

Cușma, o tigaie 
Și-n jur la tot pasul 

Mare hărmălaie. 
Omul de zăpadă 

Parcă se gândește 
Când o să mă vadă soarele- pălește! 

Soarele molcomul 
Îi zâmbi oleacă 
Și pe dată omul 

Se făcu băltoacă. 
14. DAVID 

Gol, în crivăț stă-n ogradă 
Omul nostru de zăpadă. 
Nici șoșoni n-are măcar 
Nici mănuși și nici fular 
Pe o iarnă-așa cumplită 
O să facă-amigdalită, 
Gripă și temperatură. 

Mamă, adu-l la căldură 
Și să-i dăm că-i mort de frig 
Ceai fierbinte și-un covrig 
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Și-aspirină dă-i în ceai 
Să nu facă guturai. 

15. SARA 
Brăduleț drăguț! 
Ninge peste tine 

Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald și bine. 

Pomul de Crăciun te fac 
O, ce bucurie! 

Cu beteală-am să te-mbrac 
Și steluțe-o mie 
Și fetițe și băieți 

Bătând din mânuțe 
Ne-om juca și ți-om cânta 

Cântece drăguțe. 
Cântec: O, brad frumos! 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 

Tu esti copacul credincios, 
Ce frunza nu si-o pierde, 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 

 
O, brad frumos, o brad frumos, 

Verdeata ta imi place. 
Oricand o vad sunt bucuros 

Si vesel ea ma face. 
O, brad frumos, o brad frumos, 

Verdeata ta imi place. 
 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschimbata. 

Ma mangai si ma faci voios 
Si ma-ntaresti indata. 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschïmbata. 

16. ALEXANDRU 
Afară ninge liniștit 
Și-n casă arde focul 

Iar noi pe lângă mama stând, 
Demult uitarăm jocul, 
E noapte, patul e făcut 
Dar cine să se culce? 

Când mama spune de Isus 
Cu glasul rar și dulce. 

ANA ȘTEFANIA 
Cum s-a născut Hristos în frig 

În ieslea cea săracă 
Cum boul peste el sufla 

Căldură ca să-i facă 
Cum au venit la ieslea Lui 

Păstorii de la stână 

Și îngerii cântând din cer, 
Cu flori de măr în mână. 

17. MARIA 
Se-apropie Crăciunul 

Vin să te rogi cu mine! 
Isus se naște astăzi 
Copile, pentru tine. 

Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit 
Isus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit. 
Se-apropie Crăciunul 
Vin să te rogi duios 

Să crești curat, copile 
Ca bradul de frumos! 

18. IOANA ROȘCAN 
În seara Sfântă de Crăciun 
Domnul cel făr’ de-nceput 
Noi venim cu gândul bun. 
Hristos, acum s-a născut. 
V-aducem vestea dorită 

Din casă-n casă colindăm 
Cea din veacuri pregătită. 
Şi tuturor noi vă cântăm. 

19. LORENA 
În seara Sfântă de Crăciun 

De unde vin ? Cum se numesc 
Pe drumul nins de lună 
Ce gânduri îi frământă ? 

Trei magi călări, cu suflet bun 
Spre-o iesle ei călătoresc 

Aleargă împreună. 
Şi cerurile cântă. 

Şi cântă-n inimile lor 
Aprinse, bucuria. 

Azi s-a născut un Salvator ! 
Azi s-a născut Mesia ! 
Cântec : Trei păstori 

Trei păstori se întâlniră, 
Trei păstori se întâlniră 

Raza soarelui, floarea soarelui 
Și așa se sfătuiră: 

 
-Haideți, fraților, să mergem! 
-Haideți, fraților, să mergem! 
Raza soarelui, floarea soarelui 

Floricele să culegem. 
 

Și să facem o cunună, 
Și să facem o cunună 

Raza soarelui, floarea soarelui 
S-o-mpletim cu voie bună. 
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Și s-o ducem lui Hristos 
Și s-o ducem lui Hristos 

Raza soarelui, floarea soarelui 
Să ne fïe de folos. 
20. ȘTEFANIA 

Ce se vede-n zare? 
O lumină mare. 

O stea strălucește 
Falnic ea vestește 
Că azi preacurata 
Preanevinovata 
Fecioara Maria 
Naște pe Mesia. 

Steaua stă deodată, 
Viflaimul iată! 
Peștera se vede, 

Maica-ntrânsa șede 
Într-o iesle zace 

Un prunc plin de pace. 
El e Împăratul, 

Noi n-avem pe altul. 
 

Cântec : Steaua sus răsare 
Steaua sus rasare 
Ca o taina mare 

Steaua straluceste 
Si lumii vesteste 
Si lumii vesteste 

 
Ca astazi Curata 
Preanevinovata 
Fecioara Maria 
Naste pe Mesia 
Naste pe Mesia 

 
Magii cum zarira 
Steaua si pornira 

Mergand dupa raza 
Pe Hristos sa-l vaza 
Pe Hristos sa-l vaza 

 
Si daca pornira 
Indata-L gasira 

La Dansul intrara 
Si se inchinara 
Si se inchinara 

 
Cu daruri gatite 

Lui Hristos menite 
Luand fiecare 
Bucurie mare 

Bucurie mare 
 

Care bucurie 
Si aici sa fie 
De la tinerete 

Pan-la batranete 
Pan-la batranete. 

 
PLUGUSORUL 

Aho, aho copii şi fraţi 
Staţi puţin şi ne-ascultaţi 
Venim astăzi cu uratul, 

Cu sorcova şi semănatul! 
Dragă mamă, dragă tată 
Noi dorim să învăţăm 
Pe toţi să vă bucurăm 

Şi să ajungem buni şcolari 
Mereu puşi pe fapte mari! 
Sunaţi din  zurgălăi măi 

Să se audă-n munţi şi văi! 
Hăi! Hăi! 

Vă promitem dragi părinţi 
Că vom fi mult mai cuminţi 

Iar la anul care vine 
Vom face pozne  puţine 

Să vă bucuraţi de noi 
Şi înainte de plecare 
Mai avem înc-o urare 

Anul Nou ce-acuma vine 
Să vă aducă numai bine! 
Bucurii şi sănătate! 8 

Mult noroc şi spor în toate! 
Sunați măi din zurgălăi 

Să se audă-n munţi şi văi! 
Hăi! Hăi! 

 
SORCOVA 

Sorcova, vesela,  
Să trăiţi, să înfloriți: 

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 si la multi ani! 
CÂNTEC: LA MULŢI ANI! 

LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE, 
SĂ VĂ DEA DOMNUL TOT CE DORIŢI! 

ZILE SENINE ŞI FERICIRE, 
LA MULŢI ANI, SĂ TRĂIŢI! 
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IMPORTANȚA    PARTENERIATULUI   CU   PĂRINȚII 

 

prof. înv.primar  Gurmai  Lavinia, 

Școala Gimnazială ,, Adam  Muller  Guttenbrunn”  Zăbrani, județul 

Arad 

 
Familia și școala sunt factorii de bază care ajută copilul în perfecționarea  propriei educaţii.  
Familia constituie  elementul natural şi fundamental al societăţii şi al statului. . Rolul 

familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral și 
estetic. 
            Funcţia educativă a familiei se referă la creşterea şi educarea copiilor, îndatoriri şi 
responsabilităţi deosebit de importante ale familiei, oricare ar fi dificultăţile economice sau de altă 
natură. Mediul educogen are influenţe deosebit de puternice asupra formării personalităţii copilului, 
a comportamentului lui, care îşi menţin forţa educativă uneori toată viaţa. De aceea se acordă o 
foarte mare importanţă educaţiei ,,celor şapte ani de-acasă”. 

După intrarea copiilor la grădiniţă sau la şcoală, funcţia educativă a familiei nu încetează, ci 
continuă cu aceeaşi importanţă, realizându-se, însă, într-o ipostază nouă, de interacţiune a funcţiei 
educative din familie cu funcţia educativă a instituţiilor de învăţământ.  

Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

 Pentru a ajunge la rezultate pozitive familia trebuie să colaboreze permanent şi nemijlocit 
cu şcoala şi să sprijine şcoala în îndeplinirea funcţiei ei educative complexe; să participe  la 
activităţile şcolii şi la activitatea comitetelor de părinţi din şcoală ,etc. 

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 absolut necesară. Școala 
nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și 
rezolva în modul cel mai eficient 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. Întregul proces de educație și 
mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. .  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. 
              Aşa cum s-a menţionat mai sus, colaborarea şcolii cu familia este o condiţie importantă a 
unirii eforturilor în educarea copiilor. Această colaborare trebuie să constituie o acţiune fină,  suplă 
şi de educare a educatorilor – părinţi. Printre acţiunile pedagogice ale şcolii, în rândul părinţilor se 
pot menţiona: 

- consultaţii pentru părinţi; 
- adunările cu părinţii însoţite de expuneri şi discuţii pe diverse teme psihopedagogice, 

cum ar fi cunoaşterea particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor, condiţiile 
necesare învăţării eficiente, activitatea copiilor în timpul lor liber, etc.; 

- lectoratele cu părinţii susţinute de specialişti de valoare pe o tematică diversă ce priveşte 
creşterea şi educarea copiilor, educaţia sexuală şi comportarea civilizată, etc.; 
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- adunările pe diverse teme şi discuţiile cu părinţii în comitetul de părinţi; 
- vizitele învăţătorilor şi a profesorilor diriginţi în familie. 
Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori școală și familie, 
există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 
Societatea, statul, are posibilităţi suplimentare, atât materiale cât şi financiare, superioare 

unei şcoli de a organiza acţiuni pedagogice la nivel naţional, precum şi posibilitatea de a antrena 
specialişti de valoare în realizarea unei elevate şi eficiente propagande pedagogice în rândul 
familiilor. 

Printre acţiunile pedagogice ce se pot organiza pentru familie la nivel naţional menţionăm: 
- emisiuni educative pentru părinţi, bunici şi copii la radio şi televiziune; 
- cărţi, broşuri şi reviste cu caracter educativ pe diverse teme pentru părinţi şi copii; 
- filme şi piese de teatru cu specific educativ pentru părinţi şi copii. 
Cerinţe ale activităţii de propagandă pedagogică în rândul familiilor: 
- conţinuturile şi îndrumările psihopedagogice să fie competente, bogate, variate, actuale, 

interesante şi accesibile pentru a fi receptate, înţelese şi urmate în mod conştient de 
către părinţi şi copii; 

- să fie atraşi părinţii şi copiii în stabilirea formelor şi chiar conţinuturilor acţiunilor de 
propagandă psihopedagogică specifice familiilor; 

- să fie atraşi specialişti valoroşi în realizarea conţinuturilor şi strategiilor de prezentare a 
diferitelor forme de propagandă psihopedagogică pentru părinţi, bunici şi copii ; 

   Orice  copil este unic în felul lui, este un miracol care nu se mai repetă și ar fi păcat 
ca prin acțiunea noastră să uniformizăm aceste individualități. Personalitatea micului elev este în 
formare, deoarece este rezultatul unei evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile 
interacțiunii cu mediul social. Dascălul este și va rămâne „izvorul viu” al unei vieți deloc ușoare, cu 
multe „zone șerpuite”,  care are misiunea de 
 a-i conduce pe copii spre succes. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Györffy Ilona Judit 
 
Familia, şcoala sunt esenţe indispensabile în viaţa fiecărui om. 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, 
concepţiiCalitatea educaţiei primate în familie depinde îndeosebi de nivelul de educaţie al părinţilor 
şi a lfamiliei ce vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral şi comportamental 

. 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 spiritualUn 
element esențial în colaborarea familiei cu școala este cunoașterea profesorilor copilului. Implicarea 
părinților în educația școlară a copilului presupune ca aceștia să cunoască profesorii copilului, iar cu 
cei cu care are cele mai multe ore, să mențină o legătură. Este important ca părinții să cunoască 
profesorii  (în special învățătorul sau dirigintele) ai copilului, pentru a putea să ia legătura cu aceștia 
cât mai des, posibil, nu doar atunci când apare o problemă 

. Învățătorul,dirigintele sau un alt profesor pot informa părinții cu privire la comportare, 
prezențe/absențe, rezultatele copilul și pot anunța când există o problemă cu el. Invers, este vital ca 
părinții să ia legătura cu un profesor atunci când copilul se confruntă cu o problemă acasă, problemă 
ce îi afectează activitatea școlară – profesorii trebuie să înțeleagă că un copil ce are o problemă 
acasă nu se va descurca ca de obicei.Şcoala şi familia trebuie să aibă  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. 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, , iar în relaţia cu şcoala pot 
colabora cu alţi membri 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, acestea putând deveni un sprijin real în înbunătăţirea 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 
suntimplicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). 

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 
lecomportă această acţiune. 
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, dar 
mai ales, 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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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

Prof.pt.inv.prescolar Gyorgy Loredana 
 
                  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 . 
                 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 
                 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului 
,deoarece implică în mod direct copilul 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 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 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 . 
                Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă . 
                  Odată  cu sosirea  anotimpului  alb ,ne  adunăm  cu  toţii , să ne bucurăm de Bradul de 
Crăciun ,de cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  
                  Pentru  această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –
muzical ,, Într-o noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
                 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul 
afectiv –pozitiv este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care 
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se realizează trăiri emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a  părut a 
fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  
                  Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi 
plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
                  Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi 
pregătirea pentru fiecare lecţie în parte . 
                  Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
           -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
           -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
                  Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
            -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în 
mod favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
            -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul 
programului pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui 
depinde reuşita serbării;  
                  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 . 
                   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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Hristos s-a născut 
 
 

Prof. înv. primar: VIRGINIA – SILVIA HADADE 

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Oradea 

 

Motto: 

”Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de 

spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești 

pacea și bunăvoința, să oferi, din plin, compasiune. ” 

(Calvin Cooldige) 

 

 Nașterea Mântuitorului, sărbătoarea Crăciunului este una foarte importantă, după cea a 

Paștelui, când se sărbătorește Învierea Domnului Isus Hristos. De aceea, de când începe postul 

Crăciunului, în fiecare an, sala de clasă este în sărbătoare, până în ultima zi de școală dinaintea 

vacanței de iarnă. 

 Prima zi a postului îi primește pe elevii mei cu clasa ornată. Ușa are diverse podoabe care 

amintesc de această sărbătoare. Tablele sunt și ele ornate cu ornamente confecționate de mine. 

Bradul împodobit, cu beculețe roșii care se aprind intermitent, încălzesc parcă atmosfera și așa 

încărcată de febra Nașerii Mântuitorului.  

 În fiecare zi ne facem timp pentru a colinda. În calculator am negativele de la multe colinde 

pe care le-am învățat cu elevii de-a lungul timpului. În fiecare an îi învăț colinde noi, cu un grad 

mai ridicat de dificultate, pe măsura vârstei, îmbogățindu–le astfel palamaresul de colinde. 

 Orele de arte vizuale și abilități practice scot din elevi tot ce e mai bun în domeniul creației 

plastice. Astfel, în decursul anilor, am avut parte de foarte mulți Moși Crăciun și oameni de zăpadă 

3D superbi, confecționați de copii. De asemenea, ieslea este un ornament pe care îl confecționez  cu 

copiii în clasa a treia și a patra, dar de fiecare dată altfel. Brăduleții, globurile, ghirlandele diverse, 

sunt la ordinea zilei în clasa noastră, pentru ca să poată contribui cu podoabe confecționate de ei la 

pomul de Crăciun de acasă. Datorită faptului că sărbătoarea este în anotimpul iarna, foarte îndrăgit 

de copii, realizez cu ei diverse peisaje de iarnă, utilizând tehnici de lucru diferite.   

 Toate orele de arte vizuale și abilități practice se desfășoară pe un fundal de colinde pus în 

surdină. Uneori, când tehnicile de lucru au fost însușite de către toți elevii, mi-e drag să îi aud cum 

colindă în timp ce lucrează, pe colindul care rulează. 

 În afară de ceea ce realizăm la diverse ore, de bucuria pe care obiectele create de cele două 

mâini dibace le aduce copiilor, Crăciunul înseamnă pentru elevii mei dăruire. Pentru aceasta încerc 
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să sădesc în ei dorința de a face un copil sau o familie nevoiașă să zâmbească. Acest lucru îl realizez 

cu ei prin implicarea lor și a familiilor acestora, în diverse acte caritabile care se desfășoară la 

nivelul unității noastre școlare dar și în afara acesteia. 

 Nu în ultimul rând, ne pregătim pentru serbarea mult așteptată, la care participă până în clasa 

a doua, ca invitat, sau ca personaj surpriză, Moș Crăciun. Bucuria că Moșul le aduce cadouri este 

mare, dar ei știu că cea mai mare bucurie a acestei sărbători este aceea a nașterii Mântuitorului. 

 Am atașat câteva imagini din ani anteriori, cu serbarea. 
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN OPTIMIZAREA RELAŢIEI COPIL-

PROFESOR-PĂRINTE 

 

Prof. Karina Hadadea 

Școala Gimnazială Petros, jud. Hunedoara 

 
 

 Relaţia profesor-copil 
În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi 

educator,(profesor-elev, elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, 
sau transformat pentru a atinge finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea personalităţiicopilului. 

În procesul de reformă care se desfăşoară mai repede sau mai încet, dar obligatoriu,relaţiile 
interumane din şcoli au suferit modificări datorită contextului socio-economic,dinamicii sociale, 
expectanţelor elevilor. 

Pentru ca o relaţionare umană să fie de calitate şi să-şi atingă scopul este necesară o acţiune 
permanentă, în care pertenerii oferă şi primesc alternativ, se respectă reciproc,auîncredere unii în 
alţii, comunică în permanenţă, îşi exersează abilitatea de a comunica şi semanifestă deschis unii faţă 
de alţii. 

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şidatorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului  şcolar, 
valorificarea aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev. Pentru 
că nu se impun reguli extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţăde cel din clasă 
(elevul nu mai este obligat să stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţiadintre profesor-elev 
capătă noi valenţe: 
- profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi 
ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afaraclasei, să-i 
facă să simtă că este un partener de activitate şi nu un „magister” extrem de serios  şi nepermisiv; 
- profesorul dă elevului sentimentul de egalitate care înseamnă acceptarea necondiţionată şi 
respectarea fiecărui elev; 
- în faţa unui profesor diferit faţă de cel de la clasă (mai binevoitor, mai indulgent, mai „simpatic”) 
elevii dezvoltă sentimente de încredere, renunţă la teama de a fi apostrofaţi sau  chiar pedepsiţi, se 
simt valorizaţi şi capătă o nouă identitate; 
- profesorul va structura relaţia cu elevul pe colaborare şi cooperare, în felul acesta elevul va  prinde 
curaj, încredere în forţele proprii şi îşi va dezvolta o stimă de sine crescută; 
- încurajarea, susţinerea permanentă şi valorificarea potenţialului creativ al elevului de către  
profesor, determină elevii să participe motivaţi la activităţile extracurriculare şi să-şi dorească să fie 
pareteneri şi la alte activităţi; 
- lăsând elevul să se manifeste liber şi original, profesorul devine  o „călăuză” îndrăgită, respectată 
şi acceptată; 
- naturaleţea comportării profesorului, prietenia neexagerată, seriozitatea fără a genera încordare, 
impunerea fără a enerva şi irita elevul, fac din relaţia profesor-elev o punte spre rezultate bune şi 
succes, un cadru de exprimare liberă; 
- profesorul este cel care descoperă resursele, bogăţia interioară, potenţialul creativ al elevului, 
aptitudini şi abilităţi necunoscute, fapt ce face din elev un admirator al profesorului, un executant al 
cerinţelor impuse, dar nu fără o filtrare personală. 

Tactul pedagogic al profesorului manifestat în contact cu elevul şi cu universul său lăuntric, 
apropierea sinceră faţă de acesta, arta de a pătrunde în conştiinţa fiecărui elev şi de a prevedea 
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reacţia posibilă, elimină barierele comunicării şi blocajele afective ce pot interveni  în această 
relaţie. 
Profesorul are menirea, mai ales în serbările şcolare, de a relaţiona cu fiecare elev în parte, 
respectându-i unicitatea, dar şi de a uni şi mobiliza toţi elevii pentru a deveni un întreg ce poate şi 
trebuie să fie „dirijat” spre atingerea performanţei. 
Pentru a depăşi teama de nereuşită, de eşec, de confruntare cu greutăţi, elevii vor fi antrenati  la 
pregătirea serbărilor (scenarii, costume, decoruri, recuzită), la luarea deciziilor pe termen lung şi 
imediat, să fie  informati  în permanenţă despre progresele realizate la fiecare repetiţie şi despre 
avantajele muncii lor. 
 
 Relaţia profesor-părinţi 

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 şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să 
descopere că au în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. 
Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. 

Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere 
şi să valorifice individualitatea copiilor. 

Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine 
aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii 
unei relaţii permanente cu şcoala. 

Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către copii la diferite activităţi 
extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit 
chiar dacă nu este cel mai bun la carte. 

Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă 
copiii, despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, 
informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

 
 Relaţia copil -părinte 

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 decăt lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii 
părinţilor. 
  De cele mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai emoţionaţi 
decât aceştia, trăiesc cu intensitate momentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie finalul. 

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 elevului. 
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Parteneriatul familie-școală 

 

Prof. Haiduc Laura Anamaria 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 
               Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. 
Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școala și familie este stringentă. 
               Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaște condițiile familiale de 
muncă și viată ale copiilor. 
               Parteneriatul între școală și familie și-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost 
aplicat, daca s-au respectat anumite condiții de realizare a acestuia: 
  - părinții să fie percepuți de către cadrele didactice ca persoane active și valoroase pentru educarea 
copiilor; 
- părinții să se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la activitățile  extrascolare, la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor opționale; 
- responsabilitatea pentru evoluția copilului să fie împărțită între școală și familie.  

           La sedințele cu părinții am vorbit pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasă. Copilul nu trebuie să vină la 
școală cu temele nefăcute. De aceea, părinții trebuie sa cunoască cum se controlează și cum poate 
fi ajutat copilul în cazul în care întâmpină unele greutăti în rezolvarea lor.    
           Totodată, părintii trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățător și colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă sau în alte locuri în afara școlii este 
corespunzătoare. 
           Din experiența pe care am avut-o până în prezent, mi-am dat seama ca există familii care se 
mândresc cu atitudinea severă față de copii. Severitatea este necesară, dar cu măsură, altfel copilul 
crește timorat de gândul pedepsei, începe să mintă și se îndepărtează de părinți. 
           Am avut copii care începeau să plângă când obțineau calificative de bine sau suficient, 
spunând că vor fi bătuți sau pedepsiți de către părinți. Mai gravă este situația în care părinții sunt 
împărțiți în “două tabere”: unul sever, iar celălalt indulgent. 
           Severitatea exagerată își va lăsa amprenta asupra personalității în formarea copilului. Astfel 
de părinți impun un regim de viață și de învățătură peste limitele de toleranță psihologică și 
psihofiziologică specifică vârstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic 
participarea la activități recreative, la jocurile specifice vârstei și fac uz frecvent de pedepse care 
lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse corporale.  
           La celalat pol se afla părinții superprotectori, cei care se învârt în jurul poftelor copilului. 
Un astfel de copil va ajunge un egoist, pentru că în familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu și 
îndatoriri. Cu acești copii se lucrează foarte greu și devin dificili, deoarece ei cred ca și la școală 
vor avea parte de aceleași privilegii. 
          Atitudinea protectoare a părinților se poate manifesta și prin limitarea excesiva a libertății și 
independenței de acțiune, a inițiativei copilului. 
          Părinții devin deosebit de preocupați de copil, manifestă o teamă permanentă pentru viața și 
activitatea copilului lor și de aceea stabilesc ei direcțiile de acșiune și comportare fără să accepte 
abateri, plângeri și nemulțumiri. Principala consecință se exprimă într-un comportament lipsit de 
inițiativă, instalarea unei temeri nejustificate de acțiune și mai ales de consecințele ei, în ultimă 
instantă timiditate exagerată. 
          Obiectivul primordial al parteneriatului scoala – familie îl reprezintă obținerea succesului 
școlar. Evoluția pozitivă în planul activității școlare se exprimă prin termenii de progres, reușita și 
succes școlar. Reușita școlară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o 
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durată mai mare de timp.Succesul școlar se exprimă prin raportarea performantelor elevului la 
cerintele programei școlare și la finalitățile învățământului. 
           Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un 
climat educativ bun, parintii sunt calmi, intelegatori, afectuosi, destul de flexibili in raporturile cu 
copilul, fara insa a-i satisface orice capriciu. 
           Copilul simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca 
si de rezultatele scolare. 
            Familia este un cadru de disciplina ferm, in care si copiii si parintii impartasesc acelasi 
nivel de exigenta. 
            Studiile arata ca intr-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali si spontani, se descurca 
singuri, dovedind autonomie, isi exprima dprinta de a creste, de a se impune si de a fi conducatori; 
stiu sa se apere, doresc sa infrunte dificultatile, sunt perseverenti in realizarea unor scopuri.           

Pentru ca relația dintre școală și familie să fie cât mai apropiată și să-l ajute pe micul elev sa 
se integreze în mediul școlar, am implicat direct părinții în activitățile desfășurate în afara orelor 
de curs.  
               Este o sarcina a scolii, a învaățătorului, în special, să identifice situațiile “dificile” din 
famiile copiilor, să dirijeze strategiile educative în favoarea elevului și mai ales să conștientizeze 
faptul că relația de parteneriat scoala – familie este determinantă în obținerea performanțelor 
școlare.       
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 

GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

„SĂ VORBIM DESPRE COPILĂRIE „ 

 

Educ. Halic Andreea Scoala Gimnazială “Ioan Slavici “Șiria 

 
“Fiecare copil pe care îl dedicăm este un OM dăruit societății “(N.Iorga) 
 
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. 

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.  
Grădinița este un important mediu de socializare,îi ajută pe copii să interacționeze cu alți 

copii dar si cu adulți și le oferă acestora un mediu primitor,adecvat învățării. 
 Este o 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. 

Activitătile 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 desfasurandu-se într-o atmosferă de bună voie pe lângă valoarea 
social educativă și un efect reconfortant.  

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.  

. 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  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. 
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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. 

Copilul se naște și crește în „poala mamei"locul cel mai drag,cel mai apropiat de sufletul și 
inima ei.Copiii se nasc cu o memorie strălucită, cu o inteligență deosebită  însă nu se nasc 
timizi,mincinoși  neascultători.Toate acestea sunt dobândite pe parcursul vieții  fiind determinate  
de influență pe care o are asupra lor părinții și mediul in care trăiesc. De aceea părintele trebuie să 
fie model în fața copilului și să nu facă în fața lui ceea ce nu vrea să facă și copilul mai târziu. 
Familia educă cinstea,omenia, sinceritatea, demnitatea,hărnicia, grădinița completează educația 
copiilor primită în familie. 

Trebuie să existe mereu o colaborare intre familie și grădiniță.  
 
 
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 f i  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 f i  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. 
 

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. 
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Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viața copilului constituie momente de 
cunoaștere reciprocă și de implicare în actul educativ. 

Obisnuindu-ne noi înșine cu o viață frumoasă și educativă din toate punctele de vedere, 
colaborând cu familia,vom realiza unitatea de influențe și cerințe față de copii în condiții optime 
pentru formarea tinerei generatii!!! 

„Cuvintele ne învață,exemplele te pun în mișcare" 
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Primii pași în parteneriatul cu părinții: programul “Educaţi aşa!” 

 

Prof. Mihaela Hațegan, Școala Gimnazială Anișoara Odeanu Lugoj 

                 

 Experiența ultimilor ani de activitate a reiterat importanța relației cu părinții. Această 

legătură trebuie să se mențină vie în toți anii de școală. O primă etapă a debutului parteneriatului 

scoală-familie o poate constitui programul Educați așa! 

 Cu siguranţă fiecare dintre noi a auzit adesea sintagma “cei şapte ani de-acasă”. Este o 

formularea aproape arhaică ce vizează educaţia primită de copil în cadrul familiei, înainte de a lua 

contact cu mediul şcolar. Eugen Lovinescu spunea cândva că: “Generatiile se succed, dar nu se 

aseamănă. A fi dintr-o generaţie nouă înseamnă, asadar, nu a fi tânăr –mulţi dintre tineri fiind 

bătrâni, ci a participa activ la elaborarea sensibilităţii epocii şi la fixarea stilului ei; a fi dintr-o 

generatie nouă înseamnă a fi contemporan cu tine însuti.” De aceea, cu fiecare generaţie, atât 

părinţii cât şi dascălii trebuie să găsească resurse şi metode noi, diferite de multe ori de cele utilizate 

la vremea copilăriei lor,  pentru a-i educa eficient pe copii. Nu de puţine ori am auzit replica unui 

adult: “pe vremea mea lucrurile erau altfel…”, dar să nu uităm un lucru: vremea este cea a 

prezentului, a generaţiei curente, oricare ar fi ea. De asemeni, este foarte familiară formularea 

“conflict între generaţii”. Au existat şi vor exista diferenţe între generaţii, însă în egală măsură şi 

alternative potrivite pentru a le amelioara. 

                 Iată, deci, unde se înscrie programul “Educaţi aşa!”, iniţiat de Netherland Institute for 

Care & Welfare şi Fundaţia Copiii Noştri, bazat pe studiile autorilor Ina Bakker şi Hans Janssen. 

Trebuie menţionat că acest program se adresează părinţilor (în grup restrâns, de câte zece personae 

şi în cinci întâlniri distincte) şi este condus de către un cadru didactic-instructor de părinţi.  

                Relaţia cu copii se caracterizează printr-un schimb de experienţă: părinţii influenţează 

copiii şi invers. Dacă părintele îşi urăşte copilul, atunci copilul se urăşte pe sine. Dacă părintele are 

o impresie negativă despre copilul său şi nu se aşteaptă la “nimic bun”  de  la  el, atunci  îşi va  crea  

aceeşi  impresie  negativă  despre sine şi într-adevăr nu va ieşi nimic bun. Astfel poate lua naştere o 

spirală negativă. Părinţii au probleme, se simt frustraţi, neputincioşi, incapabili, iar dezvoltarea 

copilului este ameninţată (acesta prezintă probleme de comportament, probleme emoţionale). 

Anumite informaţii despre educaţie şi sprijin pot duce la prevenirea acestor probleme şi pot aduce 

rezultate pozitive atât părinţilor cât şi copiilor / tinerilor în dezvoltarea lor. 
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   În cadrul acestui program sunt propuse, pe parcursul a cinci întâlniri la interval de câte o 

săptămână, următoarele teme de dezbatere: 

 Aprecierea şi acordarea atenţiei; 

 Stabilirea limitelor; 

 Izolarea şi pedepsirea; 

 Evitarea pedepsei; 

 Concepera recompenselor. 

          Ca urmare a activităţilor de cunoştere şi relaţionare aplicate în cadrul întâlnirilor cu părinţii se 

deschide oportunitatea dezbaterii temelor propuse într-un climat cald, menit să ducă la un schimb de 

opinii şi la  însuşirea unor abilităţi de control şi bună gestionare a situaţiilor problemă în 

comunicarea lor cu copiii. Uneori, prin participarea ambilor părinţi concomitent se pot rezolva 

probleme de relaţionare la nivelul familiei; prezenţa unui bunic la aceste întâlniri deschide o altă 

perspectivă asupra felului în care pot fi tratate relaţiile cu copiii, în vederea eficientizării lor. În 

egală măsură programul “Educaţi aşa!” este benefic şi pentru cadrele didactice care au o nouă 

ocazie de a descoperi cum se raportează părinţii la fii/fiicele lor, care este opinia pe care aceştia o au 

despre elevii noştri. Se pot înţelege astfel şi unele atitudini pe care copiii le manifestă aparent fără 

motiv la şcoală şi care denotă frustări, sau, de ce nu, superioritate afişată faţă de colegi. De asemeni, 

găsind în părinţi un partener real în cooperare privind educarea elevilor noştri, putem modela de 

comun accord, în cele mai sensibile puncte, acele comportamente care sunt deficitare la copil.  

               Educaţia nu este o chestiune care se termină nici la poarta casei, nici la poarta şcolii, ci 

este un proces continuu, în care toţi factorii implicaţi îşi au rolul lor bine determinat, menit să 

concure la aceeaşi finalitate, benefică pentru cel educat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 

IMPORTANȚA SERBĂRILOR 

 

Prof. înv. primar HAȚEGAN DORINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA 

 
Serbările școlare reprezintă unele dintre evenimentele importante în activitatea elevilor și în 

viața familiilor acestora, atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv. Aceste serbări dau ocazia 
elevilor de a prezenta într-o manieră originală și personală ce au pregătit pentru o zi așa specială. 

În primul rând 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 profesor. 

În al doilea rând cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor scenete de teatru 
reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul își satisface nevoia de afirmare, 
căpătând încredere în propriul potențial artistic.  

În concluzie o serbare școlară reprezintă un mijloc eficient de învățare, de educare, de 
influențare formativă a elevilor și de asigurare a unor contexte educaționale. Se produc relaționări în 
condiții inedite de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor și de stimulare a elevilor 
timizi sau mai puțin talentați. Este indicat ca pe parcursul serbării șă inițiem momente interactive 
părinți-copii, jocuri, scenete, recitare în grai, dansuri, cântece pe care le cunosc și părinții sau care 
pot fi ușor învățate. Toate acestea contribuie la sudarea relațiilor dintre copii și părinți, să fie o 
sărbătoare a tuturor vârstelor. Prin conținutul diversificatal programului pe care îl cuprinde serbarea 
școlară valorifică varietatea, preocuparea interesului școlarilor. 

Serbarea școlară evaluează talentul, munca și priceperea colectivului de elevi și transformă în 
plăcere și satisfacție stăruințele fiecărui elev în parte. 

Elevii au nevoie de acțiuni în care să fie implicați, care să le lărgească lumea lor spirituală, să le 
ofere prilejul de emoție, să le îndeplinească setea de cunoaștere pentru a-și forma convingeri 
durabile. Activitățile extracurriculare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind cele mai 
eficiente modalități de formare a caracterului copilului încă din clasele primare.Toate activitățile 
organizate de școală, sub atenta îndrumare a profesorului, aduc o importantă contribuție la formarea 
și educarea copiilor întărind și restabilind respectul față de școală. Valorificând frumusețea 
tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor reușim să înfrumusețăm viața copiilor, îi 
ajutăm să cunoască tradițiile oamenilor. Cu acest prilej introducem copii într-o lume frumoasă, a 
unor evenimente tradiționale Crăciunul, Moș Nicolae etc. 

Serbările sunt așteptate cu multă bucurie pentru că le oferă copiilor o bună dispoziție, formându-
și o sete de abilități artistice. Având în vedere că așteptăm sărbătorile de iarnă, elevii învață să 
desfășoare un program artistic pentru sărbătoarea Crăciunului, îi implicăm în interpretarea unor 
roluri pe care le joacă cu plăcere. Când vin Sfintele Sărbători, ne bucurăm împreună cu ei de 
neasemuita frumusețe a datinilor cu colinde. Pentru realizarea unei serbări reușite, trebuie să se 
respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este necesară o adaptare a repertoriului și atmosferei de 
sărbătoare prin ornarea și decorarea cu elemente specifice sărbătorilor de iarnă a programului și al 
sălii. Rezultatul final al unei serbări școlare creează încredere, respect de sine al elevului și prin 
aprecierea celor din jur le vom confirma perseverența în munca depusă pentru realizarea 
programului pe care l-au prezentat. 

 
Bibliografie 
Cartea serbărilor școlare, Vasile Poenaru, Editura Coresi, 2015 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Profesor psihopedagogie specială Heler Ramona 
 
 

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. 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. 

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, sentimentelor. 

Părinții trebuie atrași de către școală prin forme variate de activități extrașcolare, 
determinându-i să adere la idea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 
dezvoltarea propriului copil. Profesorul poate avea discuţii personale sau colective cu părinții, 
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).  

 Implicarea activă a părinţilor are ca scop conştientizarea acestora asupra rolului de neînlocuit 
ce îl au în educarea copiilor. Astfel,părinţii care au participat şi sprijinit şcoala la diverse activităţi, 
continuă să ţină o strânsă legătură cu cadrele didactice şi conducerea şcolii observând progresele 
făcute de către copii. 

Unitatea şcolară este cea care va face primul pas spre o bună colaborare cu familiile elevilor, 
oferind părinţilor o gamă largă de activităţi la care pot participa, interveni.Cunoscând faptul că au 
acest drept de a participa la activităţi organizate de şcoală, ei vor deveni interesaţi şi bucuroşi să-şi 
aducă aportul la educaţia micuţilor, care vor fi beneficiari direcţi. 

Școala trebuie să organizeze cu familia un parteneriat educațional. Mijloacele aflate la 
îndemâna profesorilor pentru a-i 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. 

La sfârşitul activităţii, părinţii pot completa diverse chestionare. Întâlnirile se pot concretiza în 
fişe de observaţie pe care profesorul le poate completa, pentru fiecare copil.  

 
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); 
 influențele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului; 
 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

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. 
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Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toti cei ce participă la 
acest demers. 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. 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 societaţii, să ia parte activă la viaţa, să fie pregătit pentru muncă.  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. 

           Participarea părinţilor la unele activităţi ale școlii (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. O atmosferă deschisă şi prietenoasă va duce la respectarea deosebirilor 
culturale şi etnice, dar va preveni şi abandonul şcolar. O legatură deosebită între profesor şi părinţi 
va duce la o relaţie deosebită între copii şi profesor.  

Parteneriatul școală - familie, acţiunile comune desfăşurate, continuarea muncii profesorului 
de către părinţi, implicarea acestora în acţiunile organizate în școală, transformarea unor deprinderi 
în obişnuinţe, de această colaborare, beneficiar este copilul care treptat, prin modul de comportare 
va scoate în evidenţă rezultatele acestui parteneriat.  

Părerea părinţilor  despre modul în care îşi desfăşoară activitatea este foarte importantă într-o 
astfel de şcoală, putând fi aflată prin discuţii libere, chestionare ce se pot aplica părinţilor, 
consultarea listei cu sugestii deschisă oricând acestora. Şcoala acţionează permanent pentru a 
încuraja implicarea tuturor părinţilor în activitatea de învăţare ce se continuă şi acasă. Este 
important pentru personalul şcolii şi pentru părinţi să fie conştienţi de faptul că implicarea părintelui 
este esenţială pentru rezultatele la învăţătură, comportamentul şi atitudinea elevilor, fără să se ţină 
cont de venitul părinţilor, nivelul de educaţie şi statutul lor de angajat. 

Această legătură familia - şcoală este posibilă si poate da roade prin furnizarea către părinţi în 
mod repetat a informaţiilor accesibile cu privire la viaţa şi activitatea din cadrul şcolii, a 
obiectivelor ce se urmăresc în procesul instructiv-educativ. 

 
Bibliografie:  
 
- Anton Moisin – ”Arta educării copiilor și adolescenților în familie și școală”, 2001, E.D.P. 
București 
- Ecaterina  Adina  Vrasmas  – ” Consilierea  şi  educaţia  părinţilor” ,  Editura  Aramis, 2002. 
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SIMPOZION      NAŢIONAL 

 

Înv.Prof în înv.primar:HELMECZI ANDREA TIMEA 

Imortanţa parteneriatului cu parinţii /Serbările şcolare 

 
 Prin acest simpozion ne-am propus să valorizăm  importanţa continuitatea şi parteneriatul 
între şcoală/familie.Părinţii,sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 
pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Atitudinile şi 
comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. 
 O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniță 
și în 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.Una din abordările moderne privind instituția școlară este cea a școlii deschise, 
prietenoase în care elevul se simte bine, este atras de activitățile școlare, îi sunt valorificate 
înclinațiile și talentele. Modelele educaționale actuale pun în centru copilul și trebuințele sale, 
nevoile lui de dezvoltare și în acest scop participă numeroși factori, între care cei cu importanță 
semnificativă sunt școala/grădinița și familia. Dar poate și mai importantă pentru o dezvoltare 
armonioasă a copilului este colaborarea între cei doi agenți educogeni – familia și instituția 
educațională. 
 În majoritatea situațiilor, familia și școala colaborează foarte strâns pentru a asigura prin 
eforturi comune o educație de bună calitate. Sunt numeroase însă și cazurile în care familia 
acționează uneori contrar direcțiilor conturate de școală, uneori din lipsa de informare, alteori din 
nepricepere ori din dezinteres. Comunicarea și deschiderea din ambele părți, pentru a sprijini 
dezvoltarea și buna educație a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalității 
acestuia. Dacă părinții sunt implicați în programul educativ încă de la început, ei vor înțelege 
importanța colaborării cu școala,învățătoarele și își vor forma deprinderea de a se interesa și a 
sprijini activitatea pe care copilul o desfășoară aici. 
 Contactele dintre părinți și cadre didactice pot îmbrăca forma unor întâlniri colective 
desfășurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea instituțiilor școlare și asociațiilor  
părinților/comitetelor de părinți, al reuniunilor de informare a părinților cu privire la conținuturile și 
metodelor didactice, programul, al activităților deschise pentru părinți, al atelierelor de lucrări 
practice cu părinții, activități extracurriculare. Într-un cadru informal, părinții pot colabora cu școala 
cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, aniversărilor,...etc. 
 Părinții trebuie implicați permanent în activitatea școlii și nu doar când se ivesc probleme. 
Totodată, părinților trebuie să li se ofere frecvent informații referitoare la copil. Şi implicați în 
luarea deciziilor, să cunoască progresele făcute de copiii lor, și, în același timp, e important să știe 
percepția pe care o are școala despre calitățile și problemele copilului.Participarea activă a familiilor 
în activitățile derulate la clasă au  avantaje atât pentru copii, familie, dar și pentru învăţătoare:  

a) avantaje ale copiilor: 
 Copiii 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 și 
acțiunilor din grădiniță și școală; 

 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. 

b)avantajele familiei: 
 Părinții au sansa de a deveni participanți la educație, prin implicarea afectivă și prin 

emoțiile trăite alături de copiii lor. Ei au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i 
înțelege mai bine, au posibilitatea  să-i observe, să vadă cum se comportă aceștia în 
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colectiv. Părinții se cunosc mai bine între ei și pot colabora mai ușor atunci când sunt 
solicitați ori când se ivește vreo problemă. 

c)avantajele cadrelor didactice: 
 Apropiindu-ne de părinți, colaborând cu ei, putem cunoaște relațiile părinte-copii, 

psihologia părinților și mai ales pe cea a copiilor.  
             Părinții pot fi parteneri în educație pentru că dețin cele mai multe informații despre copiii 
lor. Pentru realizarea parteneriatului este esențial ca părinții să fie priviți ca participanți activi, să fie 
atrași în adoptarea deciziilor, să se recunoască și să se valorifice informațiile date de ei despre copii, 
iar responsabilitatea să fie împărțită între părinți și dascăli. 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. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre dezvoltarea 
copiilor şi despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să le împrumute. 
 Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu o şcoală ideală depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
-Noul Curriculum pentru învăţământ şcolar/primar; 
-E. Păun, R. Iucu, Educaţie preşcolară în România, Editura Polirom, Iaşi, 2002; 
-V. Duţu, G. Şerban, M. Călin, V. Popa, D. Soare, G. Pletea, M. Drăghici, N. Constantin, Aplicarea 
noului Curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?, Ed. Diana, Pitești, 2009 
-Dumitrana, Magdalena,2000„Copilul, familia şi grădiniţă/şcoala", Editura Compania, Bucureşti 

 

Anexe : / poze de la nişte act.cu parinţi 

 
                                     Copilaria, simfonie mirifică a vieţii”,,Dansul cu nucul ,......                      
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Importanta parteneriatului cu părintii 

 

Prof. înv. primar Herbil Florentina 

Școala Gimnazială „Laurențiu Ulici” Rona de Jos, 

Maramureș 

 
            “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 
 
                        Rolul familiei în educația copilului nu se termină la vârsta școlarizării.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. 

       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. 

        În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice 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. 
       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. 

          Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii ciclului primar din școala noastră au pregătit un 
program artistic intitulat „Slobozâ-ne gazdă-n casă!” 
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Un comportament școlar mai bun prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
 

Profesor : Hirean Claudia 
Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea,, Localitatea Aiud, Judetul Alba 

 
           Formarea şi dezvoltarea la elevi a unei conduite verbale stimulează activitatea intelectuală şi 
influenţează dezvoltarea lor psihică. Activitatea de explicarea cuvintelor şi expresiilor ar trebui 
denumită mai corect o activitate pentru însuşirea, învăţarea şi folosirea resurselor expresive ale 
limbii care nu se limitează însa numai la lexic. Activitatea aceasta are rostul să cultive comunicarea 
orală, să-i înveţe pe elevi cum să se exprime corect, literar, concis şi plastic în acelaşi timp, cum să 
lucreze pentru perfecţionarea propriului lor limbaj. 
           Capacitatea de exprimare orală este o condiţie esenţială pentru realizarea cooperării şi 
schimbului de idei în cadrul grupurilor umane în care activează şi trăieşte individul. Atât întâlnirea 
cu "celălalt", cât şi restituirea către grupa a descoperirilor făcute în exterior sunt fenomene 
inevitabile şi vor constitui obiectul unei pedagogii progresive. Însuşirea capacităţilor de exprimare 
este un proces complex care, pe lângă îmbogăţirea şi activizarea fondului lexical şi sporirea 
capacităţii sale operatorii şi de transfer, implică ca o condiţie sine qua non formarea deprinderilor 
elevilor de a vorbi logic, închegat, sistematic, de a îmbina cuvintele şi expresiile în propoziţii cu 
înţeles, folosind structuri gramaticale corecte, potrivit normelor lingvistice specifice limbii noastre 
literare. 
         Dezvoltarea abilităţilor de comunicare reprezintă un obiectiv important al procesului de 
învăţământ în ciclul primar. În acelaşi timp, ea constituie unul din instrumentele de bază ale muncii 
intelectuale fără de care nu poate fi concepută evoluţia elevilor cu rezultate corespunzătoare.Elevii 
care  demarează bine încă din clasele mici, în acţiunea de însuşire şi dezvoltare a capacităţilor de 
exprimare corectă prezintă garanţii, în mare măsură certe de reuşită deplină în activitatea de 
învăţare; ei sunt scoşi în afara pericolului de a rămâne în urmă la învăţătura. Activitatea de 
dezvoltare a capacităţilor de comunicare a elevilor este foarte complexă. Ea se desfăşoară în sfera 
întregului proces de învăţământ, la toate disciplinele şcolare, precum şi în cadrul activităţilor 
extraşcolare. Se perfecţionează prin solicitarea efortului intelectual al elevilor prin punerea 
sistematică a lor în situaţia de a exersa, într-o formă sau alta, verbalizarea, pe cât posibil, în mod 
liber. Faptul că elevii ascultă şi înţeleg ceea ce li se relatează de către o altă persoană, de către 
învăţător, nu poate fi suficient pentru ca ei să înveţe să exprime în mod liber ceea ce cunosc, 
observaţiile, impresiile, sau gândurile lor proprii.Exersarea verbalizării libere, încă din clasa 
pregătitoare, crează premisele depăşirii dificultăţilor de adaptare la specificul muncii şcolare, le 
stimulează încrederea în posibilităţile de a relata aspecte din experienţa personală, din impresiile şi 
observaţiile pe care le-au făcut asupra realităţilor în mijlocul cărora trăiesc şi îşi desfăşoară 
activitatea. Odată cu intrarea elevilor în şcoală rigorile procesului de învăţământ, mai ales în cazul 
unor clase cu efective mari, reduc simţitor ocaziile în care şcolari pot să se exprime liber, să 
exerseze liber, actul vorbitului. Totuşi, există posibilităţi pentru extinderea considerabilă a situaţiilor 
în care elevii să fie angajaţi în exersarea actului exprimării libere atât la lecţii, cât şi în activitatea 
extradidactică. 
         Elevii pot exersa actul vorbitului liber la toate disciplinele şcolare, cu prioritate însă la limba 
română. La lecţiile de citire este necesar ca învăţătorul să-i încurajeze pe elevi să-i adreseze 
întrebări, să-i ceară lămuriri în legătură cu diferite probleme pe care le ridică un test de citire, sau să 
afle ceva în plus cu privire la viaţa şi opera unui scriitor, despre unele evenimente istorice.Prin 

794



asemenea întrebări formulate de elevi, învăţătorul va afla care sunt interesele copiilor, competenţa 
lor, puterea lor de înţelegere. Ceea ce se urmăreşte însă în mod deosebit se referă la formarea unei 
atitudini pe care o presupune comunicarea umană unde fiecare are dreptul să întrebe şi să răspundă. 
Acţiunea educaţională este prin definiţie un proces de comunicare bilaterală, de unde rezultă şi 
rolurile factorilor angajaţi. Comunicarea pedagogică este reversibilă şi nu univocă, ea circulă în 
ambele direcţii - de la învăţător la elevi şi de la elevi la învăţător şi pe aceasta se întemeiază relaţia 
de muncă, de cooperare între cei doi factori ai acţiunii educaţionale. Comunicarea pedagogică mai 
cuprinde şi altă relaţie care se construieşte pe orizontală între elevi, aceasta fiind de maximă 
importanţă pentru eficienţa activităţii ce se desfăşoară în cadrul grupurilor şcolare pe care le 
reprezintă clasele de elevi. Din aceste motive, este bine ca învăţătorul să încurajeze pe elevi să-şi 
adreseze reciproc întrebări în legătură cu conţinutul textului de citire, cu caracterizarea personajelor, 
cu explicarea unor cuvinte şi expresii literare. În afara clasei, în cadrul grupurilor informale, în 
relaţiile de prietenie pe care le stabilesc, elevii procedează în  acest mod.Această experienţă de 
viaţa, care se constituie în cele mai multe cazuri, spontan, poate fi preluată în cadrul lecţiilor unde 
ea se elaborează şi se organizează după norme mai riguroase în ce priveşte schimbul de idei şi 
dialogul. Formularea de către elevi a întrebărilor se înscrie cu contribuţii importante la înţelegerea şi 
însuşirea conţinutului textului de citire, la dezvoltarea capacităţii de comunicare a 
elevilor.Formularea unei întrebări atestă mult mai clar decât un răspuns, capacitatea de sinteză, de 
selecţie, de claritate a ideilor şi de exprimare a lor corectă, decât un răspuns la o întrebare. În clasa 
pregătitoare, în condiţiile şcolarizării copiilor de la vârsta de şase ani, jocul reprezintă şi o 
modalitate de asigurare a continuităţii între grădiniţă şi şcoală, de uşurare a procesului adaptării 
copiilor la specificul muncii şcolare, de învăţare. Introducerea jocului în lecţii constituie un mijloc 
eficient de dezvoltare a capacităţilor de comunicare ale elevilor.  
           Vorbind de dezvoltarea capacităţilor expresive, de amplificarea resurselor de comunicare de 
care dispune fiinţa umană, nu trebuie să neglijăm cultivarea la elevi a expresiei gestuale care susţine 
şi sporeşte forţa de exprimare a gândurilor şi sentimentelor. Conţinutul multor texte şi limbajul 
diferitelor personaje, pentru a fi înţelese, obligă în multe situaţii pe învăţător să se sprijine pe 
limbajele ectosemantice (mimică, pantomimă, gesturi) şi să solicite pe elevi să le folosească corect 
ca forme de trăire şi de comunicare. În acest mod se formează la elevi unele capacităţi interpretative 
care reprezintă o îmbinare a nuanţării şi modulaţiei vocii cu mimică, cu gesturile, cu mişcările 
amplificând astfel forţa de comunicare şi de exprimare în relaţiile interumane, în realizarea 
schimbului de idei, de opinii, în afirmarea şi susţinerea convingerilor. 
 
 Bibliografie 
 1. „Curriculum Naţional pentru învăţământul preşcolar 3-5/7 ani” M.E.C.I.  
2. „Metode interactive de grup”, Editura Miniped, Bucureşti, 2006.  
3. Silvia, Breban, Elena, Goncea, Georgeta, Ruiu, Mihaela, Fulga, „Metode interactive de grup”, 
Ghid metodic, Editura ARVES, Bucureşti, 2002. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

Prof. HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 
 

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.  

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. 

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 
educative ce se exercită asupra copilului. 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. 

Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin 
vizite reciproce , şedinţe , lectorate cu părinţii, ateliere de lucru părinte-copil, serbări școlare, 
excursii, etc. 

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  copii-lor,  
să  dirijeze  pe  cât  posibil  strategiile  educative  în  favoarea  elevului  şi  să  conştienti-zeze  că  
relaţia  de  colaborare  şcoală-familie  este  determinantă  în  educarea  copiilor. 
Din considerente psihopedagogice de-alungul carierei didactice am recurs la următoarele forme de 
colaborare, implicare a familiei în procesul instructiv-educativ: 

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. 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. 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.  

Lectoratul cu părinţii,  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. 

Atelierele pentru copii si părinți  propun petrecerea timpului împreună cu copilul,  
intâlnirea cu alți părinți , un schimb de experiență și găsirea răspunsurilor intrebărilor legate de 
relația dintre părinți și copii, despre rolul de părinte, despre psihologia și comportamentul copilului, 
despre relația dintre frați și multe alte dileme pe care le are fiecare părinte. 
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Atelierul pentru părinți și copii are scopul de a crea noi legături între copii și părinți, pentru a 
permite fiecăruia să evolueze în siguranță și să învețe din experiența altor părinți și a altor copii. 
Atelierele de lucru părinte-copil au avut ca obiective: 
Descoperirea și exersarea unor modalități cât mai eficiente de interacțiune și comunicare între 
părinți și copii 
Creșterea stimei de sine, a independenței, expresivității și creativității. 
Conștientizarea tiparelor de comunicare și a prejudecăților întâlnite în cadrul familiei și în special în 
relația părinți-copii. 
 
 
 
Bibliografie: 
Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN  

PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof.înv.primar, Horchidan Ionela- Cristina 

Școala Gimnazială Pîrjol, jud. Bacău 

 
 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. 

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);  
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 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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COERENŢA ŞI CONTINUITATEA INFLUENŢELOR EDUCAŢIONALE 

GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

 

Prof. Hordencu Ioana 

Grădinița PP ”Ion Creangă” Medgidia 

 

     Frecventarea grădiniţei aduce o mare schimbare în viaţa copilului: se extinde câmpul 
interacţiunilor sociale, calitatea lor se diversifică, apare necesitatea de a-şi adapta comportamentul 
(a se purta diferit) în cele două medii educaţionale distincte, familia şi grădiniţa. Profesorul pentru 
învățământ preșcolar vine în întâmpinarea tendinţelor de dezvoltare, stimulează şi crează mediul 
propice pentru maturizarea lor. Trebuinţele fizice, intelectuale, de dezvoltare a personalității și cele 
sociale ale copilului sunt satisfăcute prin măsurile educative ale cadrului didactic, care manifestă 
calităţi de profesionist desăvârşit în arta pedagogică, formează și dezvoltă: deprinderea de a avea 
comportare civilizată; deprinderi de politeţe; deprinderea de a adresa o rugăminte şi de a oferi ceva 
în mod politicos; deprinderea de a mulţumi. 
     Ca manager şcolar al colectivului de copii, în relaţiile sale cu părinţii copiilor, profesorul de 
învățământ preșcolar adoptă un comportament şi o conduită marcată de un stil democratic, pentru a 
asigura și susține coerenţa şi continuitatea influenţelor educaţionale grădiniță – familie, adică: 
discută permanent cu aceştia despre comportamentul şi dezvoltarea individuală a copilului; este 
promotor al antrenării părinţilor în rezolvarea problemelor copiilor lor, le dezvoltă interesul şi 
preocuparea pentru copii; bun organizator, stabileşte clar atribuţiile familiei ca factor educaţional; 
asigură un climat de cooperare, de conlucrare în cadrul triadei cadru didactic-copil-părinte; implicat 
profund în muncă, participă cu entuziasm la acţiunile inţiate; este preocupat intens de a găsi şi 
obţine soluţii (rezultate) viabile, cu randament mare, prin cumularea aspectelor pozitive relevante. 
     Profesorul de învățământ preșcolar comunică permanent cu familia fiecărui copil. Comunicarea 
profesor-părinţi îmbracă forma comunicării directe (consultaţii psihopedagogice individuale și de 
grup în cadrul consilierii parentale, întruniri periodice ale colectivului de părinți) și comunicare 
indirectă/mediată: corespondenţă scrisă (înştiinţare scrisă cu antetul şi ştampila unității de 
învățământ) sau poştă electronică (e-mail); corespondenţă telefonică (discuţii telefonice, SMS-uri). 
     Din punctul de vedere al educării copiilor, familia creează rezonanţe afective şi comportamentale 
în personalitatea copilului; ea oferă un suport parental prin crearea unui mediu de referinţă afectiv, 
social, material, o cultură şi modele umane de urmat, alimentaţie şi îngrijiri adecvate. Părinţii 
copiilor sprijină sau ar trebui să sprijine efortul profesorului clasei ca manager şcolar în toate 
acţiunile pe care acesta le întreprinde pentru educația preșcolarilor. „Meseria” de părinte este, în 
acelaşi timp, cea mai dificilă şi cea mai uşoară meserie din lume. Este deosebit de greu să rezişti tot 
timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare să răspunzi adecvat la întrebări 
„puerile”, să reuşeşti să vezi lumea prin ochii lui. Responsabilitatea care cade pe umerii părintelui 
este una imensă. El este modelul pe care copilul îl urmează, el îi oferă acestuia condiţii de viaţă, 
securitate afectivă, educaţia de bază etc. Practic, de modul în care părintele îşi îndeplineşte rolul 
depinde viitorul copilului. Un părinte care îşi exercită ”meseria” cu mult profesionalism va şti să 
orienteze copilul spre o dezvoltare în concordanță cu aptitudinile sale şi va şti să fie un bun partener 
al cadrelor didactice pentru a acţiona simultan în vederea sprijinirii evoluţiei acestuia.  
   
   Exemple de bune practici  
     Părinţii se vor simţi mult mai implicaţi dacă sunt sprijiniți să înţeleagă programul grădiniţei, 
modul şi raţiunile după care el este alcătuit, dacă îi veţi face să se simtă parte importantă în 
activităţile ce au loc. 
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     Programaţi întâlniri cu părinţii. Este bine să organizaţi la aceste întâlniri un mic program - 
filme, diapozitive, ori chiar jocuri de rol; părinţii îşi pot asuma în aceste jocuri chiar rolul de părinte, 
încercând în mod indirect să găsească soluţii la problemele reale cu care eventual se confruntă în 
familie. Discuţiile pot avea o mare eficienţă, părinţii învăţând unul de la altul; ei simt că nu sunt 
singuri într-o situaţie dificilă. Pe măsură ce părinţii îşi împărtăşesc ideile şi sentimentele, veţi putea 
să aflaţi mai multe de la ei şi despre ei. Activitatea dumneavoastră cu copiii va fi mult mai rodnică 
dacă veţi şti mai multe despre modul lor de viaţă acasă. Un ceai, o cafea şi câteva gustări simple pot 
relaxa atmosfera, întruniri le devenind prieteneşti, cu un caracter mai puţin formal.  
     Aceste întâlniri pot lua forme diverse. Poate doriţi să puneţi părinţii să facă acelaşi tip de 
activităţi pe care copiii lor le desfăşoară în timpul unei zile de grădiniţă; ori exersaţi cu ei citirea 
poveştilor. Biblioteca grădiniţei pe care o veţi crea treptat le va oferi cărţile potrivite. Dacă părinţii 
îşi vor petrece mai mult timp citind copiilor, ori jucând cu ei tot felul de jocuri, acest lucru va 
îmbunătăţi nu numai relaţiile părinte-copil, dar şi întreaga activitate a grădiniţei.  
     Nu toate contactele cu părinţii trebuie să aibă loc în contextul întâlnirilor de grup. Puteţi aranja o 
discuţie privată cu unul sau cu ambii părinţi. Va fi un bun prilej de a afla mai multe amănunte 
despre ceea ce cred şi vor părinţii în legătură cu copilul lor. Oare ambii părinţi au aceleaşi opinii 
privind dezvoltarea şi comportamentul copilului lor? Ajutaţi-i pe cât puteţi! Nu este uşor să fii 
părinte.  
     Dacă părinţii sunt suficient de deschişi pentru a vă împărtăşi probleme personale, ascultaţi-i cu 
înţelegere şi respect; dar întotdeauna păstraţi informaţia pentru dumneavoastră. Ca profesionist, nu 
puteţi discuta aceste informaţii cu cineva care nu lucrează în domeniu ori în instituţia respectivă.         
Menţineţi contactul cu părinţii pe tot parcursul anului. Este preferabil să aveţi mai multe întâlniri 
scurte decât o dată pe an, o adunare lungă şi plictisitoare. Puteţi de asemenea menţine contactul cu 
părinţii prin scrisori ori telefoane. Câteva cuvinte schimbate cu părintele dimineaţa, când îşi aduce 
copilul la grădiniţă, pot fi uneori şi suficiente, şi eficiente. Poate familia are un oaspete deosebit, ori 
poate cineva este bolnav. Veţi înţelege mai bine astfel comportamentul copiilor.  
     O idee ar fi să alcătuiţi anumite foi de observaţie pe care părinţii să le completeze. Iată câteva 
sugestii de întrebări la care părinţii pot răspunde în scris sau oral: Copilul dumneavoastră are 
prieteni? În vecini? La grădiniţă? Cum se poartă cu ei? Cu cine doreşte să se joace? Ce activitate 
credeţi că îi place cel mai mult la grădiniţă? Ce îi place să facă mai mult acasă? Cât timp poate sta 
ocupat cu ceva? Iniţiază activităţi ori ascultă de sugestiile altora? Ascultă pe ceilalţi copii şi 
cooperează cu ei? Care sunt relaţiile sale cu adulţii? Cum reacţionează în faţa interdicţiilor? Cum îşi 
stăpâneşte sentimentele? Ce pare a crede despre el însuşi? 
     Părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în grădiniţă. Unii ar putea să lucreze ca voluntari în clasă: 
să spună poveşti copiilor, să-i înveţe cântece; să participe la dramatizări/teatru pentru copii; să le 
cânte la un instrument muzical. Părinţii pot fi invitaţi să participe la excursii, vizite, serbări, 
aniversări. 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 expoziţie pot participa părinţi şi alte rude ale copiilor. 
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. Aceste evenimente reprezintă oportunităţi de a asigura o cât 
mai bună coerenţă și continuitate între valorile şi practicile educaţionale promovate de grădiniță şi 
familie. Înţelegerea şi participarea dumneavoastră afectivă va face ca munca dumneavoastră să 
beneficieze în urma acestor relaţii şi va dărui, de asemenea, copiilor, un an şcolar cald şi plăcut. 
 
 
 
Bibliografie: 

- Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Colecţia 
Metodidact, București, 2000 
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EDUCAȚIA PARENTALĂ – SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI, ÎN BENEFICIUL 

COPIILOR 

 

Prof. Hordencu Sofica 

Grădinița PP ”Ion Creangă” Medgidia 

 
     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. Împreună cu părinţii, grădinița 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. 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. În general, 
comportamentul parental este inspirat din propria experienţă de viaţă a acestora, astfel perpetuând 
atât aspecte pozitive, cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii.  
     Fiecare copil este unic, el reprezentând o sinteză a moştenirii biologice, sociale şi culturale, este 
dotat cu un potenţial de creştere şi dezvoltare în plan fizic, emoţional, intelectual, spiritual şi social, 
dar evoluţia fiecăruia este determinată de abilitățile și competențele parentale. Din cauza 
programului încărcat, părintele ignoră rolul important pe care îl are în educația copilului, în 
implicarea lui în formare sau se confruntă cu lipsa abilităţilor parentale, respectul scăzut faţă de 
sine, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a evoluţiei copilului său, a rolului de părinte și 
delegă grădiniței, ulterior școlii, aproape în totalitate sarcina educației. Familia uită că nevoile cele 
mai mari ale copiilor sunt de siguranţă, de dragoste, de comunicare, de satisfacerea propriilor lor 
dorinţe, de bucurie. Ei sunt modelul pe care copilul îl urmează, îi oferă acestuia condiţiile optime de 
viaţă, securitatea afectivă, educaţia de bază. Participarea părinților la activități de consiliere 
parentală, ajută la consolidarea familiei, la o mai bună legătură între părinte și copil, inclusiv din 
punct de vedere emoțional, alături de o mai bună înțelegere a nevoilor fiecăruia și de îndeplinire a 
acestora. 
     Educația parentală vine în sprijinul tuturor celor implicaţi în educaţia copilului, constă în 
modificarea opticii pe care părinţii o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, această modificare, 
putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 
didactic. Educaţia părinţilor poate fi: o educaţie a educaţiei copilului; un studiu al dezvoltării 
copilului; o formare de abilităţi de comunicare şi analiză a copilului; un examen cognitiv al 
sarcinilor secvenţiale în creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului. 
     Rolul educației parentale din grădiniță este acela de a ajuta părinţii să conştientizeze imensul 
impact pe care îl are atitudinea lor, comportamentul lor, modul lor de a-şi trăi propria viaţă în 
formarea şi modelarea copilului. În funcţie de toate acestea copilul lor va deveni un adult care se 
valorizează, care are încredere în forţele proprii, care-şi asumă răspunderea deciziilor sale, care se 
adaptează și devine capabil să-şi imagineze viitorul. 
     Literatura de specialitate în domeniul parental identifică diferite tipuri de familii:  
     - Familia cu părinţi ostili, autoritari şi brutali Copiii aparţinând acestor familii sunt nevrotici, 
timizi, cu tendinţe de auto-pedepsire, lipsă de încredere în alţii, sociabilitate redusă. 
     - Familia cu părinţi ostili, dar neglijenţi în controlul conduitei copilului lor Aceşti părinţi sunt 
dezordonaţi, impulsivi, au accese arbitrare de disciplinare a copiilor. Copiii lor au conduite 
dezordonate care, de cele mai multe ori, conduc la comportamente indezirabile, sunt agresivi în 
relaţiile cu ceilalți copii și chiar cu adulții. 
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     - Familia cu atitudine caldă, de acceptare şi înţelegere din partea părinţilor, dar cu control lejer şi 
neglijent Copiii din aceste familii sunt dezordonaţi, necompetitivi, neadaptaţi socialmente, depind 
prea mult de părinţi, sunt neprietenoşi şi se maturizează greu. 
     - Familia cu atitudine caldă, în care părinţii acordă autonomie copilului, dar exercită un control 
echilibrat asupra lui Aceşti copii au încredere în ei, în semeni şi în societate, sunt responsabili şi 
uşor adaptabili în societate. Este tipul de familie ideal, întâlnit de obicei în bunele tradiţii ale marilor 
familii româneşti din trecutul poporului român.   
     Cadrul didactic, cunoscând diversitatea familiilor, va elabora tematica activităților/atelierelor de 
consiliere parentală astfel încât, pentru părinţi, aceste întâlniri colective, să reprezinte un prilej de 
informare pedagogică avizată, de înţelegere a complexităţii fenomenului instructiv –educativ. În 
practica educațională, 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 cadrului didactic. Bineînţeles că şi 
pentru cadrul didactic, întâlnirile cu părinţii constituie o reală sursă de ameliorare a stilului educativ, 
întrucât relaţiile cu aceştia pot determina o reconsiderare a atitudinii în raport cu un copil anume sau 
cu grupa de preșcolari. O preocupare permanentă în întâlnirile cu părinţii va fi identificarea 
dificultăţilor pe care le întâmpină aceștia în comunicarea cu propriii lor copii, precum și mijloace de 
optimizare a comunicării dintre aceștia. Părinţii vor completa, spre exemplu, chestionare asupra 
modului în care comunică cu copilul, având scopul de a identifica factorii care distorsionează 
comunicarea. Chestionarul constituie o provocare și un prilej de reflecţie pentru părinţi, dar și un 
punct de pornire pentru activităţile următoare. Prezentând rezultatele chestionarului în faţa 
părinţilor, fără a face nominalizări, se realizează o optimizare a relaţiilor de comunicare între părinţi 
și copii prin formularea unor concluzii, care au menirea de a îndruma preocupările părinţilor în 
această direcţie. Rezultatele activităților de consiliere parentală se vor transpune în comportamente 
și abilități parentale precum: 
     Părinţii vor înțelege că 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. Copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care și le iau de regulă din familie, din mediul 
școlar, din lecturi sau din filme. Familia are rol important în formarea și cultivarea deprinderilor de 
a alege modelul de viaţă, mai mult decât atât, chiar oferindu-i propriul model.  
     Părinții vor fi capabili să diferenţieze cele trei grupe de greșeli educative ale părinţilor: grija 
excesivă, severitate excesivă și indiferenţă. În familiile cu părinţi hiperprotectori, copiii sunt 
neliniștiţi, fricoși, dependenţi, greu adaptabili. În cazul în care avem de-a face cu părinţi 
inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la asprime exagerată la exces de protecţie, îngăduinţă și răsfăţ, 
copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional și afectiv. Copilului îi place să i 
se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma.  
     Părinții vor sesiza că o educaţie sănătoasă îl face pe copil să devină deschis la nou, creativ, 
adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, responsabil, competent, demn, împlinit și fericit, vor 
conștientiza că, singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate face 
pentru copil, este investiţia pentru mintea și sufletul acestuia.  
 
     
 
 
 
 
 Bibliografie:  
Ciohondaru, Elena, Succesul relaţiei dintre părinţi şi copii, acasă şi la şcoală, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2004 
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IMPORTANŢA PARTENERIATELOR ŞCOALĂ – FAMILIE 

 

Prof. itinerant şi de sprijin HORNEA FLORENTINA 

CSEI Brăila 

 
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, însă educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei 
în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta 

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. O bună 
colaborare între familie şi şcoală se poare realiza prin parteneriate.  

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 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 componentă esenţială în 
organizarea şcolii şi a grupei 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 şcoli, familii şi 
comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi 
programele de studiu şi climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă 
abilităţile de lideri ale părinţilor; pot conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii; stimula 
serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai sigur 
în şcoli. 

Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi apelând la 
stucturile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea problemelor mai 
mult sau mai puţin speciale.  
Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în activitatea şcolară a 
copiilor: 
-  dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, al temelor, 
ajutorul acordat de părinţi în rezolvarea temelor şi, în general, în îndeplinirea sarcinilor şi suportul, 
respectiv susţinerea morală şi materială a activităţii şcolare acopilului; 
- dimensiunea relaţiei familie-şcoală – care se referă, în principal, la alegerea filierei şi unităţii 
şcolare şi la contactele directe ale părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare, cadre didactice şi 
administratori. 

Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul formal al 
negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a 
părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau 
în cadrul informal al unor excursii, vizite, ieşiri ale elevilor la diferite  activităţi sportive serbări, 
aniversări. Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri interindividuale, în cadrul formal al unor 
întâlniri programate la iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al 
întâlnirilor, mai mult sau mai puţin întâmplătoare, la ieşirea din şcoală sau în diferite spaţii publice, 
al telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul elevilor. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea 
identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteiaşi atragerea în procesul didactic şi 
cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte active. 
Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi 
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aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este 
mediul de dezvoltarea primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc 
fundamentale dezvoltării personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită în 
educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai 
viabil de securitateşi stimulare. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 
individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 
mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă 
copilul. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial important de 
influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv,cât şi în sens negativ. Cele mai importante relaţii 
sunt: 
-relaţiile dintre profesor şi elev; 
-relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialişti care 
sprijină şcoala, dintre profesori şi personaluladministrativ al şcolii); 
-relaţiile dintre profesori şi părinţi; 
-relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul în 
echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului. 

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. Ea concepe cele două 
instituţii sociale exprimându-se înschimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de 
decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale familiei cu şcoala 
sunt stimulate de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, 
afective şi culturale. Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul 
economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din 
punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă. 

Majoritatea părinţilor,inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi 
departe de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative 
şcolii. Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. 
Ei pot da informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, 
aşteptările,neîncrederile, pasiunile elevilor. 
Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: 
- părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţier eală şi valoroasă la 
educarea copiilor lor; 
- părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
- să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
-să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
- responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 

Astfel relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o 
altă abordare a profesiei didactice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006. 
2. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004 
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Serbările şcolare 

-proiect didactic realizat în parteneriat cu părinţii- 

 

Horoba Luminiţa 

 

Serbarea, mult disputata activitate, cu opinii pro şi contra eficienţei şi organizării, este privită ca 

o necesitate obiectivă a procesului instructiv-educativ.  

Iubită de elevi, serbarea şcolară antrenează în pregătirea ei, deopotrivă, copii şi părinţi. Părinţii, 

nostalgici, îşi amintesc anii copilăriei lor, când recitau, cântau şi interpretau roluri pe scenele 

şcolare. Copiii pun mult suflet, îşi memorează rolurile, îşi pregătesc costumele şi repetă dansurile. 

Sunt mici actori pe scenele şcolii. Ei îşi dezvoltă astfel memoria, atenţia, imaginaţia, scapă de 

timiditate, iar emoţiile sunt constructive. Copiii se deosebesc între ei prin particularităţile lor de 

acţiune. Aceleaşi acţiuni (practice, intelectuale, literare, sportive) sunt executate diferit de copii şi 

sunt demonstrate prin reuşita în diverse activităţi. Aptitudinea unui copil arată ce poate el, nu ce 

ştie. În cadrul serbărilor şcolare profesorul are posibilitatea descoperirii unor aptitudini artistice la 

copii.  

Astfel, serbările încununează activitatea copiilor de la şcoală şi au un rol educativ deosebit prin 

conţinutul şi încărcătura emoţională pe care o au.  

Orice serbare e o sărbătoare atât pentru copii cât şi pentru profesori şi părinţi.  

Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi aplicarea ei. Serbările se 

desfăşoară după anumite reguli. Scenariul trebuie gândit de profesor, astfel încât să cuprindă toţi 

copiii şi să aibă cursivitate. Decorul trebuie să fie în concordanţă cu tema serbării, costumaţia 

copiilor, accesoriile, fondul muzical, toate reprezentând elemente importante ce trebuie avute în 

vedere. Aici ,,intră în scenă” şi partenerii educaţionali, părinţii, care dincolo de scenă pot ajuta la 

realizarea unui astfel de spectacol. Încurajând copiii să fie dezinvolţi şi să fie cât mai siguri în 

interpretarea rolurilor, părinţii pot susţine activitatea didactică prin procurarea de costume adecvate, 

preocupându-se astfel pentru bunul mers al serbării. Aceste momente de maximă bucurie pentru 

copii întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Copiii sunt apreciaţi pentru munca lor de către 

părinţi şi bunici, primind câte un bucheţel de flori ca orice artist.  

Astfel, serbările şcolare devin cele mai importante proiecte didactice ce dezvoltă personalitatea 
copiilor, gustul şi dragostea lor pentru frumos, memoria, limbajul, lărgindu-le orizontul de 
cunoaştere. 

Bibliografie:  
- Revista învăţământ primar, nr. 2-3/2004, editura Miniped; 
- Surse on-line:  Revista învăţământ preşcolar, nr. 3-4, Bucureşti. 
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Școala și familia – factori importanți în educatia copiilor 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

Prof. Hotea Ileana 

    Școala are un rol esential 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 prioritară. Școala nu-și poate realiza 

pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile 

familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, 

absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 

eficient fără contactul cu familia. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de 

la școală și invers. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 

comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, în domeniul deprinderilor și 

priceperilor de muncă, în domeniul activităților libere, angajării copilului în diferite domenii de 

activitate în afară de clasă și școală. La ședințele cu părinții vorbim 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 un comportament adecvat față de profesori 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 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 total dezinteresate. 

          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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta 

prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 

situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în 

favoarea elevului și să conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în 

educarea copiilor.  
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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. 

Bibliografie: 

*Stăiculescu Camelia-,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed.ASE,Bucureşti, 2007 

*Adele Faber, Elaine Mazlish-,,Comunicarea eficientă cu copiii-acasă şi la şcoală”- editura Curtea 

veche, Bucureşti,2010 

808



SERBARE CRĂCIUN 

 

Prof. înv. preșcolar Hoțoiu Dana -Ramona 

Grădinița cu P. P. nr. 48 Brăila 
 
 
 

 
A venit iarna geroasă 
Pe la usi, pe la ferestre 
A venit iarna frumoasă 
Cu colinde si povești. 
Azi ne-am adunat aici 

Voi, cei mari, și noi, cei mici. 
Poezii să recităm 

Şi-un cadou să căpătăm. 
 

Azi în zori, o zână bună 
Mi-a pus o crenguţă-n mâna. 

E o creangă fermecată 
Și o sa vedeţi îndată. 

Trei dorințe împlinește 
Şi-apoi vraja se sfârșește. 
Cine vrea să se gândească 
Și-o dorință să rostească? 

 
Vreau să vină zâna iarnă 
Și fulgii ușor să cearnă 

Un covor alb să aștearnă 
Peste grâul din ogor. 

Sărbătorile să vină în orașul luminat 
Copiii să colinde în prag, 
Cadouri să împachetăm 

Și cu familia la masa să stăm. 
 

Dorința vi s-a-mplinit 
Iarna sunt și am venit 
Zăpadă am presărat 

Sus în vârf de munte. 
Strada am pavat-o moale, 

Cu strălucitor covor 
Am pus fesuri tuturor 

Chiar și gardurilor goale. 
 

Eu doar iarna vin, să știți 
Fulg frumos să mă numiți 

Că nu suntem flori de gheață, 
Doar puțin roșii la față. 

Iute mă cobor din zbor, 
Deși iarna e geroasă 

Îmi place că-i friguroasă. 
 

Eu sunt fulgul cel mai mare 
Și șoptesc din depărtare 
Cale lungă-am străbătut 
Peste sat m-am așternut. 
Am venit cu zâna Iarnă 
Peste case să ne cearnă 

Toți suntem fulgii brodați 
Și de sus din nori picați. 

 
Eu sunt fulgul jucăuș 
Vesel ca un spiriduș 

Și plutesc, plutesc, plutesc 
Și nu vreau să mă topesc. 

Chiar dacă e frig afară 
Saniuța iute zboară 

Nu o-ntrece fulgușor 
Ea este prima în zbor. 

 
Eu sunt fulgul vestitor 
Și sunt veșnic călător 
Înaintea lui Crăciun 

Vin în seara de Ajun. 
Iarna ne-a adus pe noi 

Suntem fulgii mici, vioi 
Haideți iute să dansăm 
Pe Moșul să-l bucurăm. 

 
Eu sunt fulgul ce iubește 
Viață lungă vă dorește 
Multe, multe bucurii 

Și să fiți cuminți copii! 
Noi cu Moșul am venit 

Cu drag la noi l-am poftit! 
Spuneți tare nu șoptiți 
Că altfel, voi ne topiți! 
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A venit iarna geroasă 
Iar noi stăm cuminți în casă. 

Asteptăm cu bucurie, 
Moș Crăciun la noi să vie! 

Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 

Și aşteptăm cu nerăbdare, 
Să ne dea un cadou mare. 

 
Ascult colinde vechi și dragi, 

Miroase tare-a cozonaci, 
Afară fulgii încep ușor 

Un dans fragil în zborul lor. 
E noapte pentru cine vrea, 

Dar Moș Crăciun aici va sta... 
Nu am să adorm, promit mereu 
Să pot să-l văd pe Moș și eu! 

 
Moș Crăciun, sacul tău 

Este încărcat mereu. 
În tot anul tot ne dai, 

Și cînd vii, tot plin îl ai. 
Dacă ești așa de bun, 

Ascultă ce vreau să-ți spun: 
Sacul tot, dă-mi-l în dar, 
Că tu știi să-l umpli iar. 

 
Moș Crăciun e șmecher mare 

Are multe buzunare 
Și-o desagă în spinare. 

Ce mi-aduce Moșul oare? 
Dacă-i spun o poezie, 
Moșu-mi dă o jucărie. 

Dacă-i joc un dans frumos 
Moșu-i tare bucuros. 

 
Dragă Moșule, as vrea 

Să te-atragă cizma mea! 
Ea este  în așteptare... 

Eu sunt mic, dar cizma-i mare 
Și-o să-ncapă în ea de toate: 

Jucării și ciocolate, 
Cărți cu poze colorate 
Și povești nenumărate. 

 
Ce mai forfotă, ce grabă, 
Spiridușii toți fac treabă 

Într-un mare-atelier 
Sus la Moș Crăciun în cer. 

Mașinuțe și păpuși 
Cățeluși din pluș și urși, 

Mii și mii de jucării 
Meșteresc pentru copii. 

 
Toată lumea în Ajun 

Îl așteaptă pe Moș Crăciun, 
Să aducă la fiecare 

Un dar mic și unul mare. 
Dacă am greșit vreodată 
Cu o vorbă, cu o faptă 

El ne iartă, nu ne ceartă. 
Și în șoaptă ne îmbie 

„Hai, copile  spune o poezie!” 
 

Cine mi-a bătut la ușă? 
Cine mi-a zâmbit cu drag 
Scuturându-și barba alba 

Și căciula de zăpadă 
Lângă prag? 

Moșul cel cu multe daruri 
Sigur mi-a adus și mie 

Că am fost copil cuminte 
Și-am învățat și-o poezie. 

 
Moș Crăciun mereu prezent 

Urmărește tot atent, 
Nu cumva să se greșească 

Și vreun dar să îi lipsească. 
Știe că în lumea toată 
Copilașii toți așteaptă 
Să le-aducă negreșit 

Darul ce le-a pregătit. 
 

Moșule cu plete lungi 
La mine când ajungi, 

Stai tare puțintel 
Cât să-ți cânt un cântecel. 

Îmi dai darul si apoi 
Te duci iarăși de la noi! 
Nu mai porni iar la drum 
Și rămâi cu mine-acum 

Că-s cuminte și sunt mic 
Și aș vrea să-mi fi bunic. 

 
Eu sunt o fetiță mică 

Dar sunt foarte cumințică! 
Dacă vrei să știi mata, 

Aștept să-mi aduci ceva: 
Un dar mic, un dar mai mare 

Așa ca, la fiecare 
Copilaș ce-a ascultat 
Și poezia a-nvățat! 
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Îți promit, dacă am să pot, 
La masa să manânc tot! 

 
Mosule să știi acum  

Că sunt un băiat tare bun 
Pe părinți eu îi ascult, 
Iar pe bunici îi ajut. 

Nu fac mofturi la mâncare, 
Mă duc iute la culcare, 

Fac ordine în camera mea 
Și mai ajut și pe altcineva. 

 
Moș Crăciun,   mama  îmi  spune 

Că ești blând și că ești darnic, 
Că înconjori întreaga lume 

Într-o noapte și că ești magic. 
Și de când tot ninge afară 

Eu pe geam, mereu privesc. 
Nu lipsesc în nicio seară 

Căci de-un an, te tot aștept. 
Să-ți spun toată poezia 

Pe care o tot repet! 
 

Moșule eu vreau o păpuşă mare 
Că am crescut, sunt o floare. 

Iar pentru părinţi, să ştii 
Moşule aș vrea chiar să vii 
Ei trudesc, tot ei ne cresc 

Pentru noi cu drag muncesc. 
Moşule, să vii mereu 

Încărcat, cu sacul greu 
Noi cu drag ţi-om mulţumi 

Colinde ţi-om dărui. 
 

Moș Crăciun e poznaș mare 
Vine cu sacu în spinare 

Haina are buzunare. 
Ce are în ele oare? 

Moşule, îţi spun eu ţie 
Azi, o scurtă poezie. 
Că aş vrea o păpuşică 
Şi o ciocolată mică. 

 
Moşule, vreau sănătate 

Că-i mai bună decât toate. 
Pentru buni şi bunicul, 
Pentru mami şi tăticul. 

Cărţi pentru-a mea surioară 
Sau poate-o mică vioară. 

Pentru mine-un camion 
Un pistol şi-un avion. 

 
Eu aş vrea un cadou mic 

Un frăţior...mai mic. 
Să ne jucăm amândoi 

Că suntem copii de soi. 
Eu doresc și-o pungă mare 

Cu bomboane colorate. 
Şi-o maşină, cea mai tare 
Pentru micuţul meu frate. 
Mai adu-mi şi-o acadea 

Pentru sora mea. 
 

Moş Crăciun, sunt o fetiţă 
Prezentă zi de zi la grădiniţă. 

Bunicuţei să-i aduci 
Sănătate şi ani mulţi, 

Iar pentru mama şi tata 
Să fie cuminte fata. 

Pentru mine-o păpuşică 
Ca să fiu şi eu mămică. 

 
Toți copiii 

Și înainte de plecare 
Mai avem încă o urare 
Anul Nou ce o să vină 

Să vă aducă numai bine! 
Bucurii şi sănătate 

Mult noroc și spor în toate! 
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SERBARE CRĂCIUN ,,ÎN AȘTEPTAREA 

CRĂCIUNULUI,, 

 

Husa Stăncuța 

Grădinița P.P. 1 Arad 

 
Toti copiii:  Dragi tătici, 

scumpe mămici, 

Bunicuţe sau bunici, 

Ce v-aţi adunat aici, 

Spectatori şi 

spectatoare, 

Astăzi vom da o 

serbare, 

Căci e mare sărbătoare 

Vom cânta , vom 

colinda, 

Aşadar la fiecare, 

Un bun venit la serbare 

! 

 

Bunicul:     Hai băbuţă, 

hai în casă, 

Că afară ger se lasă 

Să gătim de sărbătoare 

Casa noastră ca o floare. 

 

Bunica:    Vin, 

moşnege, vin degrabă, 

Am mai stâns de prin 

ogradă. 

 

Bunicul: Ai făcut colaci 

băbuţă? 

5. S-apropie Crăciunul 

Vin’ să te rogi duios 

Să creşti curat, copile 

Ca bradul de frumos. 

 

S-a născut în miez de 

noapte 

Prunc drăguţ, frumos... 

Îngerii ne spun în 

şoaptă 

Că-i Iisus Hristos. 

 

Cantec- 

Intr-un sat ne-nsemnat 

din Iudeea 

Intr-o iesle din Betleem 

S-a nascut asteptatul 

Mesia 

Sa-i cantam cu ingerii 

in cor 

 

Ref. Cant Osana,  cand 

Osana 

Cant Osana, Rege al 

Regilor 

Cant Osana, cant Osana 

Cant Osana lui Isus 
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Bunica:  Şi colaci , şi 

sărmăluţe, 

Răcituri , cârnaţi, salate, 

Că ne-a dat Domnul de 

toate 

Şi roade îmbelşugate. 

 

Bine aţi venit bunici, 

Ia poftiţi de staţi aici 

Lângă masa-mbelşugată 

De atâta timp aşteptată. 

 

Soba-i caldă, masa-

ntinsă, 

Cu bucate e cuprinsă, 

Cu plăcinte şi gogoşi 

Şi cu groşii caltaboşi. 

 

1. S-apropie Crăciunul, 

Vin să te rogi cu mine, 

Iisus se naşte astazi 

Copile pentru tine. 

 

S-apropie Crăciunul, 

Cu bradu-mpodobit, 

Iisus ne cere-n taină 

Să-ngenunchem smerit. 

 

De unde vin, cum se 

numesc, 

Ce doruri îi frământă? 

Spre iesle ei călătoresc 

Si cerurile cântă. 

Parasiti turma voastra-n 

campie 

Alergati umuliti spre El 

El este singura bucurie 

Pentru print si pentru 

cersetor 

 

In Isus veti gasi 

fericirea 

Cu iubire veniti la El 

Pace sfanta, multa 

bucurie 

Veti ptimi in inimi de 

la El 

Ref….. 

 

6. Când vine vremea 

rea 

Cu primii fulgi de nea, 

Se scutură din nori, 

De Sfinte Sărbători 

Poveşti cu îngeraşi 

Pentru copii posnaşi, 

Poveşti cu Sfinţi Părinţi 

Pentru copii cuminţi. 

 

7. În noaptea sfântă de 

Crăciun, 

Pe drumul nins de 

lună, 

Trei magi călări, cu 

suflet bun, 

Aleargă împreună. 
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2. Şi cântă inimile lor, 

Aprinsă-i bucuria, 

Că S-a născut 

Mântuitor, 

Azi S-a născut 

Mesia. 

 

Nu simti fiorul de 

atunci? 

Si-n noaptea asta, frate 

Isus te asteapta sa 

arunci 

Povara de pacate. 

 

3. El sta in ieslea lui si 

azi 

Iertare dand si viata 

Incearca, in genunchi sa 

cazi 

Cu inima-ti de greata 

 

Marturiseste-ti fapta ta 

Si-a patimii revolta 

Si-o alba, minunata stea 

Va rasari pe bolta. 

4. Sunt iarna mult 

dorită 

Sunt iarna asteptată 

Eu  vă aduc copii 

Destule bucurii. 

Aduc fără de veste 

Zăpadă ca-n poveste 

L-aduc pe Moș Crăciun 

10. Că la Viflaem am fost,  

Unde s-a născut Hristos 

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,  

Pe care Maria-o cheamă. 

 

Cum umbla din casă-n casă 

Ca pe fiul său să nască. 

Umbla-n sus şi umbla-n jos 

Ca să nască pe Hristos. 

 

 

11. Umbla-n jos şi 

umbla-n sus 

Ca să nască pe Isus. 

Roată, roată prin cetate,  

Case, hanuri, pline 

toate. 

 

Mai târziu găsi apoi 

Un staul frumos de oi 

Şi-acolo pe fân jos 

S-a născut Domnul 

Hristos. 

 

12. Prin troiene greu 

răzbim 

La colindă noi pornim 

Colina Crăciunului 

Pe uliţa satului. 

În noaptea Ajunului 

La naşterea Domnului. 

 

Clopotele suna-ntr-una 

Cu voci de argint 
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Așa, ca și acum 

Aduc minunății 

Și fulgi ușori, zglobii 

 

Cantec: Crăiasa Zăpezii 

1.Departe-ntr-o țara de 

gheață 

Bunica mi-a spus că ar 

fi 

O zâna ce iarna-i răsfață 

Și-i bucură mult pe 

copii 

Alearga cu ei prin 

ninsoare 

Aluneca pe derdeluș 

La geamuri le lasă o 

floare 

De nea...și-un înger de 

pluș. 

Ref: Crăiasa Zăpezii a 

fost și la mine 

Și fulgii pluteau 

împrejur 

mi-a spus noapte bună, 

m-a-nvelit mai bine 

Era chiar mamica, vă 

jur. X2 

 

 

14.Pe copilul cel mai 

Sfânt 

Care veni pe pământ 

C-aşa-i voia Domnului 

Să se nască Fiul Lui 

Printre nori se-arată 

luna, 

Ochi de mărgărit. 

Iată vin colindători, 

cântă la fereşti, 

Şi vestesc din ceruri 

glorii, 

veşti Dumnezeieşti. 

13.Într-o ţară-ndepărtată 

Betleem intitulată 

Un om cu povara sa 

Amărăt la porţi bătea. 

Îi ruga pe toţi fierbinte 

Şi cu paşnice cuvinte 

Să-l primească peste 

noapte 

Că soţia lui va naşte. 

 

14.Pe copilul cel mai 

Sfânt 

Care veni pe pământ 

C-aşa-i voia Domnului 

Să se nască Fiul Lui 

El a vrut ca Fiul Sfânt 

 

 

18. Iisus se naşte 

astăzi 

În peşterile lumii 

În ochii noştri limpezi 

În raza blând-a lunii 

În fiecare casă 

Cu licăriri de soare 

În pâinea de pe masă 
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El a vrut ca Fiul Sfânt 

Să se nască pe pământ 

Şi-a ales-o pe Maria 

Pentru fiul Său Mesia. 

 

15. Dumnezeu a hotărât 

Ca Tatăl de pe pământ 

Să fie un om cinstit 

Şi pe Iosif l-a găsit. 

Iosif şi Maria lui 

Chiar din mila Cerului 

Trebuiau să împlinească 

Voia Domnului 

Cerească. 

 

16. Oamenii nu au putut 

Să-i primească nu au 

vrut 

Le-au trăntit uşa în nas 

Şi în frig ei au rămas. 

Iar în noaptea înstelată 

Pe cer iată se arată 

Mai aprinsă şi mai clară 

Mândra stea, Steaua 

Polară. 

 

17.Ciudat vis am mai 

visat, 

Îndată ce m-am culcat 

Să mergem la Betleem 

Pe Messia sa-L vedem 

Parcă cerul s-a deschis 

Să mergem că nu e vis 

Fraţilor , să ne grăbim 

În fulgul de ninsoare. 

 

16. Crenguţă vrăjită şi 

dragă 

Copiii de aici te roagă 

Să vină şi Moş Crăciun 

Pentru că e darnic şi 

bun 

Şi ne-aduce-n tolba 

mare 

Daruri pentru fiecare. 

 

Fetiţa cu crenguţa îl 

atinge şi spune: 

Dorinţa vi s-a împlinit 

Moş Crăciun a şi sosit. 

 

Cantec- 

Clopoteii fac, zarva 

mare afara 

Miroase a cozonac 

Si-a mar cu scortisoara 

 

Asta-i Craciunul, e 

numai unul 

Chiar acum sub brad, 

Mosul se-aseaza 

Fiindca din traista 

darurile-i cad 

Lumanarele, pe 

ramurele vesel se 

aprind 

Si la fereastra, seara 

albatra canta un colind 
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Pe Messia să-L găsim 

Cu daruri să ne-

nchinăm 

Bucurie să aflăm. 

 

 

 

Iata v-am adus, veseli 

veste mare 

s-a nascut Isus, steaua 

sus rasare....Bis 

 

Asta-i Craciunul....... 

 

17. Moş Crăciun, bun 

venit! 

Că ţi-e frig de mult o 

ştim 

Însă noi ne-am pregătit 

Cât mai cald să te 

primim. 

 
 

Sarbatori fericite ! 
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SERBARE CRĂCIUN ,,ÎN AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI,, 

 
HUSA STANCUTA 

 
 

 
Toti copiii:  Dragi tătici, scumpe mămici, 

Bunicuţe sau bunici, 
Ce v-aţi adunat aici, 

Spectatori şi spectatoare, 
Astăzi vom da o serbare, 
Căci e mare sărbătoare 

Vom cânta , vom colinda, 
Aşadar la fiecare, 

Un bun venit la serbare ! 
 

Tudor- Bunicul:     Hai băbuţă, hai în casă, 
Că afară ger se lasă 

Să gătim de sărbătoare 
Casa noastră ca o floare. 

 
Ania- Bunica:    Vin, moşnege, vin degrabă, 

Am mai stâns de prin ogradă. 
 

Bunicul: Ai făcut colaci băbuţă? 
 

Tudor- Bunica:  Şi colaci , şi sărmăluţe, 
Răcituri , cârnaţi, salate, 

Că ne-a dat Domnul de toate 
Şi roade îmbelşugate. 

 
Ania- 

Bine aţi venit bunici, 
Ia poftiţi de staţi aici 

Lângă masa-mbelşugată 
De atâta timp aşteptată. 

 
Tudor :      Soba-i caldă, masa-ntinsă, 

Cu bucate e cuprinsă, 
Cu plăcinte şi gogoşi 
Şi cu groşii caltaboşi. 

 
Mark+ Domi+Mattia 

8. S-apropie Crăciunul, 
Vin să te rogi cu mine, 

Iisus se naşte astazi 
Copile pentru tine. 

 
S-apropie Crăciunul, 
Cu bradu-mpodobit, 

Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit. 

 
Natalia- 

9. S-apropie Crăciunul 
Vin’ să te rogi duios 
Să creşti curat, copile 
Ca bradul de frumos. 

 
S-a născut în miez de noapte 

Prunc drăguţ, frumos... 
Îngerii ne spun în şoaptă 

Că-i Iisus Hristos. 
 

Cantec- 
Intr-un sat ne-nsemnat din Iudeea 

Intr-o iesle din Betleem 
S-a nascut asteptatul Mesia 

Sa-i cantam cu ingerii 
in cor 

 
Ref. Cant Osana,  

cand Osana 
Cant Osana, Rege al 

Regilor 
Cant Osana, cant 

Osana 
Cant Osana lui Isus 

 
Parasiti turma voastra-

n campie 
Alergati umuliti spre 

El 
El este singura bucurie 
Pentru print si pentru 

cersetor 
 

In Isus veti gasi 
fericirea 

Cu iubire veniti la El 
Pace sfanta, multa 

bucurie 
Veti ptimi in inimi de 

la El 
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Ref….. 
 

Matei- 
10. Când vine vremea rea 

Cu primii fulgi de nea, 
Se scutură din nori, 
De Sfinte Sărbători 
Poveşti cu îngeraşi 

Pentru copii posnaşi, 
Poveşti cu Sfinţi Părinţi 

Pentru copii cuminţi. 
 

Sofia- 
11. În noaptea sfântă de Crăciun, 

Pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări, cu suflet bun, 

Aleargă împreună. 
 

De unde vin, cum se numesc, 
Ce doruri îi frământă? 
Spre iesle ei călătoresc 

Si cerurile cântă. 
 

Luca C- 
12. Şi cântă inimile lor, 

Aprinsă-i bucuria, 
Că S-a născut Mântuitor, 

Azi S-a născut Mesia. 
 

Nu simti fiorul de atunci? 
Si-n noaptea asta, frate 

Isus te asteapta sa arunci 
Povara de pacate. 

 
Mara Mos- 

13. El sta in ieslea lui si azi 
Iertare dand si viata 

Incearca, in genunchi sa cazi 
Cu inima-ti de greata 

 
Marturiseste-ti fapta ta 

Si-a patimii revolta 
Si-o alba, minunata stea 

Va rasari pe bolta. 
 

Carina 
14. Fetiţa cu crenguţa de brad: 

Azi în zori o zână bună, 
Mi-a pus o crenguţă-n mână 

E-o crenguţă fermecată 
Şi o să vedeţi îndată 

Trei dorinţe împlineşte 

Ş-apoi vraja se sfărşeşte 
Cine vrea să se găndească 
Şi-o dorinţă să rostească. 

 
 

Toti: Vrem să vină blânda iarnă 
Şi  fulgi moi uşor să cearnă. 

 
Carina 

15. Fetiţa cu crenguţa de brad : 
Dorinţa s-a împlinit 

Iată iarna a sosit, 
Să vă dăruiască vouă copii 

Multe, multe bucurii: 
Covoraş de albă nea 
Să vă daţi cu sania. 

 
Teodora- 

16. Sunt iarna mult dorită 
Sunt iarna asteptată 
Eu  vă aduc copii 
Destule bucurii. 

Aduc fără de veste 
Zăpadă ca-n poveste 

L-aduc pe Moș Crăciun 
Așa, ca și acum 
Aduc minunății 

Și fulgi ușori, zglobii 
 
 

Cantec: Crăiasa 
Zăpezii 

 
1.Departe-ntr-o țara de 

gheață 
Bunica mi-a spus că ar 

fi 
O zâna ce iarna-i 

răsfață 
Și-i bucură mult pe 

copii 
Alearga cu ei prin 

ninsoare 
Aluneca pe derdeluș 
La geamuri le lasă o 

floare 
De nea...și-un înger de 

pluș. 
 

Ref: Crăiasa Zăpezii a 
fost și la mine 

Și fulgii pluteau împrejur 
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mi-a spus noapte bună, m-a-nvelit mai bine 
Era chiar mamica, vă jur. X2 

 
2.Eu știu că povestea-i poveste 

Și somnul aduce un vis 
Dar vizita de aseară este 

Reală exact cum v-am zis. 
Crăiasa Zapezii-o doamnă 
Frumoasă, de veghe mereu 
Și-i primavara și toamna 
Și vara lângă patul meu. 

 
Ianis Rosu- 

10. Că la Viflaem am fost,  
Unde s-a născut Hristos 

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,  
Pe care Maria-o cheamă. 

 
Cum umbla din casă-n casă 

Ca pe fiul său să nască. 
Umbla-n sus şi umbla-n jos 

Ca să nască pe Hristos. 
 

Mara Rat- 
11. Umbla-n jos şi umbla-n sus 

Ca să nască pe Isus. 
Roată, roată prin cetate,  
Case, hanuri, pline toate. 

 
Mai târziu găsi apoi 

Un staul frumos de oi 
Şi-acolo pe fân jos 

S-a născut Domnul Hristos. 
 

Manu- 
12. Prin troiene greu răzbim 

La colindă noi pornim 
Colina Crăciunului 

Pe uliţa satului. 
În noaptea Ajunului 

La naşterea Domnului. 
 

Clopotele suna-ntr-una 
Cu voci de argint 

Printre nori se-arată luna, 
Ochi de mărgărit. 

Iată vin colindători, cântă la 
fereşti, 

Şi vestesc din ceruri glorii, 
veşti Dumnezeieşti. 

 
 

Impreuna Carla, Zian, Alexandra, 
Stefan 
Carla- 

13.Într-o ţară-ndepărtată 
Betleem intitulată 

Un om cu povara sa 
Amărăt la porţi bătea. 
Îi ruga pe toţi fierbinte 
Şi cu paşnice cuvinte 

Să-l primească peste noapte 
Că soţia lui va naşte. 

 
Zian- 

14.Pe copilul cel mai 
Sfânt 

Care veni pe pământ 
C-aşa-i voia 
Domnului 

Să se nască Fiul Lui 
El a vrut ca Fiul Sfânt 
Să se nască pe pământ 
Şi-a ales-o pe Maria 

Pentru fiul Său Mesia. 
 
 

Alexandra- 
16. Dumnezeu a hotărât 

Ca Tatăl de pe pământ 
Să fie un om cinstit 
Şi pe Iosif l-a găsit. 

Iosif şi Maria lui 
Chiar din mila Cerului 

Trebuiau să 
împlinească 

Voia Domnului 
Cerească. 

 
Stefan- 

18. Oamenii nu au 
putut 

Să-i primească nu au 
vrut 

Le-au trăntit uşa în 
nas 

Şi în frig ei au rămas. 
Iar în noaptea înstelată 

Pe cer iată se arată 
Mai aprinsă şi mai 

clară 
Mândra stea, Steaua 

Polară. 
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Maria L.- 
19. Ciudat vis am mai visat, 

Îndată ce m-am culcat 
Să mergem la Betleem 
Pe Messia sa-L vedem 
Parcă cerul s-a deschis 
Să mergem că nu e vis 
Fraţilor , să ne grăbim 
Pe Messia să-L găsim 

Cu daruri să ne-nchinăm 
Bucurie să aflăm. 

 
Ianis V.- 

18. Iisus se naşte astăzi 
În peşterile lumii 

În ochii noştri limpezi 
În raza blând-a lunii 

În fiecare casă 
Cu licăriri de soare 

În pâinea de pe masă 
În fulgul de ninsoare. 

Sebi- 
20. Crenguţă vrăjită şi dragă 

Copiii de aici te roagă 
Să vină şi Moş Crăciun 

Pentru că e darnic şi bun 
Şi ne-aduce-n tolba mare 

Daruri pentru fiecare. 
 

Carina-Fetiţa cu crenguţa îl atinge şi 
spune: 

Dorinţa vi s-a împlinit 
Moş Crăciun a şi sosit. 

 
Cantec- 

Clopoteii fac, zarva mare afara 
Miroase a cozonac 

Si-a mar cu scortisoara 
 

Asta-i Craciunul, e numai unul 
Chiar acum sub brad, Mosul se-aseaza 

Fiindca din traista darurile-i cad 
Lumanarele, pe ramurele vesel se aprind 

Si la fereastra, seara albatra canta un colind 
 

Iata v-am adus, veseli veste mare 
s-a nascut Isus, steaua sus rasare....Bis 

 
Asta-i 

Craciunul....... 

 
Petru- 

21. Moş Crăciun, bun 
venit! 

Că ţi-e frig de mult o 
ştim 

Însă noi ne-am 
pregătit 

Cât mai cald să te 
primim. 

 
Toti : Crenguţă te 

rugăm din nou 
Să ne indeplineşti o 

ultimă dorinţă 
Vrem să vedem 

colindători 
Aici la noi în odăiţă. 

 
Carina- Fetiţa cu 

crenguţa : 
Magiile s-au terminat 
E  timpul de colindat 
Frunza bradului să 

sune 
Colindătorii să se 

adune. 
 

Știi dragă Moș Crăciun 
 

Știi, dragă Moș Crăciun, ce aș vrea să-ți spun? 
Că sunt copil cuminte, hărnicuț și bun. 

Tu vii cu daruri multe la copiii toți, 
Dar eu te rog pe tine adu-mi dacă poți: 

 
Bunicuței niște ochelari 

Și bunicului papuci, 
Pentru mama nu uita cercei 

Și lui tata niște nuci, 
Pentru motanul nostru 

Ad-un șoricel 
Și-un os frumos lui cuțu, 

Dar mai măricel. 
Mai adu-mi și o pușcă 
Și aș vrea să-ți spun 

Că sunt un copil cuminte, 
Dragă Moș Crăciun. 

 
Sarbatori fericite ! 
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Parteneriatul școală – familie – comunitate 

Înv. Iacob Mirela ,Șc. Gim. ”Mihail Sadoveanu ”Huși, Vaslui 

 

       “Perioada copilăriei este unica și fiecare clipă pierdută ne trimite uneori mai departe de 
ei scăpând din vedere esențialul, și anume responsabilitatea de a fi părinte” 

 

Parteneriatul şcoală – familie – comunitate  este abordat ca o relaţie prin intermediul căreia 
personalul şcolii implică familia şi alţi membri ai comunităţii în vederea susţinerii copiilor pentru a 
avea succes şcolar. Acesta presupune colaborarea între personalul şcolii şi familii, membrii 
comunităţii, organizaţii, spre exemplu: companii, biserică, biblioteci, servicii sociale, etc. pentru a 
implementa programe şi activităţi în beneficiul elevilor 

Descrierea rolului părinţilor în parteneriatele şcoală – familie – comunitate, precum şi a  
modului în care funcţionarea socială şi/ sau politicile publice şi corporatiste influenţează implicarea 
părinţilor şi atitudinile, percepţiile şi concepţiile acestora despre rolul lor în educaţia copiilor; 
Analiza strategiilor şcolilor pentru ajutarea şi includerea diferitelor tipuri de părinţi în activităţile 
şcolii; Analiza atitudinilor diferiţilor actori (profesori, consilieri şcolari, directori, părinţi, elevi) faţă 
de implicarea părinţilor în educaţia copiilor; 

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 imparţită între părinţi si cadre didactice; 
 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 cadrele didactice. 
Operaţionalizarea mai clară a conceptelor de implicare şi de participare a părinţilor  permite 

diferenţierea următoarelor aspecte: o două tipuri de implicare a părinţilor şi anume, spontană și  
planificată ; cea din urmă se referă la intervenţii sau programe construite cu scopul de a rezolva 
problema insuficientei participări sau absenţei părinţilor; o implicarea acasă - spre exemplu, o 
discuţie acasă despre activităţile de la şcoală şi implicarea la şcoală – de exemplu, participarea 
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părinţilor în activităţile şcolii sau aspecte de organizare a activităţii şcolare: comunicarea cu şcoala, 
relaţia şcoală - părinţi . Încrederea este vitală pentru colaborare şi reprezintă un predictor pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Încrederea între părinţi şi profesori poate fi abordată teoretic la 
diferite niveluri: individual, instituţional sau social. Aceasta este întâlnită în diverse discipline: 
sociologie, ştiinţe politice, economie, psihologie, antropologie. 

Cercetările analizate arată că implicarea familiei în parteneriatul cu şcoala contribuie la 
îmbunătăţirea rezultatelor, frecvenţei şcolare şi la dezvoltarea responsabilităţii elevilor pentru 
activităţile şcolare. Pe baza acestor rezultate, în şcoli se impune o regândire a rolului familiei şi 
implicării comunitare în sprijinul părinţilor şi în beneficiul elevilor, 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA!                                                   

decembrie 2019 

Importanța parteneriatului cu părinții 

 

Prof. Iana Mihaela Maria 
 
 

Importanţa termenului 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.”  

Prin acest parteneriat, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de 
manifestare în viaţa de grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. 
           Rolul de pãrinte implicã foarte multe cunoştinţe şi abilitãţi necesare zi de zi. Aceste 
cunoştinţe şi abilitãţi nu sunt înãscute şi nici nu apar atunci când devii pãrinte. Fiecare dintre noi 
învãţãm sã fim pãrinţi de la cei din jurul nostru, de la pãrinţii noştrii, din informaţiile pe care le 
auzim sau le citim. Uneori însã ceeace învãţãm interacţionând cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi 
pãrintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sãnãtos fizic şi mental. De 
multe ori, pãrinţii au întrebãri la care nu au rãspunsuri sau observã comportamente ale copilului lor 
la care nu ştiu cum sã reacţioneze.  
           Pentru ca pãrinţilor sã le fie încurajat comportamentul de implicare în programele 
educaţionale din grădiniţă,  este necesar ca aceştia sã perceapã beneficiile acestui parteneriat,  sã se 
simtã confortabil emoţional când interacţioneazã cu educatoarea. Atât pãrintele cât şi educatoarea 
au nevoie de sprijin pentru a învãţa cum sã reacţioneze atunci când apare un comportament 
problematic al copilului şi cum poate fi ajutat copilul sã îşi modifice acel comportament, prin 
modificarea propriului comportament. 

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 şi educatoare; 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 educatoarea. 

Implicând părinții în activități 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 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 preşcolarilor 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 
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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 urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie, măiestria educatoarei trebuie susţinută de 
diagnoza psihologică, fiind necesară în acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între 
educatoare, părinte şi copil. 

            Contactul constant al educatoarei cu pãrinţii este unul din mijloacele prin care poate fi 
încurajat comportamentul de implicare al pãrinţilor. Modalitãţile prin care pot fi realizate aceste 
contacte sunt: 
a) întâlniri individuale cu pãrinţii, planificate la intervale mici de timp (ex. lunar sau sãptãmânal), 
pentru a le oferi acestora informaţii despre progresele pe care le-a fãcut copilul lor (NUse 
recomandã punerea accentului pe probleme sau pe ceeace Nu ştie sau NU poate copilul); 
b) întâlniri de grup cu pãrinţii care au ca şi obiectiv prezentarea şi discutarea unor teme de interes 
pentru toţi pãrinţii – de exemplu, metode de disciplinare a copiilor sau cum valorizãm timpul liber 
al copilului etc.; 
c) accesul pãrinţilor la informaţiile despre programele extracurriculare ale unităţii de învăţământ; 
d) primirea de cãtre pãrinţi a unei fişe cu progresele copiilor la sfârşitul fiecãrui an şcolar, cu accent 
pe aspectele pozitive şi pe acele abilitãţi şi comportamente pe care pãrinţii sã le încurajeze la rândul 
lor. 
e) participarea pãrinţilor la diverse evenimente organizate de grădiniţă, festivitãţi, campanii de 
strângere de fonduri. 
f) susţinerea de cãtre grădiniţă a organizãrii unor asociaţii de pãrinţi care sã organizeze evenimente 
care sã susţinã implicarea pãrinţilor în viaţa preşcolară a copiilor lor. 
      Pãrinţii au propriile lor întrebãri şi temeri despre cum sã îşi educe copilul: de ce copilul lor are 
un comportament şi nu altul, cum sã reacţioneze ca pãrinte în anumite situaţii sau cum sã îi ofere 
copilului un mediu cât mai sãnãtos în care sã se dezvolte. 
      Copii se nasc cu potenţialul de învãţare de noi comportamente însã au nevoie de un context 
structurat pentru a învãţa care sunt cele potrivite sau adecvate într-o situaţie sau alta. Modul în care 
adultul reacţioneazã într-un anumit context (de exemplu, felul în care se comportã când este furios 
sau supãrat), reprezintã pentru copil un context de învãţare involuntarã. 
      Pentru a sigura însã o învãţare sãnãtoasã, este nevoie sã ne propunem voluntar sã asigurãm 
copilului un context de învãţare adecvat. Implicarea pãrinţilor şi educatorilor scade riscul 
învãţãrii neadecvate a comportamentelor noi. De exemplu, dacã un copil observã un adult care 
reacţioneazã când este furios prin agresiune verbalã sau fizicã, va învãţa cã acesta este modul firesc 
de reacţie într-o astfel de situaţie. În consecinţã, copilul învaţã o modalitate neadecvatã de 
gestionare a unei emoţii negative. Comportamentele pãrinţilor şi educatorilor sunt principala sursã 
de învãţare comportamentalã a copiilor. Reacţiile noastre ca adulţi, emoţionale şi comportamentele 
sunt modele de învãţare pentru copil! 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, naţionalitate…; 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. 

Cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; 
comunicarea periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă 
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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 . 

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.  

Cheia succesului în viitor a adaptării şi integrării şcolare a copilului,  este chiar relaţia de 
parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie. 

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. 

 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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Sărbătorile la români 

Crăciunul 

 

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” -Zalău 

Profesor: IANCHIȘ LUDOVICA 

 
Aşteptarea sărbătorilor 
 
   Sărbătorile Crăciunului sunt aşteptate cu multă bucurie în toată lumea. În Postul Crăciunului nu se 
fac nunţi şi singurele adunări şi petreceri în aceste vremuri sunt şezătorile , clăcile de noapte unde se 
lucrează de obicei puţin şi se petrece îndestul , cântându-se şi câteodatâ jucându-se.  
    O grije de seamă a gospodinelor în preajma Crăciunului este făcutul turtelor şi colacilor pentru 
ziua de ajun . Acest aluat are diferite ritualuri. Prin unele părţi gospodinele pun câte un copil să ia 
aluat de nouă ori cu gura şi mâinile la spate . Cu aceste nouă muşcături se face un dodomete care se 
coace şi care sub numele de aluat de la Crăciun se întrebuinţează pentru diferite boli la oameni şi 
animale. 
    Prin Bucovina , femeile fac un colac în chip de 8 care se păstrează până primăvara când se afumă 
şi tămâie boii înaintea pornitului la arat. Când plugarii ajung la ţarină acesta se mănâncă. 
 
Icoana 
 
    Prin unele părţi este obiceiul ca în ziua de ajunul Crăciunului , băieţii , dar mai cu seamă 
cântăreţii bisericeşti să umble cu icoana – o icoană pe care este zugrăvită naşterea lui Iisus Hristos 
în mijlocul staurului. 
    Intrând în casă , unul din băieţi aşează marginea de jos a icoanei pe piept , ţinând-o cu mâinile de 
cele două colţuri de sus , după care încep să cânte troparul Domnului „Naşterea ta Hristoase, 
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea 
s-au învăţat să se închine ţie, Soarelui dreptăţii, şi să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus . 
Doamne , mărire ţie!” 
    Fecioara astăzi pe cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera celui neapropiat aduce, 
îngerii cu păstorii slăvesc, şi magii cu steaua călătoresc că pentru noi s-a născut prunc tânăr , 
Dumnezeul cel mai înainte de veci. 
    Această datină nu este decât o înfăţişare a „umblării cu ajunul “a preotului, care neputând colinda 
într-o singură zi prin cele mai îndepărtate cătune ale parohiei sale, trimite cântăreţii de la biserică. 
 
 
Datini şi credinţe în Ajun 
     
  1.  In ziua de Ajun, unele femei , şi în deosebi toţi ai casei, când ies afară întâi de dimineaţă , la 
înapoiere caută să îşi ia câteva surcele în mână şi când intră în casă împarte unul câte unul şi zic ca 
şi colindătorii: 
                   Bună dimineaţa la Ajun,  
                   Că-i mai bună a lui Crăciun ! 
                   Pui, vaci, oi, purcei, s.a  
                   Sănătate 
                   Bogătate,  
                   Că-i mai bună decât toate! 
    Astfel zic şi când se duc prin alte case. 
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2.   Coşurile se mătură şi funinginea se aruncă prin vie, ca vara să încarce via cu struguri, după 

cum a fost încărcat coşul cu funingine. Alţii pun această funingine pe la rădăcina pomilor ca 
să se încarce pomii de poame, alţii pe sub pomi şi straturi ca să nu facă purici să mănânce 
verdeaţa şi rodul. 
Până ce preotul nu sfinţeşte masa, nu trebuie să mănânce nimeni pentru cinstea Maicii 
Domnului care în această zi a fost mâhnită şi lipsită de hrană.Cine posteşte are noroc. Cine va 
posti cu post negru şi se va feri să mănânce pe afară până la ajunul Bobotezei , nu va avea 
pagubă peste vară. 
   Înspre Crăciun, cerurile se deschid , dar minunea asta asta nu o pot vedea decât cei buni : 
glasuri îngereşti se aud atunci în cer dar numai cei fără păcate le pot auzi. 
  

Colindatul  
     
   Cuprinsul colindului este foarte diferit , şi prin urmare împărţirea colindelor în categorii diferite 
este cu neputinţă de făcut. Două categorii par mai bine deosebite:una ar cuprinde colindele cu un 
conţinut religios , iar alta pe cele cu un conţiut laic-lumesc. 
    Pentru colind se adună copiii caselor vecine , ca să se poată întâlni uşor pentru pregătiri , şi 
după colindare noaptea când îşi vor împărţi ce au strâns să-şi aibă casele pe aproape. Dintre 
aceştia sunt căutaţi cei care cântă frumos, cei care ştiu colinde frumoase şi multe . 
    În ziua de Ajun sau chiar mai înainte colindătirii se adună în casa unuia dintre ai lor , penrtu 
repetiţii , ca să ştie care le vor zice şi care nu.  
    Colindătorii vin în casă cu numele Domnului menit să risipească mâhnirile şi să aducă mierea 
nădejdii . 
    Crăciunul, Naşteriea  lui Iisus Hristos este o sărbătoare creştină celebrată pe data de 25 
decembrie, )calendarul gregorian ) , sau 6 ianuarie ) calendarul iulian ) în fiecare an . Ea face 
parte din cele 12 sărbători domneşti )praznice împărăteşti ), ale     Bisericii, a treia mare 
sărbătoare după cea a Învierii Domnului )Paşti ) şi Coborârea Duhului Sfânt )Rusalii). 
     Fiul lui Dumnezeu coboară neîncetat în lume pentru a-l întâlni pe om. Întâlnirea cu Dumnezeu 
este scopul principal al sărbătorii.Când această întâlnire nu  are loc , omul trece pe lângă 
sărbătoare.  
      Din păcate atitudinea celor din Betleem , poate fi regăsită când oamenii se arată la fel de puţin 
dispuşi să-l primească pe Dumnezeu în case , trupul sau inima lor aducând fel de fel de scuze şi 
justificări.  
      Necuvântătoarele pot să spună prezenţa Fiului lui Dumneeu întrupat mai bine ca mulţi dintre 
noi precum citim:”Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea Domnului său , iar Israel nu mă 
cunoaşte, poporul meu nu mă pricepe)Isaia 1, 3(.Cele două necuvântătoare sunt zugrăvite în 
icoana Naşterii Domnului spre a fi pildă celor care văd şi aud dar nu înţeleg. 
     Acum în prag de sărbătoari să pornim şi noi la drum ca şi magii de odinioară având înainte nu 
o stea ,ci pe Soarele milostivirii şi mergând să căutăm nu o peşteră, ci fiecare cămin unde Domnul 
ne aşteaptă ,să ne închinăm Lui, aducându-i nu daruri ci suflete spre a lui nespusă bucurie. 
     
 
 
 
 
Bibliografie: 
 
  Tudor Pamfile, Sărbătorile la români,Editura Saeculus, Bucureşti, 2006 
   Petru Caraman, Colindul la români , slavi şi alte popoare ,Editura Minerva, Bucureşti , 1983 
    Traian Herseni , Colinde şi obiceiuri de Crăciun, Editura grai şi suflet – Cultura naţională, 
Bucureşti , 1997 
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PROGRAM  PENTRU SERBAREA  DE CRĂCIUN 
 

EDUCATOARE: IANCU  FLORINA 
GRĂDINIȚA P.N. MÂNĂSTIOARA – ULIEȘTI 

 
 

SCENETĂ “ NAȘTEREA  DOMNULUI” 
Grupa Mijlocie 

 
Personaje:  Maria , Iosif , 2 îngeri, 2 prezentatori, 3 magi ,3 păstori , 4 colindători. 
 
( Cortina se ridică și în fundal se pot vedea personajele: Maria cu pruncul în brațe, Iosif lângă ea, 
trei ciobani, într-un decor de staul) 
 
PREZENTATOR 1 
Ce seara mi-i astă seară? 
 
PREZENTATOR 2 
Astă seară-i seară mare!  
Asta-i seara de Ajun. 
 
PREZENTATOR 1+PREZENTATOR 2 
Mâine-i ziua de Craciun!  
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MARIA : 
        Această zi preasfinţită, 
       Sărbătoare preamărită, 
       Noi, dorim ca să vă fie, 
       La mulţi ani, cu veselie, 
 
      Să aveţi zile senine, 
      Să petreceţi tot în bine, 
      La mulţi ani ,s-aveţi folos, 
      De naşterea lui Hristos ! 
 
PĂSTOR  1 : 
Am văzut pe cer o stea 
Nu-i alta la fel ca ea! 
Strălucind aşa frumos 

Că ni S-a născut Hristos. 
 
Nouă îngerii ne-au spus 
Veste bună,veste mare 
Că ni s-a născut Isus 
Cu iubire şi salvare. 

 

PĂSTOR  2: 

Pe deal turma ne-am lăsat 
Și-am venit la Betleem 
Darul nostru nu-i bogat 
Dar venim cu ce avem... 

 

PĂSTORUL 3 : 

Hai Și tu acum la iesle 
Tu care asculți solia: 

Asta nu-i doar o poveste 
Asta este profeția! 

 
Hai la ieslea minunată 

Ca Isus să te primească, 
Inima  să-ţi curăţească 

       Şi-apoi să te mântuiască! 
 

 

  

PĂSTOR  2: 

Ce copil frumos! Îţi mulţumim , 
Doamne, pentru Copilul Isus! 
El este un dar pentru noi  
Să ne mântuie din nevoi! 
 
IOSIF: 
Păstori iubiţi,vă  mulţumim! 
Noi darul vostru  îl primim. 
Pentru pruncul Sfant voi ați venit  
Să îl vedeti și preamăriți  
Să îi cântați, să-i povestiți 
Cum îngerii pe cer cântau  
Iubirea sfântă ce Ți-o purtau! 

 

           ÎNGER 1 :  

Iar trei magi din Răsărit  
Au pornit o cale lungă 
Steaua sfântă ce –au zărit 
Şi doreau ca s-o ajungă. 
 
Şi acum, iată-i sosind 
Tocmai la Ierusalim, 
          Întrebând şi căutând 
Unde este Pruncul Sfânt. 

 
              ÎNGER 2 : 
Voi, trei Crai de la Răsărit, 
Ce spre stea aţi călătorit, 
Pruncul atâta căutat, 
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Nu s-a născut într-un palat. 
Cel ce va scăpa lumea de nevoi, 
S-a născut într-un staul printre boi. 
În jurul lui, păstori şi îngeri cântau. 
 
MAGUL  1:  
       Am venit cale lungă să ne-nchinăm 
       Copilului împărătesc! 

Îi aduc un kil de aur 
Din al meu frumos tezaur 
Ca să-I spun că-s fericit 
Că pe Domnul L-am găsit. 
Vreau în viaţă pe Mesia! 
El să-mi fie bogăţia! 
 
MAGUL   2 :  
Am știut că Dumnezeu  
Ne  va trimite un Mântuitor! 
 Îi aduc un vas de smirnă 
Pruncului ce din lumină 
Se-ntrupa aici din tină 
Să ne spele de-orice vină. 
Fumul jertfei de-nchinare 
Să-mi aducă-n veci salvare! 
 

MAGUL  3 :  
       Noi am venit cu daruri sfinte,  
        Și vrem să-I dăruim Domnului Sfânt: 
        Aur, smirnă  și tămâie! 

Eu tămâie I-am adus 
Şi I-o dau Celui de sus 
Ce-a venit să se jertfească 
De păcat să ne ferească 
Pe toţi să ne mântuiască! 

 
PREZENTATOR 1: 
Sosit-a ziua cea sfântă 
            Când  colindele se cântă  
 
 
           PREZENTATOR 2 : 
         Că azi în lume a venit 
         Mesia cel mult dorit! 
 
 
         PREZENTATOR 1 : 
       Vin copii colindatori  
       În Ajun de sărbători, 
      Vin copiii voinicei  
      Cu glasuri de clopoței! 
 
 

PREZENTATOR 2: 
Din an în an sosesc mereu  
La geam cu Moș Ajun! 
E ger cumplit și drumu-i greu 
Dar e –obicei străbun! 
 
 
COLINDATOR 1:  
Noi umblam cu colindatul 
Și răsună  în tot satul 
Urarea de sănătate 
Și cu mese îmbelșugate! 
 
Noi umblăm din casă-n casă 
Și de ger nici nu ne pasă! 
Și urăm cu voie bună  
C-așa-i datina străbună! 
COLINDATOR 2-  
Pe drumul lung și-nzăpezit 
Se-adună  cete, cete 
De ani și ani neîncetat, 
Colindători, băieți și fete. 
 
Ei merg la casele creștine, 
Cântând cu glas duios 
În seara sfântă de Crăciun 
Colinde lui Cristos! 
 
 
COLINDATOR 3:  
E-atâta dragoste și pace 
În cântul tuturor 
Atâtea inimi fericite 
Ascultă-acum cu dor! 
 
Veniți, veniți, colindători, 
La casele creștine, 
Veniți, veniți de sărbători! 
Urați numai de bine! 
 
COLINDATOR 4:  
Noi venim să vă vestim  
Veste mare, bucurie 
Să cântăm și să dansăm  
Pe Domnul să lăudăm. 
 
Și la anul când venim  
Sănătoși să vă găsim, 
Toți cu fețe luminate! 
La mulți ani cu sănătate! 
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PREZENTATOR 2 : 
Haideți,  cu toții dragi copii 

Colinde să cântăm, 
 Părinților  să le aducem bucurii! 

  
COLINDE 

STEAUA SUS RĂSARE 
Steaua sus răsare 
Ca o taină mare, 
Steaua strălucește 
Și lumii vestește ( x2) 
 
Că astăzi curata, 
Prea nevinovata, 
Fecioara Maria 
Naște pe Mesia (x2) 
 
Magii cum zăriră 
Steaua și porniră, 
Mergând după rază 
Pe Hristos să-l vază (x2) 
 
Și dacă porniră 
Îndată-L găsiră 
La Dânsul intrară 
Și se închinară (x2) 
 
Cu daruri gătite 
Lui Hristos menite 
Luând  fiecare 
Bucurie mare! (x2) 
 
Care bucurie 
Și aici să fie 
De la tinerețe 
Pân' la bătranețe (x2) 
 
ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS 
 
Astăzi s-a nascut Hristos, 
Mesia chip luminos 
Laudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
 
Mititel, înfășetel , 
În scutec de bumbăcel, 
Laudăți și cântați, 
Și vă bucurați! 
 
Vântul bate, nu-l răzbate, 
Neaua ninge, nu-l atinge, 
Lăudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
 

Și de acum până-n vecie, 
Mila Domnului să fie, 
Laudați și cântați, 
Și vă bucurați! 
 
DOMN, DOMN, SĂ-NĂLȚĂM 
Am plecat să colindăm 
Domn, Domn să-nălțăm! 
Când boierii nu-s acasă. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2] 
 
C-au plecat la vânătoare 
Domn, Domn să-nălțăm! 
Să vâneze căprioare. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2] 
 
 
Caprioare n-au vânat 
Domn, Domn să-nălțăm! 
și-au vânat un iepuraș 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2] 
 
Să facă din blana lui 
Domn, Domn să-nălțăm! 
Veșmânt frumos Domnului. 
Domn, Domn să-nălțăm! [x 2] 
 
 
FLORILE  DALBE 
Iată vin colindatori, 
Florile dalbe, 
Noaptea pe la cântători, 
Florile dalbe. 
 
Şi ei vin mereu, mereu, 
Florile dalbe, 
Şi-l aduc pe Dumnezeu, 
Florile dalbe. 
 
Dumnezeu adevărat, 
Florile dalbe, 
Soare-n raze luminat. 
Florile dalbe, florile dalbe. 
 
 
SORCOVA 
Sorcova, vesela, 
Să trăiţi, să-mbătrâniţi: 
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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 și la mulți ani! 
 
 
PLUGUȘORUL 
Aho, aho copii și frați 
Stați puțin și nu mânați 
Lângă boi v-alăturați 
Și cuvântu-mi ascultați! 
Mâine anu' se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește 
Și începe a ura 
Pe la case-a colinda. 
Iarna-i grea,omătu-i mare 
Semne bune anu' are! 
Semne bune de belșug 
Pentru brazda de sub plug. 
Ia mai mânați măi flăcăi și sunați din 
zurgălăi: 
Hăăăăi-hăi! 
La anul și la mulți ani! 
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SERBĂRILE - BUCURIA COPIILOR 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: IANCU DIANA 

GPP BERCA, BUZĂU 

 
         Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa 

copiilor, dar şi a grădiniţei. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele 

avantaj de a favoriza valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, 

stimulativ, în care are libertatea să-şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe 

baza căutărilor şi eforturilor personale, accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ 

pe formativ. În altă ordine de idei, serbarea impune şi educatoarei competenţe speciale, întrucât, în 

cadrul acesteia se interferează mai multe dmenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze 

strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se 

cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii mici obosesc destul  de repede. 

Materialul ce va fi îmbinat în programul serbării, trebuie să fie selectat în proporţie de 50% din 

conţinuturile predate pe parcursul anului şcolar şi să fie interesante şi accesibile copiilor. 

         Educatoarea are un rol hotărâtor în alegerea programului unei serbări, în stabilirea ordinii de 

desfăşurare şi în selecţionarea copiilor care susţin programul. Este de preferat ca rolurile din 

program să fie în versuri, pentru a uşura memorarea lor şi pentru a putea să se transpună şi mai uşor 

copilul în rolul interpretat. Repartizarea rolurilor să fie în funcţie de posibilităţile copilului, dar şi de 

preferinţele acestuia. Se impune ca educatoarea să acorde atenţie copiilor cu inclinaţii artistice 

creând pentru aceştia un climat propice dezvoltării, prin strategii personalizate, dar să-i sprijine şi pe 

acei copii care întâmpină greutăţi în însuşirea diverselor forme de artă. 

         În alcătuirea programului unei serbări se va avea în vedere, în primul rând, caracterul ei, 

selectându-se textul după un criteriu tematic( 1 Decembrie, Crăciun, 8Martie, 1 Iunie si de sfârşit de 

an şcolar). Este bine să nu le organizăm prea des, petru că scade interesul pentru acest gen de 

manifestări. 

         Pentru a realiza spectacolul, educatoarea are nevoie şi de cunoştinţe specifice din domeniul 

scenografiei şi al regiei. La toate acestea, se mai adaugă aşteptările copiilor şi ale părinţilor. 

         În general, o cerinţă de bază în alcătuirea serbărilor, în afară de asigurarea înaltei calităţi 

educative şi artistice, o reprezintă necesitatea ca întreg materialul să fi fost însuşit bine de către 

copii în cadrul procesului instructiv- educativ organizat. Conţinuturile serbărilor este bine să fie 

apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoii sale de cunoaştere, de nou şi de 

frumos. 
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         În proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordoate majore: mişcarea, 

atmosfera de veselie şi destindere, pe de o parte şi admosfera încărcată de emoţii ce produce o 

anume tensiune interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Alternarea numerelor în cadrul 

programului unei serbări are o deosebită importanţă pentru menţinerea interesului copiilor şi pentru 

asigurarea unui ritm antrenant întregii desfăşurări. Atfel, alternarea se va face atât în ceea ce 

priveşte felul numerelor( după două-trei recitări, vor urma cântece) şi în ceea ce priveşte caracterul 

participării( numere exeutate individual, cu numere executate în grup sau de întreaga grupă). 

         Participarea educatoarei în realizarea programului serbării este determinată, în primul rând, de 

nivelul de dezvoltare şi de pregătire a copiilor. Astfel cu cât copiii sunt mai mici, cu atât 

participarea educatoarei la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii 

câştigă experienţă, vor fi antrenaţi mai mult în realizarea serbărilor. 

         Orice activitate care este coborâtă din minte în sufletul copiilor, are o frumuseţe aparte, de 

aceea serbările sunt foarte îndrăgite de copii. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Gheorghian Elena, Taiban Maria, Metodica jocurilor şi a programului distractiv în grădiniţa de 

copii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2007. 
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Structura Pogănești 
Prof. Brănici Crina- Ioana 
 

 
 
 

  Împreună, pentru copiii noştri! 
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Proiect educaţional 

în parteneriat cu părinţii clasei a III-a și CP 

Anul şcolar: 2019– 2020 

 

COORDONATOR: IANCU MARIANA 

 

  ARGUMENT 
 

                                                             Moto: 
                                          „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte în ea.” 
                                                 (Ferdinand I – Regele României) 
 
 
 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. 
 Am considerat întotdeauna că şedinţele, lectoratele cu părinţii sunt importante, dar 
insuficiente în dezvoltarea legăturilor dintre părţi. Implicarea propriu-zisă a părinţilor în activităţile 
extraşcolare/extracurriculare ale şcolii, participarea reciprocă la diverse acţiuni, întâlnirile şi în afara 
spaţiului şcolar, dar şi o „şcoală” a tinerelor mame, pot contribui major la succesul şcolar al 
copilului şi la formarea multilaterală a acestuia. Cu cât relaţiile dintre dascăl (şcoală) şi familie sunt 
mai apropiate, bazate pe respect reciproc, o bună comunicare şi înţelegere, cu atât mai folositoare şi 
benefice sunt pentru evoluţia ulterioară a copilului. Acesta este, de fapt, scopul pentru care a fost 
conceput prezentul proiect, „Împreună, pentru copiii noştri!” 
SCOPUL: - îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi familie în vederea  
                   obţinerii succesului şcolar 
 
OBIECTIVE SPECIFICE:  
                -   investigarea părerilor părinţilor în raport cu relaţia familie – şcoală 
                     prin completarea unui chestionar; 

- participarea părinţilor alături de elevi la lecţie deschisă; 
- implicarea părinţilor în amenajarea „clasei  prietenoase - Clasa noastră, casa 

noastră”; 
- implicarea părinţilor în realizarea „Bazarului primăverii” 
- participarea părinţilor alături de elevi la activităţi extradidactice 

 
COORDONATOR PROIECT: Inv. Iancu Mariana 
 
COLABORATORI: Comitetul de părinţi 
 
BENEFICIARI: 23 elevi 
 
DURATA PROIECTULUI: 07.11. 2019 – 28.03.2020 
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RESURSE UMANE: 23 elevi, părinţi, cadre didactice 
 
RESURSE MATERIALE: contribuţii personale ale cadrului didactic şi  
                                            sponsorizări din partea părinţilor 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

- o participare activă a părinţilor la toate activităţilor propuse; 
- îmbunătăţirea relaţiilor dintre familie şi şcoală. 

 
EVALUARE PROIECTULUI: 

- chestionare aplicate părinţilor; 
- portofoliul „Managementul clasei” 
- album foto, CD 
- „clasa – prietenoasă” 
- Documentare, PPT-uri 

DISEMINARE: 
- revista ,,Mirajul copilăriei”, lectorate cu părinții 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE: 
 

Nr. 
Crt. 

ACTIVITATEA MATERIALE 
NECESARE 

METODE ŞI 
TEHNICI 

DATA OBS. 

1. „Investigarea relaţiei 
familie – şcoală” 

- referat tematic 
- chestionar 
 

- dezbatere 
- lectură 
-ppt 
- chestionar 
 

7.11.2019  

2. „Citesc cu mama” - poveşti, povestiri, 
poezii, fabule 
- fişa de lectură 
- imagini  
 

- lectură 
- munca 
individuală 
- activităţi plastice 

21.11.2019 
 
 

 

3. „Clasa noastră în 
așteptarea sărbătorilor” 

- panouri 
- colaje 
- casetiere 
- etajere 
 

- munca în echipă 05.12.2019 
18.12.2019 

 

4. „În bancă cu mama” - rechizite şcolare 
- fişa de lucru 
- CD 
- video proiector 

-brainstorming 
- organizator 
grafic 
- prezentare 
power-point 
„Gândiţi/lucraţi în 
perechi/ 
comunicaţi” 

22.01.2020  

5. „Bazarul primăverii” - carton, plastic, 
lemn, vopsele, 
polistiren, sticlă, 
aparat foto-digital 
 

expoziţie cu 
vânzare 

25.02.2020 
 
04.03.2020 
 
 

 

6. „Cu „doamna” şi cu mama 
la drum!” 

- rucsac,saci 
menajeri,manuşi, 
-echipament sportiv, 
-aparat foto 

- drumeţie 
- ecologizare 

28.03.2020  
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~Magia Sărbătorilor de Iarnă~ 

 

Educatoare, 

Ianopol Clarisa Georgiana 

 
            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 sufeltele 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, 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! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 

Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 

 

Prof. Înv. Preşcolar: Ianosi Melania Gabriela 

G.P.N. Moftinu Mic, jud. Satu Mare 

 
 
 

 

 
 
Poezie:  
Azi e zi de sărbătoare 
La grădiniță avem serbare,                      
Hai copii cu toții,                             
Vine Moș Crăciun 
Și aduce-n tolbă tot ce este bun. 
 
Cântec: „A, a, a, a venit iarna da!”   
A, a, a, a venit iarna da   
Toamna rodnică a trecut 
Haine groase ne-am făcut 
A, a, a, a venit iarna da     
 
E, e, e, pe fereastră uită- te 
Fulgușorii de zăpadă 
Iată- n cep de zor să cadă 
E, e, e, pe fereastră uită- te 
 
I, i, i, veniți copii la schi 
Bulgări noi am adunat 
Cu zăpadă ne- am jucat 
I, i, i, veniți copii la schi 
 
O, o, o, se aude: Ho!, Ho!, Ho! 
Moș Crăciun acum apare 
Haideți să privim în zare 
O, o, o, se aude: Ho!, Ho!, Ho! 
 
U, u, u, ce bine e acu* 
Noi cadouri vom primi 
Și lui îi vom mulțumi 
U, u, u, ce bine e acu* 
                                                        
Poezie: 
 Când vine vreme rea 
 Cu primii fulgi de nea 

 Se scutură din nori                         
 De sfinte sărbători                     
Poveşti cu îngeraşi 
 
 
 
Pentru copii poznaşi 
Aflaţi-le acum, 
În prag de Moş Ajun! 
                                                                          
Poezie: 
Crăciunul a sosit                                                                   
E seara de Ajun                                                                    
Şi nins e tot acum                                                                 
Şi de la case se ridică fum                                                   
Se-aud colindători                                                                
Din noapte până-n zori                                                         
Şi clopote răsună-n depărtări 
 
 
Poezie: 
A bătut un fulg de nea 
Astăzi în fereastra mea 
Tare, pe nepusă masă                                   
Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
 
Poezie:                                                                                 
Şi când fulgii-ncep să cearnă,                                               
Aranjaţi pomul de iarnă                                                        
Bate vântul nu ne pasă,                                                         
Că e cald la noi în casă. 
 
Cântec: Seara de iarnă 
Ninge de aseară, fulgii mari coboară 
Îmbrăcați în straie de argint. 
Și- unh brăduț afară, pentru prima oară 

840



 
 

Clopoței aude: cling, cling, cling! 
 
Iarna e aici, glasuri de pitici 
Veste dau voios,  
Ninge! Ce frumos! 
 
Ninge de aseară, fulgii mari coboară 
Îmbrăcați în straie de argint. 
Și- unh brăduț afară, pentru prima oară 
Clopoței aude: cling, cling, cling! 
 
O poveste acum, despre Moș Crăciun  
Cheamă picii-n prag, 
Vinee! E grozav! 
                                       
Ninge de aseară, fulgii mari coboară 
Îmbrăcați în straie de argint. 
Și- unh brăduț afară, pentru prima oară 
Clopoței aude: cling, cling, cling!                                                                                     
Poezie:                                                                                                           
Brăduleţ, brăduţ drăguţ  
Ninge peste tine 
Haide, hai în casa mea                                         
Unde-i cald şi bine.  
Pomul de Crăciun te fac                                                                
O! Ce bucurie!                                                                   
Cu beteală-am să te-mbrac                                                                
Şi steluţe-o mie!!   
 
Poezie: 
Prin fereşti se văd în case 
Pomi împodobiţi 
Cântă-n zori colinzi frumoase  
Îngeri fericiţi 
 
Poezie: 
Prin nămeţi în fapt de seară,                            
A plecat către oraş 
Moş Crăciun și renii zglobii 
Înhămați la sănioară. 
 
Poezie: 
Moş Crăciun e un bunic, 
Dar în felul lui, e unic. 
Toţi copii-i sunt nepoţi 
Şi i-s dragi la fel cu toţi. 
Îi iubeşte moşul tare 
Şi le dă darul cel mare. 
 
                                            
Cântec: Bunicuțul Moș Crăciun 
Bunicuțul Moș Crăciun    

Are o sanie ușoară 
Și- a plecat din zori la drum 
Ca să ajungă pân* diseară 
 
Clopoței mititei se aud pe drum 
Sună vesel și ne spun  
Vine, vine Moș Crăciun 
Cling, cling: Vine, vine Moș Crăciun! 
 
Bunicuțul Moș Crăciun  
Dă bici renilor zlobii 
Hai că- i seara de Ajun       
Și ne- așteaptă mulți copii.                                                   
 
Clopoței mititei se aud pe drum 
Sună vesel și ne spun  
Vine, vine Moș Crăciun 
Cling, cling: Vine, vine Moș Crăciun! 
Cling, cling: Vine, vine Moș Crăciun! 
 
Poezie: 
Ridic ochii către cer                                                             
Şi văd steaua ce răsare                                                         
“Unde-i Moşul ce să-i cer?                                                   
Va veni la mine oare?” 
                                                                                          
Poezie: 
Copilași drăguți și veseli 
Bucurați-vă acum 
C-a sosit iarna drăguța 
Și cu ea și Moș Crăciun 
Pe zăpadă și pe ger 
El vine de sus din cer 
Și aduce jucării 
Daruri multe la copii. 
 
Poezie: 
Moș Crăciun 
Când ai să vii 
Cu mulți saci cu jucării 
Să nu uiți că grupa mică 
Deși este mai pitică 
A-nvățat să-ți spună ție 
Cântece și-o poezie. 
 
Poezie: 
Moş Crăciun, moş iubit, 
De toţi copiii îndrăgit; 
Ştiu că noaptea vii 
Pe la case cu copii. 
Le pui sub brăduț în ghete, 
Cărţi cu poze şi caiete, 
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Nuci în aur îmbrăcate 
Şi creioane colorate! 
 
Cântec: Moș Crăciun ce drag ne ești 
Încercă să n- adormim, urechiușele ciulim 
Și- ascultăm de încotro se aude: Ho!, Ho!, 
Ho!. 
      
Moș Crăciun ce drag ne ești, dintr- o lume de 
povești 
Prin zăpezile- argintii, vii la noi cu jucării. 
 
Nu prea știm cum te strecori, fiindcă peste 
ochișori 
Pleoapele grăbite cad, O! Dar ce e- n zori sub 
brad! 
 
Moș Crăciun ce drag ne ești, dintr- o lume de 
povești 
Prin zăpezile- argintii, vii la noi cu jucării.            
     
Poezie : 
 Moş Crăciune, Moş Crăciune  
Te-am văzut trecând pe stradă  
Şi-am venit acum să-ţi spun  
„Că eşti tare bun!” 
                                                                      
Poezie : 
Moşule, te rog acum, 
Când o iei pribeag la drum, 
S-aduci saci cu jucării 
Şi-ncă multe bucurii. 
La copii şi la părinţi 
Că şi ei au fost cuminţi. 

Poezie :                                                        
Moşule cu barbă albă  
Din ce lume tu apari  
Ne aduci atâtea daruri  
La copii mici şi mari! 
 
Poezie: 
Moş Crăciune să trăieşti  
Să nu mai îmbătrâneşti  
Şi la anul să mai vii  
Încărcat  cu jucării! 
 
Cântec: Moș Crăciun 
Moş Crăciun, cu plete dalbe, 
A sosit de prin nămeţi 
Şi ne-aduce daruri multe, 
La fetiţe şi băieţi. 

Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
 
Din bătrâni se povesteşte 
Că-n toţi anii, negreşit, 
Moş Crăciun, pribeag, soseşte 
Niciodată n-a lipsit. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun! 
 
Moş Crăciune, Moş Crăciune 
Încotro vrei s- o apuci, 
Ţi-aş cânta florile dalbe, 
De la noi să nu te duci, 
Moş Crăciun, Moş Crăciun. 
 
Poezie: 
 Bunule frumos Crăciun 
 Adu-ne un an mai bun                         
 Sănătate la părinţi 
 Şi bunicilor cuminţi. 
 
Poezie :                                                           
Şi în cântec de colindă                                                          
Vă dorim în noul an,                                                             
Sănătate, numai bine,                                                           
Mult noroc şi La mulţi ani !!! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

Prof. Ienci Andreea-Veronica 
 

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 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.  

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. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind 
aspectele școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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:  

 

843



 
 

 
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. 

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 decisiv 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 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. 

Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin 
acțiunea noastră să uniformizăm aceste individualități.  

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”. 
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Rolul activităţilor extracurriculare 

în dezvoltarea personalităţii elevilor 

 

IENCIU MONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ..MIHAI EMINESCU” ARAD 

 

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 

punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 

vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 

formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 

de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și  conţine 

majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 

activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 

educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 

interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate 

de schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele 

exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al 

umanităţii.   Din acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, 

iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 

achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 

verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 

acum   pe  aplicarea  practică,  al  cărei   rol   este   de a   consolida   informaţiile,   de   a   forma 

deprinderile, de a dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 

nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.   
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Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  

locul   bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 

modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivare a unui stil de viaţă civilizat, precum şi 

stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi 

corelarea aptitudinilor cu atitudini 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 intellectual 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 

plăcut şi util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile 

extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 

echilibrat şi momente recreative. 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, MIHAIL ANDREI” BUHUȘI-BACĂU 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂTILOR EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Ignat Vasile -Aurelian 
 

                                                  
        „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..” 
                                                      (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)  
 

  Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii,      date mai ales 
de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. 

                                                                                                                                
Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre 

patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 
diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Procesul educational din școală  presupune  forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii- activitati desfășurate în școală și cele desfășurate în afara ei. 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. 

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. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță  într-o lume dominată de mass- media și mă refer 
la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 
noștri în  niște persoane incapabile de a se controla comportamental , emoțional și mai presus de 
toate, slabi dezvoltați intelectual. Se stie că începand de la cea mai fragedă vârstă , copiii 
acumuleaza o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.    

Activitățile de acest gen  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 
turistice: plimbări, excursii, tabere, colonii.În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al 
vieții sociale , copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele , 
fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata in aer liber, în cadrul acțiunilor 
turistice, elevii își pot forma sentimentul  de respect și dragoste față de  natură, față de om și 
realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate 
si sensibilitate , imaginea realității, în cadrul activităților de desen ți modelaj , iar materialele pe 
care le culeg ,sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.     

 
Ca învățătoare,  trebuie să ofer în mod gradat , în acord cu particularitățile de vârstă , cunoștințe 

științifice , să organizez activități educative privind protejarea mediului înconjurător: curățarea 
parcului, , a mediului de joacă , 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, 
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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, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice și  istorice ale poporului nostru. 

Vizionările și spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școli, prin 
care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei- forma de activitate care îl   pune pe copil în 
majoritatea cazurilor în rolul de spectator,dar,  valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie 
o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și în faptul ca apelează, permanent, la 
afectivitatea copilului. 

Activităţiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în școală, 
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.             

        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 elevii, 
asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.Dar, se vede 
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. 
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PARTENERIAT  GRĂDINIȚĂ-FAMILIE ÎN GRUPA ”PITICILOR” 

 

Prof. pt. înv. Preșcolar ILEA TECLA 

Grădinița cu P.P.”Așchiuță”Cluj-Napoca 

 

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 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. 
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 
regimul grădiniței, să nu deranjeze cadrul didactic în derularea activităților la grupă. 

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 în activități plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și ținând cont de dezvoltarea 
psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele didactice cât și de părinți.  

Din această cauză inițiem annual Parteneriatul 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. 

 
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 
adecvata şi respect. 
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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 email, grupul de ”whatsup”, prin corespondenţa sau prin avizierele şi panourile de 
la grupă, 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 programele 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 bună dreptate, cel mai bun dascăl. 
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Sebările copilăriei mele 
 

Profesor educator Ileana Gălățescu 
 

           Stau liniștită în fața copiilor și gândul imi zboară fără să vreau la serbările copilăriei mele. O 

văd pe mama emoționată undeva în spate, o caut cu privirea  și când o găsesc o îmbrățișez cu drag 

cu ochii și-mi doresc din suflet să recit tare și cu intonație așa cum m-a învățat ea...cu inimă. Copiii 

repetă în gând versurile atent alese.. și de abia acum înțeleg de ce de fiecare dată eu eram ,,vara”, în 

serbarea de sfârșit de an. 

           Îmi aranjez părul blond, rebel și mă întorc spre copiii mei, îi văd, emoționați, căutându-si 

părinții cu privirea, simt neliniștea lor dar știu că se vor descurca minunat, pentru că ei trăiesc 

emoția serbării pur și maxim, pentru că lor le plac serbările, le place scena, le place muzica pe 

fundal, le plac activitățile desfășurate în afara școlii, le place să fie admirați, aplaudați, apreciați.. și 

mă gândesc că poate ar trebui să ne întoarcem și noi, puțin, cu gândul la serbările copilăriei noastre 

și să ne amintim bucuria, emoția, nerăbdarea de atunci și să nu observăm dacă versurile au fost 

puțin inversate, dacă au apărut sau dispărut fragmente în rol, dacă nu se mai cântă o dată cu 

negativul, să înțelegem că Miruna vrea să spună poezia din spatele bradului pentru că o deranjează 

mulțimea, să înțelegem că Ionuț vrea să stea și mămica lui lângă el pe scăunel, să observăm doar 

bucuria de pe chipurile lor, inocența în fața Moșului la serbarea de Crăciun, dezinvoltura cu care 

dansează hora anotimpurilor la serbarea de sfârșit de an, emoția cu care oferă mărțișorul mamei la 

serbarea de 8 Martie. 

           De undeva, din spatele grupului de copiii, un puști blond mă caută privirea, ochișorii verzi, 

veseli imi spun parcă: ,,Stai liniștită mama, am să spun tare, din inimă” 
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Relația școală – familie – societate, temelia viitorului 

 

Prof. Limba și literatura română,  Ilie Elena – Florina 

Școala Gimnazială „V. Voiculescu” Comuna Pârscov, Județul Buzău 

 
           „Nu știi să zici „Bună ziua!”?... Așa te învață ăia la școală?”, replică foarte des auzită în 
cadrul societății actuale în care „cei șapte ani de acasă” au devenit de fapt, o data cu introducerea 
Clasei Pregătitoare, „cei șase ani de acasă” și în care părinții au devenit din ce în ce mai ocupați 
având astfel din ce în ce mai puțin timp pentru a stabili o bună relatie cu școala în care studiază 
propriii copii sau, mai grav, cu propriii copii, școala căpătând astfel, cel puțin în conștiința 
comunității locale,  un rol primordial în educația copiilor, mai ales în mediul rural.  
           Oamenii uită insă că educația unui copil nu se face doar în școală ci este permanentă și se 
face pretutindeni, iar stabilirea unei bune relații între părinți, școală și întreaga societate este un 
musai, doar așa putându-se realiza o educație adecvată dezvoltării armonioase a unui individ, o 
educație ce va duce la formarea unui adult responsabil și capabil. Școala nu-și va putea realiza în 
totalitate sarcinile care îi revin, mai ales în cazul elevilor cu rămâneri în urmă la învățătură,  dacă nu 
cunoaște situația familială a copiilor, dacă nu colaborează cu părinții, iar in mediul rural această 
cunoaștere este de multe ori îngreunată de lipsa de interes a păriților față de ceea ce se petrece în 
cadrul instituțiilor de învățământ, de condițiile materiale precare în care își duc existența familiile 
unor elevi sau de nivelul scăzut de educație al părinților.  
           Singurul factor educational nu este școala, ea este doar unul dintr-o serie de factori, poate nu 
chiar cel mai important, și alături de ceilalți, familie și societate, completează și îndreaptă către 
desăvârșire viitorul adult. Școala vine să continue procesul educational început în familie și poate 
reuși acest lucru doar printr-o bună colaborare cu familia. Comportamentul elevilor în școală sau în 
societate, abaterile disciplinare, (ne)reușita la învățătură, absenteismul nu se pot cunoaște și analiza 
sau rezolva fără sprijinul familiei. Clasicele ședințe cu părinții sau lectoratele cu aceștia precum și 
consilierea parentală au devenit instrumente insuficiente pentru relaționarea cu familia deoarece 
părinții vin din ce în ce mai puțini de la o întâlnire la alta, iar la activitățile extrașcolare la care sunt 
invitați să participle în mod activ refuză implicarea din varii motive. Trendul actual în rândul 
părinților din mediul rural este acela bazat pe ideea „vreau totul de la școală, dar nu ofer mai 
nimic”. Pretențiile sunt multiple și nu duc la altceva decât la destabilizarea emoțională a copiilor și 
la schimbări nu tocmai potrivite în comportamentele acestora. Cadrele didactice au obligația de a le 
comunica părinților modalitățile în care aceștia își pot ajuta copiii astfel încât ei să se dezvolte 
armonios din punct de vedere fizic și intelectual, moral și estetic plecînd de la premisa ca „A-ți 
învăța copiii să facă bine înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă.” (Mantegazza) 
           Vârsta școlarizării nu aduce, contrat părerii unei importante părți a societății locale rurale, 
sfârșitul rolului educațional al familiei, ci din contra. Școala și cadrele didactice nu pot suplini lipsa 
de preocupare a unui parinte, sau mai grav a ambilor părinți. Fiecare copil este o minune unică și ar 
fi o adevărată crimă să distrugem unicitatea prin uniformizare sau prin nepăsare, fie ele 
instituționale, fie familiale. Așadar, e o sarcină foarte importantă a școlii să identifice situațiile-
problemă, iar atunci când se consideră depășită să ceară ajutorul altor instituții abilitate, încercând 
astfel să găsească o rezolvare a acestora în comun cu toți actanții implicate. Colaborarea cu familia 
trebuie să se concretizeze printr-o serie de activități commune, prin care părinții să vadă în cadrele 
didactice și în insituția șclară niște prieteni, niște colaboratori, niște ajutoare de nădejde. Maria 
Montessori ne îndemna „Să nu îi 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.”, iar „Dacă un copil este încurajat el învață să aibă încredere în propriile 
sale forțe.” Așadar, să facem tot ce ne stă în putință pentru a crea un viitor frumos indiferent de cum 
arată prezentul! 
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Importanța parteneriatului cu părinții 

Prof. Ilie-Achim Aneta 

 

        Dat fiind că învățarea și dezvoltarea copilului se derulează într-un context de relații sociale, 

relațiile active ocupă un rol central pentru că acesta își construiește simțul față de lumea care îl 

înconjoară prin interacțiunile cu ceilalți copii, cu părinții și ceilalți membri din familia sa, echipa 

pedagogică și membrii din comunitatea sa. Toate aceste relații îi influențează învățarea și mai mult, 

simțul de apartenență și de bunăstare. Relațiile pozitive, respectuoase și reciproce reprezintă deci 

niste baze solide pentru dezvoltarea sa continuă. În programul din primii ani, încă de la cămin/de la 

grădiniță, mai mulți actori iau parte la aceasta anchetă colaborativă: copii, echipa pedagogică, 

părinți și alți membri ai familiei, dar și membri ai comunității, interesați de formarea copiilor. 

Membrii echipei- școală lucrează împreună în diferite moduri pentru a face în așa fel încât toți 

copiii să primească susținerea de care ei au nevoie. Echipa pedagogică colaborează continuu, se 

dedau unei gândiri critice și unei anchete, testează teorii și aduc în discuție abordările acestora. Pe 

parcursul trecerii la grădiniță și pe tot parcursul studiilor primare/ gimnaziale/ liceale/ profesionale, 

copilul învață progresiv să-și asume responsabilitatea învățării sale. Devenind conștient de 

progresele sale și de dezvoltarea abilităților sale, copilul este stimulat să creadă în reușita sa, să-și 

găsească motivația necesară pentru a-și asuma această responsabilitate și a persevera în învățare și 

în atingerea bunăstării sale. Pe măsură ce copilul crește, capacitatea acestuia de a persevera, de a-și 

gestiona comportamentul, de a-și asuma niște riscuri calculate și de a asculta cu atenție pentru a 

putea înțelege îi permite să-și asume o mai mare responsabilitate cu privire la învățarea și 

performanțele sale. În ciuda eforturilor, anumiți copii nu vor fi în măsură să-și asume pe deplin 

responsabilitatea învățării lor din cauza unor provocări particulare cu care se confruntă. Pentru a 

reuși, acești copii vor trebui să poată conta pe atenția, răbdarea și încurajarea echipei pedagogice. 

Pentru a ajuta copilul să-și imbunătățească capacitatea de învățare, echipa pedagogică creează un 

mediu plin de căldură și tolerant care încurajează gandirea creativă și complexă. În sânul acestui 

mediu de învățare, echipa pedagogică sprijină copilul în interacțiunile și căutările sale oferindu-i 

astfel ocazii să-și dezvolte abilitățile, strategiile și atitudinile, privilegiindu-i punctele forte pentru a-

l ajuta să-și conștientizeze capacitățile și potențialul, încurajându-l să încerce permanent, 

furnizându-i material cultural reprezentativ care variază pe măsură ce nevoile și întrebările sale 

evoluează. 
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           Părinții joacă un rol important în formarea copilului lor. Studiile arată că un copil are un 

randament mai bun la școală când părinții participă la educația acestora. Familiarizându-se cu 

programul copiilor, părinții înțeleg mai bine valoarea învățării prin joc, dar și atitudinile, abilitățile 

si strategiile pe care copiii lor le dezvoltă. Părinții exercită prima și în plus, cea mai determinantă 

influență asupra învățării, dezvoltării, sănătății și stării de bine a copilului. Ei pot procura o 

diversitate de puncte de vedere pe plan social, cultural și lingvistic. Este primordial ca părinții și 

școala să colaboreze pentru a oferi un cadru de susținere mutuală de care beneficiază în educația 

copilului. Învățarea se face în contextul vieții cotidiene, în familie și în sânul comunității. Datorită 

faptului că părinții își cunosc bine copilul, ei pot furniza echipei pedagogice informații prețioase 

permițându-i să răspundă mai bine nevoilor de învățare ale copilului. Este important să înțelegem că 

gradul de încredere al familiilor în raport cu școala se dezvoltă în timp. Chiar dacă scopul este de a-i 

face să participe la viața școlară, trebuie să înțelegem că persoanele din anumite culturi ar putea să 

vadă în școală o instituție autoritară, ceea ce ar putea să-i facă reticenți în a participa. Familiile 

trebuie să aibă sentimentul că membrii echipei pedagogice le înțeleg cultura, că sunt sensibile la 

relația între școală și comunitate și că susțin participarea familiilor la viața școlară. Pentru a încuraja 

participarea părinților, a familiilor în general trebuie să organizăm întâlniri încă de la prima etapă- 

intrarea la grădiniță, pentru a le furniza informații cu privire la programul copiilor, interesele, 

provocările, interacțiunile cu ceilalți; să continuăm această comunicare cu părinții într-o manieră 

informală chiar și în curtea școlii pentru că aceste conversații contribuie la consolidarea 

parteneriatului stabilit cu ocazia primelor întâlniri; să oferim ocazii părinților /familiilor să afle mai 

multe cu referire la ce se întâmplă în școală, activități variate și numeroase pentru a lua parte la 

provesul de învățare; să-i încurajăm să facă parte din consiliul școlii; să le permitem să-i însoțească 

în excursii; să le trimitem scurte informări despre copii, pe hârtie sau în format electronic. Actorii 

educației trebuie să se pună întotdeauna de acord, pentru că această colaborare familie-școală este 

un factor important în vederea reușitei școlare și a luptei împotriva abandonului școlar. Colaborarea 

se poate realiza sub diferite aspecte- voluntariat în școală, verificarea temelor, implicarea în diferite 

comisii, participarea la ieșirile școlare. Încă din perioada preșcolară trebuie să ne gândim să 

dezvoltăm practici care să influențeze participarea parentală. Cu cât încrederea părinților este mai 

mare, cu atât dorința acestora de a participa la activitățile școlare este prezentă și pozitivă. În plus, 

aceasta este strâns legată de factorul comunicării. Deși rezultatele obținute ne evidențiaza mulți alți 

factori care dau o culoare particulară acestui parteneriat, familia joacă zi de zi un rol incomparabil 

atunci când favorizează și sprijină rezultatele școlare obținute de copii.               
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN  

PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof.Înv.Primar Iliescu Aurora 

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 

855



 
 

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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Serbările școlare 

 

Profesor înv. Primar  Tanța Iliescu 

 

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. 

 
Cu bune şi cu rele, anii de şcoală rămân o experienţă de nepreţuit. Cum au început deja să se 

usuce frunzele şi să se ascundă soarele, e clar: începe şcoala. 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. 

 
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. 

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 
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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. 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. 

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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SERBĂRILE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

 

Prof.înv. preșcolar ILIEȘIU VIORICA 

GPN NR 2 ȘANȚ, BISTRIȚA-N 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru  noi educatoarele 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 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 
atenției. La serbarea de Crăciun am ales câteva poezii și cântece care să-i apropie pe copii de 
lumea fascinantă a lui Moș Crăciun. Am ales poezii accesibile,  potrivite pentru grupa mică, care 
participă la prima lor serbare. Părinții m-au ajutat la decorarea sălii și au avut grijă ca sacul lui 
Moș Crăciun să fie cât mai plin, pentru a-i răsplăti pe copii penteru prestația lor artistică. 
 
 
 
„AȘTEPTĂM PE MOȘ CRĂCIUN!” 

                        -Scenariu- 
 

1.  Astăzi noi avem serbare, 
Să poftească mic și mare! 
Programul e minunat 
Și noi toți l-am învățat. 
Suntem mici, dar am muncit, 
Sala ne-am împodobit! 
            SABIN 
 

2. Ne-am gândit să-mpodobim, 
    Cât mai vesel grupa toată, 
    
    
 Să vedeți cât vă iubim: 
 Poftiți la serbarea noastră! 
               PATRISIA 
 
3.  Azi ne-am adunat aici, 

O mulțime de pitici. 
Să cântăm, să colindăm, 
Poezii să recităm, 
Că-i aproape de Ajun 
Și-așteptăm pe Moș Crăciun! 

                   RĂZVAN 
 
Cântec: Așteptăm pe Moș Crăciun 

              

4.  Neaua umple toată valea, 
Cântă codrul de alun, 
Clopotele bat întruna, 
Vine iarăși Moș Crăciun! 
Se înalță bucuria 
Și domnește gândul bun, 
Ni se taie răsuflarea, 
Vine iarași  Moș Crăciun! 
            GABRIELA 
 

5.  Moș Crăciun, tu să vii 
Cu mulți saci de jucării. 
Să nu uiți că grupa mică, 
Deși este mai pitică, 

     A-nvățat să-ți spună ție, 
Cântece și-o poezie. 

             DAVID  OLAR 
 
6.  Moș Crăciune,  moșul meu, 

Eu sunt doar un băiețel,                    
Dar sunt tare cumințel. 
Dacă vrei să știi mata, 
Aștept să-mi aduci ceva 
Un dar mic, un dar mai mare, 
Așa, ca la fiecare. 

                 TOADER 
 
7.  Se aud colindătorii 

Obicei vechi din străbuni, 
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Casele sunt luminate, 
    Așteptăm pe Moș Crăciun! 

              SILVIA 
8.  Bradu-mpodobit vibrează, 

Stelele sclipesc pe drum, 
Toți copii stau și-așteaptă, 
Să vină iar,  Moș Crăciun! 

                        SABIN 
 
9.  Fulgii albi încep să cadă 

Moș Crăciun ca să îi vadă. 
Noi cu toți ne-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit! 
Brăduleț cu strai de nea  
Și steluțe-o mie 
Tu în fiecare an, 
Ne-aduci bucurie! 

                   TITUȚ  
 

 10.  Bradul cu miros de munte,        
Trei steluţe  are-n frunte. 
Singur eu le-am decupat, 
Şi frumos le-am colorat. 
Şi pe ramuri câte trei,  
Am prins veseli clopoţei! 

               AUREL 
 
Cântec: Brăduleț, brăduleț 
    
11.  Bradul nostru este gata      

  Hai în jur să facem roata 
  Să cântăm în cor copii, 
  Cântece şi poezii. 
 
  Clopoţeii sună, sună 
  Spun copiii-o urătură 
  Bate toba: bum, bum, bum! 
  Moş Crăciun este pe drum! 

                 PATRISIA 
 

12. Vesel prin nămeți,   
 Cu sania a pornit 
 Și cu daruri multe, 
 Moșul a sosit! 
 Clopoțeii sună, 
 La fereastra noastră, 
 Moș Crăciun sosește, 
 Oare intră-n casă? 

            DAVID  TIMIȘ 
 
13. Încărcat cu daruri multe,         

 Cine vine, cine vine? 

 La ferestrele-ngheţate, 
 Cine bate, cine bate? 
 Bradul plin cu jucării,                                                    
 Cine l-a adus, copii ?  

 
 Pe cărări înzăpezite, 

      Prin omături viscolite, 
      Moş Crăciun a şi sosit, 
      Să îi spunem: „Bun-venit!” 
             IULIA 
 
14.  Cu desaga încărcată, 

  Moș Crăciun la drum pornește 
  Și la fiecare casă, 
  Câte-un pic el se oprește. 
  An de an cu bucurie, 
  Intră-n  fiecare casă, 
  Sub brăduț, cu dărnicie, 
  Câte un cadou el lasă. 

        DAVID BAN 
 
15.   El n-așteaptă mulțumire, 

Vrea doar să fim cuminți 
Nu știu cum de află oare, 
Când n-ascultăm de părinți! 
 
Dar acum suntem cuminți 
Și îl așteptăm, 
Până intră-n casă, 
Hai să colindăm! 
          CARINA 
 

Cântec: A venit, a venit 
 

16.  Şi înainte de plecare             
Avem încă o urare: 
Anul Nou ce-acuma vine, 
Să v-aducă numai bine! 
LA MULȚI ANI! noi vă dorim, 
Sănătoși să ne-ntâlnim! 

SILVIA 
Cântec: Moş Crăciun cu plete dalbe 
La final Moș Crăciun va împărți cadourile. 
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COPIII ȘI TINERII 

SĂRBĂTORESC NAȘTEREA DOMNULUI 

ÎN ANUL CREDINTEI – BLAJ, 2012 

ACTUL I: VESTIREA NAȘTERII LUI 

ISUS 

CORUL: 
Trimis din cer la Nazaret, 
Arhanghelul Gavril veni, 
Fecioarei sfinte îi vesti  
Că Mamă ea va deveni. 

R: Ave, ave, ave Maria! X2 

Pe partea unde se află tăblița cu Nazaretul (sub amvon), Maria - îngenunchiată pe genuncherul 
îndreptat spre scaunul episcopal -  se roagă, iar Îngerul vine și o salută.  

POVESTITORUL: 
În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită 
Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era 
Maria. Și, intrând la ea, i-a spus: 

INGERUL: 
Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine! 

Maria tulburată, cugetă în sine, apoi, spune: 

MARIA: 
Ce fel de salut ar putea fi acesta? 

INGERUL: 
Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și-l vei numi 
Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui 
David, tatăl său; și va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. 

MARIA: 
Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat? 

ÎNGERUL: 
Spiritul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va 
naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și 
aceasta este luna a șasea pentru ea care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este 
imposibil. 

Maria se ridică și cu un gest de supunere, spune: 

MARIA: 
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Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău. 
 
POVESTITORUL: 
Și îngerul a plecat de la ea. 
 
Ingerul se retrage sub amvon. 
 
CORUL: 
Și-atuncea veșnicul Cuvânt, 
El, Fiul Tatălui ceresc, 
În sânul Mamei fecioresc 
Ia trup și suflet omenesc. 
 R: Ave, ave, ave Maria! X2 
 

ACTUL II: VIZITA MARIEI LA ELISABETA 
 

În timp ce recită Povestitorul, Maria în grabă înconjoară octogonul și se întâlnește cu Elisabeta, 
care intră în scenă dinspre scaunul episcopal. Se salută și se îmbrățișează. 
 
 
POVESTITORUL: 
Maria a pornit și s-a dus în grabă către ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A  intrat în casa lui 
Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul 
ei, iar Elisabeta a fost umplută de Spiritul Sfânt și a exclamat cu glas puternic: 
 
ELISABETA: 
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dată mie 
aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile 
mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele 
spuse ei de Domnul! 
 
MARIA: 
Sufletul meu îl preamărește pe Domnul 
Și spiritul meu se bucură în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 
pentru că a privit umilința slujitoarei sale; 
iată că de acum toate generațiile mă vor numi fericită, 
pentru că Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari: 
sfânt este numele lui. 
Îndurarea lui față de cei ce se tem de el 
este din generație în generație. 
Și-a arătat puterea brațului său: 
i-a risipit pe cei mândri cu planurile inimii lor; 
i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri 
și i-a înălțat pe cei umili; i-a umplut cu bunuri pe cei flămânzi, 
iar pe cei bogați i-a trimis cu mâinile goale; 
a venit în ajutorul lui Israel, slujitorul său, 
amintindu-și de îndurarea sa, 
după cum a promis părinților noștri, lui Abraham și urmașilor lui pentru totdeauna. 
 

 
 

ACTUL III: NAȘTEREA LUI ISUS 
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În timp ce cântă CORUL, Maria și Elisabeta se retrag din scenă, pe partea amvonului, și intră în 
scenă Iosif, care stă culcat pe un covor, tulburat, pe partea amvonului. Îngerul îi apare în vis, tot 
de pe partea amvonului, iar Toboșarul intră în scenă de pe partea scaunului episcopal la timpul 
potrivit, împreună cu Profetul. 
 
CORUL: 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum!x3 
 
POVESTITORUL: 
Maria a rămas cam trei luni cu ea, apoi s-a întors la casa ei. Câteva luni după nașterea lui Ioan, urma 
să  se nască la rândul său, Isus. Maria încă nu locuise cu Iosif căci nu erau decât logodiți. Ea s-a 
aflat însărcinată prin puterea Spiritului Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe, s-a 
hotărât să o lase în ascuns. După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în 
vis, spunându-i: 
 
ÎNGERUL: 
Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la 
Spiritul Sfânt. Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci El va mântui poporul său de 
păcatele sale. 
 
Ingerul se retrage sub amvon. 
 
POVESTITORUL: 
Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care 
zice: 
 
PROFETUL:  
Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă: 
Dumnezeu-cu-noi. 
 
Profetul se retrage pe un scăunel din fața băncilor de pe partea scaunului episcopal. 
 
POVESTITORUL: 
Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului. 
 
Iosif merge la Maria, sub amvon, apoi în timp ce se colindă, se plimbă în jurul octogonului, prin 
fața ușilor împărătești, apoi în fața scaunului episcopal. 
 
 
 
TOBOȘARUL: 
Decret din partea împăratului August ca să se facă recensământ pe tot pământul. X3 
 
Toboșarul se retrage în spatele scaunului episcopal. 
 
POVESTITORUL: 
Acest recensământ a fost primul, pe când Quirinius era guvernator al Siriei. 
 
 
 
CORUL: 
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Aseară pe-nserate 
Fecioara Maria, 
În Viflaim cetate 
Călătorind venea. 
 
POVESTITORUL: 
Toți mergeau să fie înscriși, fiecare în cetatea sa. Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, 
către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui 
David, pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 
 
 Maria merge tot mai greu, ținându-se de Iosif și se opresc lângă ieslea din fața octogonului. 
Iosif dezvelește ieslea, apoi, împreună cu Maria se așează în genunchi și-l adoră pe Pruncul 
culcat în iesle.  
 
Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască  și l-a născut pe fiul ei, primul 
născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei. 
 
În timp ce Corul colindă, intră păstorii de pe partea scaunului episcopal, se așează pe pătură și 
povestesc.  
 
CORUL: 
Astăzi s-a născut Cristos 
Mesia chip luminos. 
 R: Lăudați și cântați 
 Și vă bucurați! 
S-a născut dintr-o fecioară 
În săracă ieslișoară. 
 
POVESTITORUL: 
În același ținut erau unii păstori care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe timpul nopții. Și le-a 
apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinși de o 
mare spaimă. 
Intră Îngerul dinspre amvon și merge la păstori. 
 
ÎNGERUL: 
Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui 
David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. Acesta este semnul: veți găsi un copil 
înfășat și culcat în iesle. 
 
Grupul de îngerași ce stau așezați pe scăunelele din fața băncii de pe partea amvonului, se 
apropie de Înger. 
 
POVESTITORUL: 
Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și 
spunând:  
 
ÎNGERAȘII ÎMPREUNĂ CU ÎNGERUL:  
Gloria, in excelsis Deo! X2 
 
Îngerașii împreună cu Îngerul se opresc în jurul ieslei, iar păstorii se ridică, fac câțiva pași în 
față și dialoghează, apoi, înconjoară octogonul și se opresc la iesle și oferă daruri Pruncului. 
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PĂSTORI 1+2: 
Să mergem până la Betleem și să vedem acest Cuvânt care s-a făcut. 
 
PĂSTOR 3: 
Și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. 
 
POVESTITORUL: 
Au plecat, deci, în grabă și i-au găsit pe Maria, pe Iosif și copilul culcat în iesle. După ce L-au 
văzut,  au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. Toți cei care auzeau se mirau de 
cele spuse lor de către păstori. Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.  
 
Păstorii, cu gesturi de bucurie, vestesc Nașterea Domnului printre oamenii din Catedrala (se 
opresc la Preasfințitul, la surorile și credincioșii din prima bancă), apoi se retrag după scaunul 
episcopal. Maria și Iosif se ridică din genunchi și se așează pe scăunele. 
 
Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-L și lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit și au 
văzut, după cum le-a fost spus. 
 
Când s-au împlinit opt zile, a fost circumcis și i s-a pus numele Isus, așa cum a fost numit de înger 
mai înainte de a fi fost zămislit. Patruzeci de zile mai târziu, respectând legea, Iosif și Maria L-au 
dus pe Prunc la Templu, în Ierusalim, să-L închine Domnului și să aducă jertfă o pereche de 
turturele sau doi pui de porumbel… 
 
În timp ce Corul colindă, magii pornesc încet de la mormântul lui I.M.Clain, prin fața usilor 
împărătești, vin pe partea amvonului și se opresc în fața lui Irod, care este așezat pe un tron 
(scaun cu spătar) pe partea scaunului episcopal. Lângă Irod, stă soldatul. Cărturarul, Arhiereul 
și Profetul sunt așezați pe scaunele din fața băncilor, pe partea scaunului episcopal. 
 
 
 

ACTUL IV: VIZITA MAGILOR 
 
CORUL: 
R: O stea strălucitoare, pe magi tu i-ai condus, 
Arată-ne și nouă cărarea spre Isus. 
 1.Din Răsărit porniră călăuziți de tine 
 Trei magi spre Pruncul dulce, ca Lui să i se închine. 
 
POVESTITORUL: 
În zilele regelui Irod, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din Răsărit și întrebau:  
 
MAG1: 
Unde este regele nou-născut al iudeilor? 
 
MAG2: 
Căci am văzut steaua lui la răsărit. 
 
MAG3: 
Și am venit să ne închinăm lui. 
 
Magii se retrag, făcând doi pași înapoi, spre partea amvonului, așteptând răspunsul de la Irod. 
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POVESTITORUL: 
Când a auzit aceasta, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Atunci i-a adunat pe 
toți arhiereii și cărturarii poporului și a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. 
 
Irod face semn soldatului să-i cheme pe Cărturar, Arhiereu și Profet. 
 
IROD: 
Unde trebuie să se nască Cristos? 
 
Cărturarul, arhiereul și profetul se apropie de Irod. 
 
Cărturarul: 
În Betleemul lui Iuda. 
 
Arhiereul: 
Căci așa este scris de profet: 
 
PROFETUL: 
Și tu, Betleeme, pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cea mai mică dintre cetățile de seamă ale lui 
Iuda; căci din tine va ieși stăpânitorul care va conduce poporul meu, Israel. 
 
Cărturarul, Arhiereul și Profetul se retrag în spatele scaunului episcopal. Irod face semn 
soldatului să-i cheme pe magi. Se apropie magii de Irod și povestesc. 
 
POVESTITORUL: 
Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul când li s-a arătat steaua. Și, 
trimițându-i la Betleem, le-a spus: 
 
IROD: 
Mergeți și informați-vă cu exactitate despre copil și, când îl veți fi găsit, înștiințați-mă și pe mine ca 
să merg și eu să mă închin lui. 
 
În timp ce Povestitorul recită, iar Corul colindă, magii pornesc încet la drum, prin fața scenei, 
înconjoară octogonul, prin fața ușilor împărătești și se întorc pe partea scaunului episcopal. 
Unul dintre ei, arată către candelabru și cu bucurie se opresc la iesle. Se închină  și oferă 
darurile lor Pruncului.  
 
POVESTITORUL: 
După ce l-au ascultat pe rege, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea 
lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost 
cuprinși de o bucurie foarte mare. Și, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. 
Apoi, căzând la pământ, L-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit în dar aur, tămâie și 
smirnă. 
 
CORUL: 
R: O stea strălucitoare, pe magi tu i-ai condus, 
Arată-ne și nouă cărarea spre Isus. 
 2. Cu bucurie-n suflet, ei Pruncului se-nchină 

Și daruri îi oferă: tămâie, aur, smirnă. 
 
POVESTITORUL: 
După ce au fost înștiințați în vis să nu mai treacă pe la Irod, s-au întors pe alt drum în țara lor. 
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Magii ies din scenă, și se opresc la mormântul Card. Todea, pe partea amvonului. Irod și 
Soldatul se retrag în spatele scaunului episcopal. 
 
 

ACTUL V: FUGA ÎN EGIPT 
 
Maria continuă să țină Pruncul în brațe, iar Iosif stă pe scăunel cu capul între mâini, ca și cum 
ar dormi. Intră Îngerul de pe partea amvonului și se duce la Iosif. 
 
POVESTITORUL: 
După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: 
 
INGERUL: 
Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că 
Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă.  
 
Iosif ia în brațe Pruncul și pe Maria și înconjoară octogonul, apoi, vin în fața scaunului 
episcopal și se așează pe treapta de la Împărtășanie, pe covor. Iosif dă Pruncul Mariei. Îngerul se 
retrage sub amvon. 
 
POVESTITORUL: 
Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui, în timpul nopții, și a plecat în Egipt. A rămas acolo până 
la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: 
 
PROFETUL: 
Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. 
 
POVESTITORUL: 
Atunci Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleem și în 
toate împrejurimile sale, toți copiii de la doi ani în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. 
Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia: 
 
PROFETUL: 
Un țipăt s-a auzit în Rama. 
Plângere și tânguire mare. 
Rahela își plânge copiii 
Și nu vrea să fie mângâiată, 
pentru că nu mai sunt. 
 
Profetul se retrage în spatele scaunului episcopal. 
 

ACTUL VI: ÎNTOARCEREA DIN EGIPT 
 

Intră Îngerul și-i vorbește lui Iosif, care stă iar cu capul între mâini, ca și cum ar dormi. 
 
POVESTITORUL: 
După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif, în Egipt, și i-a spus: 
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INGERUL: 
Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să 
ia viața copilului. 

Îngerul se retrage sub amvon. Iosif ia copilul în brațe și alături de Maria și se plimbă prin față 
scaunului episcopal, înconjoară octogonul, apoi se retrag sub amvon. Povestitorul și Profetul vin 
în fața octogonului și încheie sceneta cu replicile lor. 

POVESTITORUL: 
El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în 
Iudeea în locul tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile 
Galileii și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus 
prin profeți:  

PROFETUL: 
Se va chema Nazarinean.  

Toate personajele se aranjează în fața ieslei alături de Cor și colindă împreună: 

CORUL  ÎMPREUNĂ CU PERSONAJELE: 

1.Să-ntonăm cerescul cânt: 
pace-n cer şi pe pământ! 
căci cel de mult dorit, 
de noi s-a miluit, 
al Tatălui Cuvânt.X2 
 2.Cerul astăzi s-a deschis 

şi în lume a trimis 
un blând Emanuel, 

 să mergem toţi la el, 
 l-al binelui abis.X2 
3.Mii de stele-n cer s-aprind 
Betleemul-n raze-l prind; 
şi-n valuri de sclipiri 
vin soli cu sfinte ştiri, 
pe Domnul preamărind.X2 

4.Sfinte coruri lin răsun', 
 pace omenirii spun; 

şi-n zare azi, din nou, 
se-aude sfânt ecou 

 de-un fericit Crăciun.X2 

PERSONAJE: 
1. POVESTITOR
2. INGERUL
3. GRUP DE ÎNGERAȘI
4. MARIA
5. ELISABETA
6. IOSIF
7. PASTOR1

868



 

 

8. PASTOR2 
9. PASTOR3 
10. MAG1 
11. MAG2 
12. MAG3 
13. CARTURAR 
14. ARHIEREU 
15. PROFET 
16. TOBOȘARUL-SOLDAT 
17. VOLUNTARUL pentru a lumina cu lanterna atunci când apare INGERUL și a ajuta la 

punerea și retragerea materialelor auxiliare. 
 
MATERIALE AUXILIARE: 
 
+ SCENA I 

- un genuncher pentru Preacurata Fecioara Maria 
- scăriță sau Îngerul se poate urca pe amvon 
- o lanternă sau far 
- tăbliță cu Nazaret pe amvon 

 
+ SCENA II 

- 
 

+ SCENA III 
- un toiag pentru Iosif 
- tăbliță cu Betleemul 
- o bocceluţă pentru Maria, paie pentru grajd, un legănel, 2 perinuțe pe care îngenunchează 

Iosif și Maria 
- o păturică sau blăniță pe care să se așeze păstorii 
- darurile păstorilor: lapte, cășuț, mieluț 
- lanternă 
- 2 scăunele 

 
+ SCENA IV 

- un tronuri 
- un sceptru 
- papyrus 
- daruri pentru magi: aur, smirnă și tămâie 

 
+ SCENA V 

- papyrus 
- tăbliță cu Egipt 

 
 
+ SCENA VI 

-  
 
ORDINEA ÎN CARE SE INTRĂ ÎN SCENĂ: 

1. Cărturarul se așează pe scăunel în fața primei bănci din partea scaunului episcopal 
2.  Arhiereul – idem 
3. Grupul de Îngerași – se așează pe scăunelele din fața primei bănci de pe partea amvonului 
4. Îngerul – sub amvon 
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5. Iosif – idem
6. Maria  - idem
7. Voluntarul - idem
8. Mag 1 – se oprește la mormântul lui I.M.Clain
9. Mag 2 - idem
10. Mag 3  - idem
11. Elisabeta – rămâne pe partea scaunului episcopal
12. Toboșarul – Soldatul - idem
13. Profetul – idem
14. Păstor 1 – idem
15. Păstor 2 – idem
16. Păstor 3 – idem
17. Irod – idem.

CORUL: 
Trimis din cer la Nazaret, 
Arhanghelul Gavril veni, 
Fecioarei sfinte îi vesti  
Că Mamă ea va deveni. 

R: Ave, ave, ave Maria! X2 

CORUL: 
Și-atuncea veșnicul Cuvânt, 
El, Fiul Tatălui ceresc, 
În sânul Mamei fecioresc 
Ia trup și suflet omenesc. 

R: Ave, ave, ave Maria! X2 

CORUL: 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum!x3 

CORUL: 
Aseară pe-nserate 
Fecioara Maria, 
În Viflaim cetate 
Călătorind venea. 

CORUL: 
Astăzi s-a născut Cristos 
Mesia chip luminos. 
 R: Lăudați și cântați 

Și vă bucurați! 
S-a născut dintr-o fecioară 
În săracă ieslișoară. 

ÎNGERAȘII ÎMPREUNĂ CU ÎNGERUL:  
Gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, in excelsis Deo! 
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CORUL: 
R: O stea strălucitoare, pe magi tu i-ai condus, 
Arată-ne și nouă cărarea spre Isus. 

1.Din Răsărit porniră călăuziți de tine
Trei magi spre Pruncul dulce, ca Lui să i se închine. 

CORUL: 
R: O stea strălucitoare, pe magi tu i-ai condus, 
Arată-ne și nouă cărarea spre Isus. 

2. Cu bucurie-n suflet, ei Pruncului se-nchină
Și daruri îi oferă: tămâie, aur, smirnă. 

CORUL  ÎMPREUNĂ CU PERSONAJELE: 
1.Să-ntonăm cerescul cânt: 
pace-n cer şi pe pământ! 
căci cel de mult dorit, 
de noi s-a miluit, 
al Tatălui Cuvânt.X2 
 2.Cerul astăzi s-a deschis 

şi în lume a trimis 
un blând Emanuel, 

 să mergem toţi la el, 
 l-al binelui abis.X2 
3.Mii de stele-n cer s-aprind 
Betleemul-n raze-l prind; 
şi-n valuri de sclipiri 
vin soli cu sfinte ştiri, 
pe Domnul preamărind.X2 

4.Sfinte coruri lin răsun', 
 pace omenirii spun; 

şi-n zare azi, din nou, 
se-aude sfânt ecou 

 de-un fericit Crăciun.X2 
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Familia și școala, parteneri în educația copilului 

 

Prof Imbuzan Marius 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Popești 

 

       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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân 
în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi 
o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, 
nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 
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 vorbim 
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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

    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. 

      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. a 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, juridice etc. 

    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. 
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    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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice 
situațiile-problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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 noastră ne bazăm pe sprijinul părinților 
și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: una dintre aceste activități s-a 
numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea violenței în școala 
noastră. Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor școlari, 
cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care 
trăim. Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat 
activități de 1 Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din 
mediul rural, își poartă cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

     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”. 

   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 
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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. 

BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ 
1. Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor .  Strategii  şi  programe, E.D.P.,
Bucureşti,  1997; 
2. Ecaterina  Adina  Vrasmas  –  Consilierea  şi  educaţia  părinţilor ,  Editura  Aramis, 2002;
3. Nica  I.,  Ţopa  L.  –  Colaborarea  şcolii  cu  familia  elevilor  de  clasa  I , E.D.P. ,  Bucureşti,
1974; 
4. Stoian  M. –  Abecedarul  părinţilor,  E.D.P.,  Bucureşti, 1972.
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Tradiții și obiceiuri de iarnă 

 

Imre Ildikó, prof.primar 

Șc .Gimn.Tompa László,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. Am clasă pregătitoare, elevii mei 
încă cred în existența Moșului Nicolae și se pregătesc cu o săptămână înaninte pentru întâmpinarea 
lui: învățăm cântece, poezii, împodobim clasa cu desenele copiilor. 
            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. 
          Când apare Moșul în clasă, este bucurie imensă. Copiii discută cu el, recită  poeziile învățate, 
cântă- sunt câteva clipe de neiutat . 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 pregătirea pentru Crăciun ne ajută și părinții:au aduc dulciuri pentru toți copiii din clasă,  
filme, desene animate  cu această temă, dar nu doresc să sărbătorim Crăciunul și în clasă. 
 Carnavalul însă este ținut. Părinții confecționeză măști împreună cu copiii, ne pregătim cu 
un scurt program artistic pentru părinți. 
            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. 
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         La sfârșitul perioadei de carnaval este  momentul culminant: alungarea iernii prin arderea unui 
omuleț din paie. 
          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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 

PROF. : INDREA LUCIAN 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TECLU”  COPȘA MICĂ 

 
Dezvoltarea la iniţiativa şcolii a unui parteneriat între şcoala şi familie în cadrul căruia 

părinţii să fie informaţi cu privire la situaţia şcolară a copiilor, să fie consultaţi în luarea unor decizii 
importante pentru şcoală şi în soluţionarea unor probleme ale acesteia este o măsură oportună în 
demersul de combatere a abandonului școlar. Se recomandă ca aceste activităţi să urmărească 
ameliorarea percepţiei părinţilor cu atitudini rezervate faţă de şcoală asupra importanţei educaţiei 
pentru dezvoltarea profesională şi personală a copiilor, pentru succesul lor în viață, implicit să 
conducă la reducerea situaţiilor de abandon şcolar şi neşcolarizare datorate unor cauze de natură 
familială.  

Perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de studiu și 
climatului şcolar, îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvoltarea abilităţilor de 
lideri ale părinţilor, conectarea familiilor cu membrii şcolii și ai comunităţii, stimularea serviciului 
comunității în folosul şcolilor, oferirea unor servicii şi suport familiilor şi crearea un mediu mai 
sigur în şcoli – sunt exemple grăitoare pentru susținerea ideii de într-ajutorare reciprocă.  

 Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în 
sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la programele educaționale 
inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și 
posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. Prin activitatea în parteneriat cu părinții, 
cadrul didactic își asigură un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în 
dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre părinți și copii. Una din însuşirile 
caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copiii mari, bine instruiţi şi bine 
formaţi pentru viaţă. Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în 
viaţa socială, dar şi în viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de 
conştientizare.  

Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa şcolarităţii sunt: asumarea de 
către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii, cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii, creşterea 
condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă, asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de 
formare şi consolidare a comportamentelor specifice, prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar, 
controlul îndeplinirii sarcinilor şcolare, controlul respectării programului zilnic,  crearea condiţiilor 
necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace adiacente (cărți, reviste, expoziţii, teatru, 
radio-tv., site-uri educaționale, excursii, etc), consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei 
civilizate, în relaţiile cu mediul social, crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice 
şi sportive. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi părinţi, cele mai frecvente forme de organizare a 
acestei relaţii sunt: ședinţele cu părinţii, discuţiile individuale între cadrele didactice şi părinţi, 
implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative, voluntariatul, 
asociaţiile de părinţi 

Conform Regulamentului școlar – părinții au dreptul de a alege unitatea școlară. La nivelul 
școlii, părinții sunt implicați în mai multe tipuri formale de organizare: 
1. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți; 
2. Consiliul clasei; 
3. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității în școală; 
4. Comitetul de părinți ai clasei. 

Un raport asupra relațiilor dintre școală și familie în Țările Comunității Europene, enumeră 
motivele pentru care școala și familia se străduiesc să stabilească legături între ele: părinții sunt 
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juridic responsabili de educația copiilor lor, învățământul nu este decât o parte din educația 
copilului, o bună parte a educației se petrece în afara școlii, atitudinea părinților se răsfrânge asupra 
rezultatelor școlare ale elevilor, în special asupra motivațiilor învățării,  
grupurile sociale implicate în instituția școlară (în special părinții și profesorii) au dreptul 
să influențeze gestiunea școlară. 

Reproșurile care li se fac părinților privind colaborarea cu școala sunt: apatia (nu vin la 
reuniuni anunțate), lipsa de responsabilitate (așteaptă inițiativa profesorilor), timiditate (lipsa de 
încredere în sine), participare cu ingerințe (critică cu impertinență școala), preocupări excesive 
(exclusive) pentru randamentul școlar (notele copilului), rolul parental rău definit (nu înțeleg corect 
funcțiile și rolurile în educația copilului), contacte limitate cu școala (numai în situații excepționale, 
de criză în comportarea copilului), conservatorism (reacții negative la idei noi). 

Reproșurile care li se fac profesorilor privind colaborarea cu familiile elevilor sunt 
similare cu cele pentru părinți, dar nu identice: dificultăți de a stabili relația cu adulții (tratează 
părinții ca pe copii și nu ca parteneri în educația copilului, decizând autoritar la reuniunile cu 
părinții), definirea imprecisă a rolului de profesor (oscilează între autonomia tradițională și 
perspectivele noi ale parteneriatului), lipsa pregătirii privind relația școală - familie. 

Organizarea unor activităţii periodice de consiliere a părinţilor, în special la nivelul claselor 
a VII-a și a VIII-a, care să permită cristalizarea opţiunilor acestora privind educaţia şi pregătirea 
profesională a copiilor este o strategie propusă ca soluţie în vederea creşterii participării la educaţia 
obligatorie. Măsura poate fi folosită cu succes şi în prevenirea părăsirii premature a sistemului de 
învăţământ. 

În urma dezvoltării parteneriatului şcoală-familie, rezultatele sunt următoarele: se reduce 
frecvenţa apariţiei comportamentului neadecvat, elevul se conformează regulilor de grup și respectă 
persoanele din grup şi la școală şi acasă, devine mai activ si mai implicat în activitatea şcolară, este 
redusă atât violenţa fizică cât şi cea verbală, iar recompensele duc la creşterea încrederii în sine- 
stima de sine pozitivă. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. INV. PRIMAR: INDREA MONICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TECLU”  COPȘA MICĂ 

STRUCTURA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 

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 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. 

Şcoala are relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari locali: familiile elevilor, 
autorităţi, poliţie, unităţi sanitare, unităţi de asistenţă socială, biserică, agenţi economici, 
organizaţii nonguvernamentale. Parteneriatul şi colaborarea sunt diferenţiate. Cele mai strânse 
relaţii se desfăşoară cu cei care sunt cei mai interesaţi de binele copiilor, cu familiile acestora. 
Colaborarea cu ceilalţi agenţi comunitari (poliţie, biserică, autorităţi locale, unităţi sanitare) 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. 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. 

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. 

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, dezvolta 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. Când şcolile şi 
familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

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 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  arată că, 
indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, atunci 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. Ei îşi doresc tot ce e 
mai bun pentru copiii lor. 
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      Părinții trebuie să conștientizeze următoarele aspecte: toţi copiii pot învăţa, elementul 
principal este copilul şi realizările sale, școala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare 
ale copilului, învăţătorul trebuie să fie sensibil la nevoile, interesele copiilor şi să manifeste 
entuziasm în educarea acestora, să-i ajute să-şi sporească stima de sine, să comunice des şi deschis 
cu părinţii și să le ofere recomandări privitoare la modul în care îi pot ajuta pe copii să înveţe. 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 (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 înveţe pe copii autodisciplina şi respectul 
pentru cei din jur, să-i încurajeze să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă 
scopuri realiste, să comunice des şi deschis cu cadrele didactice . 

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. 

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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CAPRA DE ANUL NOU 

IOANA POPARTAC 

Ciobanul: 
Foaie verde ș-o alună 
Bună sara! Sara bună! 
Ia deschideți poarta 
Ca să intre capra! 
Ța, ța, ța căpriță, ța 
Și cu lapte și-a făta 
Și-a făta pe la Crăciun 
Când a fi laptele bun. 
Și-a făta pe la Rusale 
Când e laptele mai tare. 
-Ursule, ursacule, 
Nu mi-ai văzut caprele? 
Ursul: 
-Caprele le-am văzut 
Pe podul de la borcut. 
Cu inele,cu mărgele, 
Fugeau lupii după ele. 
Țiganca: 
-Leliță, leliță 
Dă-mi un pic de  jântiță!  
Ș-oțâră de cârnăcior! 
Crească-ți porcul mărișor 
N-a-ncăpea în cotecior. 
Ciobanul: 
Am o capră jucăușă 
Stă ascunsă după ușă. 
Am o capră zvăpăiată 
Desculță și dezbrăcată. 
Am o capră-n tindă 
Și s-o spânzurat de-o grindă. 
Am avut ș-un tăureac 
Ș-o fugit pân o crăpat. 
Ș-am avut ș-un căluț 
L-a pus dracu la căruț 
Ș-o cărat pământ și lut 
De-atunci nu l-am mai văzut. 
Caprele cu păr de aur 
Și cu pielea de balaur, 
Caprele mâncale-ar câinii 
Că mă poartă prin toți spinii. 
Caprele mâncale-ar lupii 
Că mă poartă prin toți hucii. 
Joc cu capra mea de lanț 
Că noi suntem de la Șanț. 
Și degeaba și pe bani. 
La anul și la mulți ani! 
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COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE 

ION DANIELA MARIANA 

    Problematica educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii 
contemporane, lume caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, 
prin schimbări în toate domeniile. 

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.  

Prin investigaţia psihică a elevilor săi, învăţătorul va descoperi imensul lor potenţial şi apoi de 
a-l valorifica în opera de formare a personalităţii. 

Pentru aceasta se cere găsirea celor mai bune metode de cunoaştere. Cu cât pătrundem mai 
adânc în viaţa copilului, vom cunoaşte stările, slăbiciunile, strădaniile, năzuinţele lui. 

Relaţia învăţător-elev este valabilă numai dacă este instalat climatul de învăţare participativă a 
stilului democrat. Succesul activităţii educative este determinat în cea mai mare măsură de natura şi 
calitatea relaţiilor sale cu elevii clasei. Trebuie eliminată rigiditatea, „distanţa” care ne separă de 
elevi, exigenţa sporită, de a avea receptivitate pentru nou. 

Astfel pot spune că între mine şi elevii clasei a avut loc un permanent dialog, schimb de 
informaţii şi mesaje, discuţii, dezbateri, o comunicare continuă, într-o atmosferă caldă. În felul 
acesta am ajutat să treacă peste reţineri, să-şi spună în mod liber opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calităţile şi defectele lor. 

Întotdeauna educatorul va fi omul care se apropie cu înţelegere şi căldură de problemele lor. 
De multe ori am auzit următoarea observaţie: „Când o întâlnesc pe doamna învăţătoare pe stradă mă 
emoţionez, o însoţesc o bucată de drum şi îmi place să discut multe lucruri”. 

În felul acesta elevii au dobândit curaj, respect pentru părerile lor, pentru colegii lor şi pentru 
părinţi. Au fost puşi în situaţia de a-şi defini personalitatea, devenind în felul acesta colaboratorii 
mei, participanţi activi la procesul instructiv-educativ. 

Relaţia învăţător-elev este complexă şi are o importanţă foarte mare. Un contact pozitiv cu 
elevii favorizează procesul instructiv-educativ, având drept rezultat oameni formaţi pentru o 
integrare eficientă în viaţa socială. 

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. 
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Rolul familiei nu încetează la vârsta şcolarităţii. Este eficientă educaţia când între cei doi 
factori există o conlucrare în interesul comun educării copilului. 

De aceea şi eu am căutat să păstrez legătura cu familia prin şedinţe lunare cu părinţii. Am 
vorbit despre modul în care îşi pot ajuta copiii la învăţătură, dar mai ales la controlul temelor de 
casă. Fiindcă elevul nu trebuie să vină cu temele nefăcute, părintele trebuie să ştie cum să-l ajute 
când are greutăţi în realizarea lor. De asemenea şi comportamentul faţă de învăţătoare, colegi, 
purtarea lui pe stradă. La aceste şedinţe,am dat fiecărui părinte câte un chestionar pentru a vedea de 
la ce nivel să pornesc. 

Făcând evaluarea chestionarului am observat că sunt părinţi interesaţi de şcoală în adevăratul 
sens al cuvântului şi chiar de viitorul copilului, dar sunt şi părinţi mai puţin interesaţi sau unii 
indiferenţi – bazându-se pe concepţia „l-am dat la şcoală, înveţe-l învăţătoarea”. 

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. De asemenea părinţii au venit cu idei în realizarea 
unor activităţi extraşcolare (am stabilit împreună trasee pentru excursii în afara judeţului), au ţinut 
serbări în faţa părinţilor, care au dorit să vadă rezultatul muncii lor de „artişti”. 

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 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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Rolul serbărilor în dezvoltarea personalității preșcolarilor 

Prof.Ion Madalina-Valentina 

G.P.P.”Prichindel” Amara 

Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat 
încă din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale 
personalității. 

În cadrul activităților comune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite 
mai ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii, în diferite domenii de activitate. 
Aptitudinile și înclinațiile deosebite descoperite la copii în domeniile muzical, literar, coregrafic și 
artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a teatrului de 
păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 
Există momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi, 
printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și 
manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea 
intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a 
recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc. Interesele și aptitudinile le vom 
dezvolta în strânsă legătura cu celelalte procese și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, 
atenția, memoria, voința etc. Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate 
gândirea și fac asociații între obiectele ce-i înconjoară, își însușesc  expresii noi, memorează ceea ce 
trebuie să reproducă, iar conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale. 
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 îndemânare, de creație, de recitare expresivă, de 
manifestare a simțului ritmic pot fi selecționați în redarea unei scenete sau chiar teatru de păpuși, la 
grupele mari. De asemenea, priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de educație muzicală 
se valorifică prin integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a șezătorilor și a 
concursurilor (organizate în diferite condiții și momente ale vieții copiilor în grădiniță), dar mai ales 
în cadrul serbărilor. 
Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei 
preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifica tradițiile și 
folclorul nostru. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăție 
neprețuită pentru aceia care iubesc patria și neamul. 
Strâns legate de dansurile populare sunt cântecele vocale sau instrumentale. Un loc important îl 
ocupă dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simț ritmic mai dezvoltat le 
prezintă în cadrul serbărilor. 
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 in vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel 
corespunzător a repertoriului; pregătirea organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 
Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, 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 
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întregul să fie unitar și să comunice pregnant cu aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate 
de pregătire, în cursul unei perioade mai îndelungate. 
Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu afecteze 
timpul destinat altor activități comune. 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 muncă 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. 
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 
ocupă un loc important în activitatea instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea și 
dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 

Liceul Tehnologic “ Ovid Densusianu” Călan, Jud. Hunedoara 
Prof. Ionele Imola 

 
Familia este un factor determinat care modelează principiile și realizarea copiilor. Familia este o 
puternică influență asupra a ceea ce am devenit, asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, 
asupra a tot ce ne influențează pe noi. Părinții joacă cel m-ai important rol în formarea copiilor, 
creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. Anume din familie copilul trebuie să învețe normele 
morale, etice, fiindcă familia este baza fundamentală a formării de sine.Educația trebuie să se 
manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, iar implicarea educației rezidă în strânsă 
legătură dintre familie și mediul educațional. Acest  lucru impune ca părinții să fie parteneri egali în 
educația copilului. 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 creștere și educare a copilului 
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 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; 
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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.   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  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.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 .  Ora  de  dirigenţie  este  cea  în  care  ne  putem  apleca  
asupra  acestei  laturi  .  În  acestă  oră  se  urmăreşte  valorificarea  abilităţilor  de  interrelaţionare,  
de  asumare  a  responsabilităţii,  de  descoperire  a  propriilor  aspiraţii  spre  formarea  şcolară  si  
profesională. Se  accentuează  azi  ideea   de  a  sprijini  părinţii  şi  nu  de  a-i  substitui.  Se 
identifică  tot  mai  clar  ideea  unor  intervenţii  asupra  familiei  şi  deci,  în  primul  rând,  asupra  
părinţilor  pentru  a-i  ajuta,  forma  și  susține  în  sarcinile  lor  educative. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, 

IZVOR DE DATINI ŞI OBICEIURI! 

PROF. INV. PRESC. IONESCU CLAUDIA CAMELIA 

Toamna a lăsat în urma ei pământul acoperit cu o plapumă groasă de frunze aurii desprinse 

de pe falnicii copaci plini de viață. Parfumul fin al acestui covor de frunze aurii a adus agonia 

naturii moarte  şi a timpul din urmă. Acum noi românii aşteptăm magia sarbătorilor de iarnă cu 

speranţă şi credință în Bunul Dumnezeu. 

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. 

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 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 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.  

Urmează cea mai importanta sărbătoare creştină a iernii, Crăciunul (Naşterea Domnului), 

dar înainte însă, este Ajunul Crăciunului (24 dec.). 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”.    

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 
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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.  

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 religiosă, 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.  

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, 

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. 
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Serbarea de Crăciun - Decembrie 2019 

„Şezătoarea din Ajun” 

PROF. INV. PRIMAR: IONESCU ROXANA GABRIELA 

SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE VERNESCU’’ 

RAMNICU SARAT, BUZAU 

PREZENTATOR 1: 
Fiindcă azi e serbare 
Şi cu toţii aţi venit, 
Noi vă facem o urare 
Şi vă spunem: „Bun sosit!” 
Dragi bunici,dragi mămici şi tătici, 
Vă poftim la şezătoare.  
Am să-ncep c-o ghicitoare: 
Ce este o şezătoare? 
Cine ştie mâna sus, 
Să vedem ce-aveţi de spus! 

PREZENTATOR 2: 
Orice zi de şezătoare 
E un fel de sărbătoare 
Când prietenii se-adună 
Şi muncesc cu voie bună 
Treaba lor cu toţi şi-o fac, 
Dar nici din gură nu tac. 
Basme, glume, ghicitori 
Se spun pe la şezători. 

GAZDA 1: 
Anul care se termină 
Ne-a găsit cu masa plină 
Casa mare îngrijită 
Pentru oaspeţi pregătită. 

GAZDA 2: 
Asta-i seara sfântă 
Când colindele se cântă! 
E seara de Ajun 
A bătrânului Crăciun!  
-Dar cine-a îndrăznit mă-treb 
Să strice liniştea deplină 
Când stăm cu toţi cu masa plină 
De colăcei şi stele cad 
Ca nişte licurici sub brad? 

GAZDA 1: 
          -Sunt fete mândre şi feciori, 

Mult îndrăgiţi colindători 
- Haideţi, oameni buni, poftiţi, 
Lângă noi acum să fiţi 
Pe Hristos dacă-l iubiţi 
Cu noi ca să prăznuiţi 
Colind:”Deschide uşa,creştine!” 

COPIL  : 
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm: 
Sănătate şi noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Şi ,dacă tot am venit, 
Vom petrece ,negreşit, 
Vom cânta şi vom juca, 
Colinde vom asculta 
Şi proverbe, zicători, 
Si-‘om pleca acasa-n zori! 

COPIL : 
Noi umblam si colindam 
Pe Isus sa-l inaltam 
Si vestim a lui iubire 
Care-aduce mantuie. 
Noi umblam cu gand frumos 
Ca sa spunem de Hristos 
Si marturisim prin lume 
Pretutindeni Sfantu-I nume. 
Colind:”O,ce veste...”           
 COPIL 3: 
IIsus Hristos ,Imparatul, 
Iata a venit la noi, 

Nascandu-se din fecioara 
Intr-o iesle langa boi. 
Pe cer s-a aratat o stea 
Vestind la toti venirea Sa 
Iar ingerii in al lor cant 
Vestira pacea pe pamant. 
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COPIL : 
Ingerii venind cantau, 
Pastorasii fluierau, 
Crai din departari veneau 
Daruri scumpe-I aduceau. 
Aur smirna si tamaie 
Pruncului i-aduc in dar 
Calatori ce vin in graba 
Din indepartat hotar. 
 
COPIL : 
Spre Bethleeem din departari 
Pornira magii calatori. 
Mersera tot intreband 
De cel ce s-a nascut curand. 
Cu drag apoi cand l-au aflat 
In fata lui s-au inchinat 
Si i-au adus un dar sfant 
Ce-aveau mai scump pe-acest pamant 
 
 
COPIL : 
Cine-s oare acesti 3 oameni 
Care merg cu pas grabit? 
Sunt 3 magi vin de departe 
Dup-o stea din rasarit 
Steaua ii calauzeste 
Si pe ei spre Bethleem 
Tot la vestea minunata 
Cu copilul cel suprem 
Steaua le straluce tainic 
Si se-opreste falnic sus 
Semn ca au ajuns acolo 
Unde s-a nascut Isus. 
 
Colind:”Trei păstori se întâlniră”... 
COPIL : 
Ai să-ţi mai aduci aminte? 
Iarnă cu clăbuci de puf, 
Fluturi- fulgi şi fulgi- mărgele 
Înotând prin alb văzduh? 

 
COPIL : 
O noapte de cerneală violetă 
A poposit usoară la fereşti 
Doar pe prichiciul vechi abia zăreşti 
O dungă trasă apăsat cu cretă... 
A nins cu fulgi de vată, ca-n poveşti. 
 

 
COPIL: 
Un pui de brad adus din iarna rece 

Stă-n mijloc mândru şi semeţ de parcă 
Se crede încă sus, la el în munte. 
Îi râd pe crengi lumânărelele mărunte
Cu flăcări aurii de poleială. 
 
COPIL  : 
Primul brad nu se va stinge 
În zăpada din poveşti. 
Nu-i aşa că toate-acestea 
Peste foarte multă vreme 
Ai să ţi le aminteşti? 
 
Colind : »O,brad frumos... » 
 
          COPIL : 

A venit la mine mama 
Şi mi-a spus cu-n zâmbet bun: 
„-Puiule, stai treaz, ia seama, 
Şi ascultă toată gama 
Cântecelor de Crăciun!” 
 
COPIL: 
Clătinând apoi fereastra, 
Vântul mi-a şoptit uşor: 
„-Puiule, în noaptea asta 
Îşi despică norii creasta 
Şi vin îngerii în zbor...” 
 
COPIL : 
Iar o vrabie măruntă 
Ciripi de pe pervaz: 
„-Puiule, stai treaz şi-ascultă... 
Ia, auzi...ce oaste multă!... 
Nu dormii!...Auzi?...Stai treaz!...” 
 
COPIL: 
Am răspuns la toate: „Bine!” 
Şi...am adomit în pat... 
Iar târziu, din zări senine, 
A venit Iisus la mine 
Şi, zâmbind, m-a sărutat! 
 
Colind :”Afară ninge liniştit…” 

 
GAZDA 1: 
-V-am ascultat  ,mi-am amintit  
C-am fost şi eu ca voi... 
Şi ,zău,vă spun:aş da –napoi 
Din ani,căci am îmbătrânit.. 
  De-aceea ,dac-aţi putea 
Cântaţi-mi  de dor ceva... 
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Cântec: “Sanie cu zurgălăi...” 
GAZDA 2: 
Pentru ca-i o şezătoare, 
Spuneţi câte-o ghicitoare ,  
Să ne-nveselim puţin 
La un păhărel de vin. 
 
COPIL: 
-Vreţi să vă spun eu o ghicitoare? 
,,Este o fiinţă ciudată, 
Ţese-o pânză minunată! 
Fără iţe, fără spată?” (păianjenul) 
 
COPIL : 
-Ia ghiciţi, copii: 
,,Cine-i mititel într-o ureche, 
Vrednic fără pereche?” (acul) 
 
COPIL : 
-Ia mai ghiciţi, copii: 
,,Cine îndrăgeşte focul, 
Şi-şi spală mereu cojocul?” (pisica) 
 
COPIL : 
,,Şi un an de mă priveşti, tot pe tine te 
zăreşti...” 
(oglinda) 
 
 
 
FETIŢĂ  
-Eeee... stim noi,feciori, o vorbă pentru voi!!! 
La plăcinte înainte, la război înapoi!!! (Râd 
fetele) 
 
BĂIAT  
-Nu ne lasam mai prejos, 
Vă dăm replica frumos: 
- Toată ziua e-n oglindă 
Şi gunoiu-i până-n grindă! 
Hai să prindem 6 boi 
Să mai scoatem din gunoi! 
 
FETIŢĂ  
Ştim noi cât de viteji puteţi să fiţi! 
Prin sat treceau holteii 
Şi era noaptea-n toi 
Şi se fereau, căci îi lătrau căţeii….de 
usturoi!!!(Râd fetele) 
 
BĂIAT  

-  Ooofff, mai fetelor dar pretenţioase 
mai sunteţi! 
Acuma sunteţi ca în proverbul acela: 
Când era o copiliţă 
Mulţi i-ar fi cerut guriţă 
Astăzi unii ce n-ar da 
Să scape de gura sa?? 
 

 
DANSURI  POPULARE  
 
.COPIL 
 ANUL VECHI: 
 Frunza verde de marari, 
Buna seara gospodari 
Putin am sa va vorbesc 
Anul Nou sa-l intalnesc. 
 
COPIL 
ANUL NOU :Buna seara, veterane ! 
 
AV:Bun intalnit capitane! 
 
AN:Tu esti Stefan sau Mihai? 
Glorios trecand pe plai 
Sau vreun alt aparator 
Al acestui brav popor? 
 
 
AV: Anul vechi sunt tinerete 
La capat de batranete 
Mi s-a implinit sorocul! 
Ia-mi cu vrednicie locul! 
 
AN: Multumesc parinte bun 
Eu poruncii ma supun! 
 
 
AV: Uite c-am imbatranit 
Si sorocul mi-a sosit 
Multe n-am indeplinit 
Tu esti tanar plin de viata 
Deci asculta a mea povata 
Dupa ce-ai analizat 
Ce eu am realizat
Stai un pic si te socoate 
Cum sa ne aduci de toate. 
Fa ca anul care vine 
Sa aduca numai bine! 
Fiule, fii generos 
Cu acest popor frumos! 
Da-I  belsug ,incarca-I glia 

892



Bine fie-n Romania! 

AN: Eu iti multumesc fârtate 
Pentru sfaturile date 
Voi veghea ca fiecare 
Si cel mic ca si cel mare 
Sa aiba belsug pe masa 
Si-ntelegere in casa! 
Eu cat pot oi incerca 
An mai bun sa fie 
Dar asta o vom vedea 
In anul ce-o sa vie 
Va doresc la fiecare 
Mult belsug si bunastare. 

GAZDELE ÎMPART COLINDĂTORILOR 
MERE, NUCI ŞI COVRIGI. 

COPIL: 
Rămâi gazdă sănătoasă 
Noi plecăm la altă casă 
Şi-acolo-m colinda 
Până când s-o însera. 
Iar la anul care vine 
Sa ne astepti tot asa bine. 
. 

COPIL : 
Sa deie bunul Dumnezeu 
Noroc si bucurie 
La toata casa de romani 
Belsug si veselie 
TOTI: 
Fii An Nou bine venit! 
Sa traiesti fericit! 
La anul si la multi ani! 
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Să vină Moș Crăciun! 

Prof. Ioniță Stela 

Sc.Gim.,,Tache si Ecaterina Tocilescu”,Vintila-Voda,Buzau 

Cântec:Avenit,a venit iarna(Cleopatra Stratan) 

1.Iarnă ești frumoasă, 2.Iarnă,bine ai venit,
Bine ai venit!   Tare mult te-am droit, 
Fulgii de mătase Ne-ai adus și sania, 
Au acoperit    Derdeluș alb de nea. 
Casele și pomii 3.Este ger și este soare,
Cu căciuli de nea.           Neaua a-nghețat, 
Chiar și derdelușul Nu mai e ninsoare, 
Ce ne aștepta.   Vremea-i de jucat. 
Cântec: Vine iarna,(Cântece de iarnă pentru copii ) 

4.Sanie,până sus 5.Bulgări zboară peste tot
Tragem noi de tine, Și pe râu e un pod, 
Înapoi ne-ai adus, Pod de gheață lunecos, 
Lunecând pe șine. Patinezi, ești pe jos. 

Cântec:Săniuța (Muzica: Nathalie Gheorghiu Text: Maria Ene ) 

6.Și pe deal am făcut 7.Ascultați!Din Bethleem
Omul de zăpadă. Mare veste azi avem! 
Și ce nas i-a crescut! Jos, într-o iesle săracă 
Vin toți să îl vadă. Maria-i gata să nască. 

8.Mesia vine pe lume 9.Seara se lasă peste sat
Trimis de Domnul anume Haideți, copii, la colindat! 
Ca pe Pământ el să crească 10.Priviți!Ostea ne însoțește
Pe oameni să-i mântuiască Despre Mesia ne vestește. 
Colinde:Steaua sus răsare   ;      Domn,Domn să-nălțăm 

11.Colindul sfânt.colindul drag 12.Iată vine Moșul
   Ascultă-l,omule în prag!                             Pin nămeții grei, 

        Cară-n spate coșul 
        Pentru nepoței. 

Colind,( Text: Maria Ene; Muzica: Raluca Andrei)
13,Alfabetul de-l știam 14.Dar sunt mic, după cum vezi,
Eu acuma mă apucam Și-o să-ncerc să-i desenez 
Să îi scriu lui Moș Crăciun Ce-mi doresc eu de la el 
Care este tare bun! Căci vă spun…sunt cumințel! 

15.Pe nimeni n-am supărat 16.Și ca să-l înveselim
Pe părinți i-am ascultat O scenetă-i pregătim! 
Și aș vrea ca de Crăciun Urmează sceneta:
Să-mi aducă ceva bun! ,,Întâmplări din atelierul lui Moș Crăciun!”
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17.Vă mai spun și eu să știți                         18.Moș Crăciun ,bine-ai venit! 
Că ,dacă nu stați cuminți                               Bradul l-am împodobit, 
Moșul o să se mâhnească                              Globulețe noi am pus, 
Și pe noi să ne-ocolească....                          Și-o steluță ,colo,sus. 
                                                                       Lângă foc te-om așeza 
                                                                      Bătrânețea este grea! 
Cântec: Moș Crăciun, ce drag ne ești! 
 
19.Iată-l pe Moșul cel bun!                          20.Doamne fă-mă mare, mare 
E-n fața mea și nu știu ce să-i spun              Luminează-a mea cărare! 
Privesc totul și parcă-s vrăjită                      21.Mă îndrumă să ascult 
Mă bucur tare!                                              Pân-oi crește și mai mult. 
Sunt fericită!                                                22.Mă învață fapte bune 
                                                                     Să fiu doar ce-i bun în lume. 
23.Mintea limpede s-o am                           24.Fă-mă Doamne curajos 
Să-nvăț bine an de an !                                Ține-mă tot sănătos! 
 
 25.Pentru această sărbătoare                      26.Pentru vârsta noastră crudă 
 Noi  am dat,astăzi serbare                          Spuneți Moșului, s-audă, 
 Sperăm mult că v-a plăcut                         Că noi merităm din sac 
 Și-nțelegere-ați avut:                                 Jucării și cozonac. 
Cântec:Colindul piticilor 
 
 27.Înainte de-a-mpărți                                28.Cu un dans.C-așa e bine! 
 Darurile ce-om primi,                                 Dansul e pentru oricine 
 Vrem să mai aveți răbdare                          Un prilej de bucurie 
 Să-ncheiem astă serbare                             Și de mare veselie. 
 
29.Facem pașii învățați 
Vă rugăm s-aplaudați, 
 Faceți și fotografii. 
 Măi, ce talentați copii! 
Dans popular: Alunelul 
 
 
Bibliografie: 
1.Comănescu,Maria , 2000,Moș Crăciun și copiii.Editura Ulpia Traiana,București 
2.Georgescu,Aurora,2011,Scenete pentru copii,scrieri pentru sărbătorile de iarnă,Stropi de suflet 
3.www.didactic.ro. Sărbători, tradiții 
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Importanța parteneriatului cu părinții / Serbările școlare 

Iordache Claudia - Școala Gimnazială Nr.1 Sărata 

 Familia, joacă rolul cel mai important în formarea, dezvoltarea 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 mijlocitor în relațiile cu societatea și, de asemenea. Rolul familiei în educația copilului 
nu se termină la vârsta școlarizării. Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei 
doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Familia este prima care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta pe 
întreaga sa personalitate. 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. 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 
comunitate.  

Familia și școala reprezintă elementele cheie care influențează formarea și dezvoltarea 
personalității copilului. Astfel, colaborarea dintre aceștia este crucială în dezvoltarea unui proces de 
educație mai bună pentru copii. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia trebuie să 
găsească direcția colaborării autentice bazată pe încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de 
copil, pe baza 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. 

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. 

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. 

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. 

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 ;
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 atragerea unor fonduri pentru şcoală  ; 
 susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi etc. 

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. 

Părinții trebuie să vadă în cadrele didactice un prieten, un colaborator, un om care-i poate ajuta 
prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Sarcina școlii este să identifice situațiile-
problemă din familiile copiilor, să dirijeze 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. 

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) 
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 îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor; pot dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; pot  conecta 
familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii  şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
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Importanța  parteneriatului  cu părinții 

Inst.  Iosif  Elena 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Jegălia 

Educația este un proces împărțit între părinți și cadre didactice , proces ce are ca obiectiv 

formarea integrală a copiilor. Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe 

diferite modalităţi de comunicare  și acțiuni ale familiei desfăşurate în colaborare cu școala pentru 

că  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.  

În primul rând , faptul că părinţii se implică  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 în ceea ce priveşte  școala .  Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în 

educarea copiilor. Ambii factori  au un rol fundamental în dezvoltarea integrală a copilului. 

Colaborarea familiei cu școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive   atât asupra elevilor, 

părinților, profesorilor, școlii  cât și asupra  comunității .  Un profesor care  vrea să educe, trebuie să 

colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl depune la clasă să aibă continuitate și în restul 

zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de formarea şi  transmiterea 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 procesul de autocunoaştere); 

învățarea responsabilităților (implică acceptarea normelor de comportament, de ordine, curățenie, 

mici responsabilități familiare și școlare).   

Societatea în care trăim şi care este în permanentă schimbare , educația familiară și școlară joacă 

un rol deosebit de  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 modalităţi  concrete de colaborare dintre şcoală și familie, iar acestea diferă  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 
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spontan sau organizat, din inițiativa învăţătorului sau a părinților);  organizarea de activități 

extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții  ; serbările copiilor cu diferite ocazii 

(Crăciun, 8 Martie , 1 Decembrie , etc).  

În concluzie, familia și școala sunt cei mai importanţi factori  care influențează dezvoltarea 

individului și procesul  instructiv - educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor 

celor care intervin în procesul de dezvoltare a copilului .  
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIŢĂ – MIJLOC DE DEZVOLTARE 

ŞI VALORIFICARE A APTITUDINILOR ARTISTICE 

Prof. înv.preşcolar Iovi Roxana Cristina 

Şcoala “Sfinţii Martiri Brâncoveni” Constanţa 

 Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat 
încă din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale 
personalității. 

În cadrul activităților comune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii 
unor aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite 
mai ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii, în diferite domenii de activitate. 
Aptitudinile și înclinațiile deosebite descoperite la copii în domeniile muzical, literar, coregrafic și 
artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a teatrului de 
păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță. 

Există momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi, 
printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și 
manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea 
intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a 
recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc. Interesele și aptitudinile le vom 
dezvolta în strânsă legătura cu celelalte procese și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, 
atenția, memoria, voința etc.  

Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate gândirea și fac asociații între 
obiectele ce-i înconjoară, își însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar 
conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale. 

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 îndemânare, de creație, de recitare 
expresivă, de manifestare a simțului ritmic pot fi selecționați în redarea unei scenete sau chiar teatru 
de păpuși, la grupele mari.  

De asemenea, priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de educație muzicală se 
valorifică prin integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a șezătorilor și a concursurilor 
(organizate în diferite condiții și momente ale vieții copiilor în grădiniță), dar mai ales în cadrul 
serbărilor. 

Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei 
preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași 
simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifica tradițiile și 
folclorul nostru. 

Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăție neprețuită pentru 
aceia care iubesc patria și neamul. 

Strâns legate de dansurile populare sunt cântecele vocale sau instrumentale.  

Un loc important îl ocupă dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simț 
ritmic mai dezvoltat le prezintă în cadrul serbărilor. 
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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 in 
vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător a repertoriului; pregătirea 
organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor 
adecvat). 
Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, 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 aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie 
consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate 
de pregătire, în cursul unei perioade mai îndelungate. 

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu 
afecteze timpul destinat altor activități comune. 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 muncă se desfășoară individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor și înclinațiilor 
artistice. 
Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt: Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun, Sosirea 
Primăverii, Ziua Mamei, Sfârșit de an școlar, La revedere, dragă grădiniţă!, 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. 

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 ocupă un loc important în 
activitatea instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si 
valorificarea potențialului creativ al copiilor. 
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Rolul părinților în colaborarea cu școala 

Camelia-Maria ISMANĂ-ILISAN 

Implicarea în dezvoltarea şi educaţia copiilor are diferite efecte pozitive: note mai mari la 

limba maternă şi matematică, abilităţi îmbunătăţite de scriere şi citire, rată de prezenţă la şcoală mai 

bună, mai puţine probleme comportamentale. Din acest motiv, implicarea părinţilor reprezintă o 

modalitate de a ajuta copiii în tranziţia acestora prin adolescenţă, cu efecte pozitive semnificative.  

În aceste situaţii, cadrul teoretic este definit de următoarele aspecte: diferenţierea participării 

părinţilor după diferite criterii: părinţii cu venituri mici participă mai puţin la activităţi în şcoli decât 

cei cu venituri mai mari. Barierele pe care le întâmpină părinţii cu venituri mici sugerează că şcolile 

trebuie să dezvolte o nouă abordare pentru implicarea acestor părinţi (Cankar şi Deutsch, 2009, 

apud Griffin şi Galassi, 2010); alţi teoreticieni susţin că istoria parteneriatului nu este doar o istorie 

evolutivă a lărgirii participării; parteneriatele implică o dublă relaţie de punere în legătură a 

modelelor de guvernare ale statului şi societăţii civile cu principiile acţiunii individuale (Karila şi 

Alasuutari, 2012). Tipologia beneficiilor implicării include: - pentru copii: performanţă academică, 

atitudini şi comportament, prezenţă, adaptare şi implicare şcolară, rata promovabilităţii; - 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. Școlile care au creat programe de parteneriat foarte bune au putut implica în 

mod productiv în educaţia copiilor, părinţi din toate mediile, indiferent de statutul socio-economic, 

mediul de viaţă şi numărul de membri ai familiei (Cankar şi Deutsch, 2009, apud Griffin şi Galassi, 

2010). Există două tipuri de factori care pot influenţa implicarea consilierilor şcolari în 

parteneriatele școală-familie-comunitate: factori care ţin de consilierul şcolar şi factori care ţin de 

şcoală (Bryan şi McCoy, 2007). Evidenţele indică faptul că factorii de la nivelul şcolii au un efect 

mai mare asupra implementării parteneriatelor școală-familie-comunitate decât factorii de la nivel 

individual, cum ar fi factorii care ţin de consilier. Se observă că implicarea părinţilor tinde să scadă 

în învăţământul secundar. Factorii care determină lipsa de implicare a părinţilor sunt: lipsa reţelelor 

sociale pentru părinţi, lipsa stabilităţii financiare, nivelul educaţional scăzut al părinţilor, factori ce 

ţin de şcoală, ore de întâlnire neconvenabile, transport, îngrijirea copiilor, cunoştinţele părinţilor 

despre regulile şi politicile şcolii, lipsa de încredere a şcolii în părinţi şi elevi, rasismul perceput de 

către părinţi,  experienţe negative ale părinţilor cu şcoala în copilărie. 

A fi părinte în societatea modernă semnifică nu numai înţelegerea nevoilor copilului, dar şi 

expectanţele pe care părinţii le au din partea societăţii, întrucât evoluţia şi sănătatea copiilor nu este 

numai responsabilitatea părinţilor, ci şi a societăţii în ansamblu, care trebuie să-i protejeze 
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drepturile. De aceea părinţii trebuie văzuţi, din perspectivă socială, ca persoane care au nevoie de 

suport în situaţiile în care nu sunt capabili să aibă grijă de copiii lor. Cunoştinţele aprofundate 

despre procesul de dezvoltare a copilului şi a drepturilor lui constituţionale contribuie la dobândirea 

competenţelor parentale şi a abilităţilor lor de a colabora cu proprii copii şi cu ceilalţi adulţi 

implicați. Implicarea familiei contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor, frecvenţei şcolare şi o mai 

mare responsabilitate a elevilor pentru munca legată de şcoală. Implicaţiile acestor rezultate pentru 

şcoli ţin de faptul că, dacă acestea doresc să dezvolte parteneriatul cu părinţii şi să îmbunătăţească 

succesul elevilor, atunci trebuie să regândească rolul familiei şi implicării comunitare. Şcolile 

trebuie să planifice programe de parteneriat care să stabilească legătura dintre familie şi şcoală în 

cadrul activităţilor care încurajează succesul elevilor. 

Deşi şcoala este oficial responsabilă pentru alfabetizarea socială a copilului, prin asigurarea 

contextelor şi a procesului prin care elevii îşi dezvoltă deprinderea de a citi şi atracţia pentru lectură, 

familia rămâne totuşi principala instituţie în cadrul căreia are loc acest proces, întrucât părinţii sunt 

aceia care îi familiarizează pe copii cu practicile culturale, spre exemplu, deprinderile părinţilor de a 

citi şi interacţiona cu copiii lor. 

Parteneriatele şcoală - familie - comunitate au însemnate beneficii în planul performanţei 

academice a elevilor. Spre exemplu, se diminuează rezistenţa elevilor şi se reduc efectele negative 

ale stresului şi inechităţilor sociale, se dezvoltă competenţele sociale ale elevilor, scade nivelul de 

participare a adolescenţilor în activităţi de risc. 
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Importanța implicării părinților în realizarea activităților  

extrașcolare cu elevii cu TSA 

Profesor ISTRATE ISABELLA-MARIA 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei” 

Gura Humorului 

Sărbătorile de iarnă constituie un prilej de bucurie atât pentru adulți, dar mai ales pentru cei 
mici. Copiii  îşi aranjează cu grijă cizmuliţele pentru ca Moş Nicolae să le lase ceva în ele și 
nerăbdători încearcă să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune. Aceste momente sunt trăite 
intempestiv de orice copil, an de an cu bucuria și curiozitatea specifică vârstei, cu prilejul fiecărei 
sărbători de iarnă fie Moș Nicolae, fie vestitul Moș Crăciun.    

Copiii cu tulburări de spectrul autist nu  sunt familiarizați cu aceste personaje, nu le 
conștientizează la fel ca ceilalți copii,prin urmare noi, cei din jurul lor, părinți și profesori, încercăm 
să-i introducem în atmosfera sărbătorilor de iarnă, să-i ajutăm să se bucure de magia acestora, de 
ghetuțele cu dulciuri și de jucăriile primite, să le insuflăm și lor un strop din magia acestor 
personaje cu care ceilalți copii identifică sărbătorile de iarnă.

Dar, pentru  că pentru copiii cu autism, interacțiunea cu ceilalți parteneri de lucru poate fi un 
proces destul de dificil este necesar să creeîm un mediu propice, familiar prin care să-i ajutăm să 
perceapă și ei în mod adecvat frumusețea sărbătorilor de iarnă.Ca urmare realizarea unor activități 
în care părinții să fie parteneri activi, direct implicați consider că pot contribui la deschiderea 
ferstrei spre atmosfera sărbătorilor de iarnă și pentru acești micuți elevi. Pentru că în activitățile în 
echipă ei au nevoie de mai mult timp pentru a se acomoda unul cu celălalt, este important sa fie 
urmați anumiți pași, astfel încât cei mici să poată stabili o relație. Prin astfel de activităţi care 
reunesc copiii și părinţii lor, copiii pot să dobândească un comportament echilibrat în situații noi, iar 
activitatea alături de părinți să-i stimuleze pozitiv. 

Implicarea părinții în activitățile școlare și extrașcolare ale copiilor cu deficiență mintală 
severă și TSA contribuie la creșterea gradului de colaborare între părinte și copil și de conștientizare 
de către părinți a importanței continuării în familie a lucrului  cu copilul în vederea recuperării 
acestuia și din punct de vedere social. Astfel are loc o eficientizare a parteneriatului școală-familie. 

Obiectivele propuse pentru elevii cu TSA în cadrul acestor activități sunt de a desfășura, cu 
sprijin, activități de abilitare manuală, de a imita mișcări de motricitate fină și grosieră, de a se 
adapta la situații noi, având un comportament adecvat în prezența părinților și a altor persoane.  

Activitățile propuse pot fi diverse de la realizarea ”ghetuței” lui Moș Nicolae din materiale 
refolosibile, realizarea unor peisaje de iarnă, decorațiuni, chiar învățarea unor cântece, colinzi sau 
chiar a unor pași de dans pentru serbare pot aduce reaultate deosebite în evoluția acestor elevi. 

Astfel, elevii vor avea un comportament adecvat în grup, în prezența părinților și a altor 
persoane, vor respecta regulile și-și vor  îmbunătăți relația cu ceilalți și se va creea o stare de bine.  
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Pe de altă parte se eficientizează relația școală-familie  prin implicarea părinților în aceste 
activități iar părinții vor învăța cum să petreacă constructiv mai mult timp de calitate împreună cu 
copiii lor. 

Organizarea în mod repetat a  activităților comune, cu participarea părinților și a altor 
persoane, în diferite locații, pentru adaptare la situații noi și depășirea treptată a rutinei contribuie 
esențial în procesul terapeutic compensator recuperator a acestor elevi , care vor putea prin 
îndrumare și sprijin să se bucure de magia sărbătorilor de iarnă. 
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Importanța parteneriatului școală – familie 

Liceul Tehnologic „Petre Mitroi” Biled,  

Grădiniţa cu Program Prelungit Biled, Timiş 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Iuga Mariana 

 

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații. 
Școala este 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 hotărător 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 compeseze în parte ceea ce mediul nu i-a 
oferit copilului, ea nu poate da totul, fiind absolut necesară colaborarea dintre familie și școală. 

Grădinița reprezintă în acest demers de socializare, o etapă intermediară a cărui utilitate  
 este tot mai mult recunoscută. Ea creează imaginea unei societăți libere și curtenitoare, în care 

spiritul de creație este mult mai apreciat decât un simplu conformist și în care elanurile spontane 
sunt permise. În afara unor cazuri excepționale, copiii se adaptează la acest spațiu educațional foarte 
bine. O dată acceptată separarea provizorie de părinți, grădinița pare să-i dea copilului un sentiment 
de siguranță. Copilul găsește aici o lume pe măsura sa: este înconjurat de cei de-o seamă cu el, se 
simte întotdeauna liber. Acest sentiment se regăsește la orice vârstă, în orice grup de copii. Și 
deoarece educatoarea ia în serios acțiunile și întrebările lui, neliniștea cauzată de sentimentul de 
inferioritate scade și copilul devine conștient de posibilitățile sale, de autonomia sa. 

Copiii care frecventează grădinița se adaptează stfel, mult mai ușor la viața de școlar, ei  
fiind obișnuiți deja cu o colectivitate, cu anumite reguli pe care traiul în comun cu semenii îl 

impune. 
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 
activitățiile comitetelor cu părinții din școală și altele. 

După cum am menționat mai sus, 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 – părinților. 
Printre acțiunile pedagogice ale școlii intreprinse în rândul părinților se pot menționa  
următoarele: -  consultații cu părinții; 
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- adunările cu părinții însoțite de expuneri și discuții pe diverse teme psihopedagogice, cum ar 
fi cunoașterea particularităților individuale și de vărstă 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; 
Universul copilului se limitează, la început, la familie. În primul rând, el se raportează la 
mamă și tată. De la mamă copilul așteaptă satisfacerea nevoilor sale fundamentale, de 

securitate și de afecțiune, iar de la tată, el așteaptă afecțiune, protecție, inițiere în viață, un model. 
Dar, mai mult decât atât, mama și tata formează un cuplu a cărui ”coloratură” se repercutează, ca 
atare, asupra copilului. 

Rolul părinților este departe de meseria de a fi redus la mesria de educator. Oricât de  
importantă ar fi, oricât i s-ar atribui această funcție, ea este în permanență depășită prin modul 

lor de a se comporta. 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. 

Educația care se exercită în școală este cel mai important factor al dezvoltării 
personalității. Ea are rolul de a corecta ceea ce este negativ în personalitatea elevului și de a 

dezvolta toate laturile personalității sale, atât pe cea intelectuală, cât și pe cea caracterială, morală. 
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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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 

GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

Prof.inv.presc Polhac Iuliana 

GPP.Becicherecu Mic 

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. 

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. 

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 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 
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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. 

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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi unici, 
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. 

Biliografie: 
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 
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ȘI DACĂ ISUS ... N-O SĂ MAI FIE? 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, SASCĂU IULIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOMUȘCA – STRUCTURĂ 

 
Povestitorul: Este ajunul Crăciunului. Pe stradă nu se mai vede nimeni.Toți sunt la casele lor, 
pregătindu-se pentru nașterea lui Isus. Chiar dacă anul acesta nu a nins încă, copiii încă mai speră că 
Pruncul Isus le va aduce cadoul mult aștptat de ei: zăpada. Casele sunt luminate, se aud râsete din 
interiorul lor. Numai un îngeraș se plimbă agale și pare foarte trist. De ce oare? 
Îngerașul: Cum să nu fiu trist: pentru mine Crăciunul este sărbătoarea care-mi dă cele mai mari 
bătăi de cap. Vă întrebați de ce? Vă explic: eu sunt îngerul păzitor al lui Cătălin, un băiat foarte bun 
la suflet, dar care suferă mult deoarece de 3 ani părinții lui sunt plecați în Italia. Se mai ocupă de el 
mătușa Mărioara, dar ea îi lasă de mâncare și pleacă. Și el tot singur rămâne. Iar cum se apropie 
Crăciunul, începe să facă tot felul de năzbâtii. Nu știu de unde le mai scoate. Așteptați și o să vă 
convingeți. Mi se pare că-l aud venind! 
Cătălin: Ce atâtea colinde, râsete. Pentru mine Crăciunul e zgomot! Gălăgie! Nu tu zăpadă. Halal 
Crăciun! Știți, am aici niște vecini, de aceea pe care lumea o cheamă ”familie perfectă”. Părinții 
amândoi lucrează, au timp de cei doi copii ai lor, Marian și Cami care merg la școală. Mama îi 
adoarme cu un cântec, iar tatăl se joacă în fiecare seară cu ei. Mama lor gătește bine, știu deoarece 
uneori stau sub fereastra lor și se simte un miros.... Ieri, ca să mă distrez, l-am spart cauciucurile: 
toate 4. Speram ca tatăl să se supere. Nici măcar nu a ridicat vocea. A plecat grăbit spre stația de 
autobuz împreună cu copiii pe care trebuia să-i ducă la școală și... atât. Când m-am întors seara, am 
văzut că roțile erau schimbate și ei… iar se jucau împreună. Dar ia să văd ce fac în seara aceasta. 
Mama: Ați terminat cu împodobitul?  
Cami: Nu încă. Mai punem puțină beteală, câteva globuri și bomboane. 
Marian: Sub brad pregătim ieslea lui Isus. Trebuie să scoatem din cutie personajele: Iosif, Maria și 
peste câteva ore îl vom pune și pe pruncul Isus. Doar Crăciunul este ziua lui de naștere, nu-i așa?  
Cami: Păi ce Crăciun ar fi dacă nu se naște Isus? Hai, osul la treabă, ca să terminăm. 
Tata: După atâta muncă ne e cam foame. Ai pregătit ceva pentru niște muncitori înfometați ca noi?  
Mama: Încă puțin și e gata. Aveți câteva minute la dispoziție pentru joacă. Dar vă rog frumos să fiți 
atenți să nu spargeți vre-o statuie, că nu avem de unde să-i cumpărăm pe Iosif sau  Maria. Sunt 
închise toate magazinele.  
Cami: Oau, putem să ne jucăm de-a prinsa. (atingându-l pe Marian) Tu prinzi! 
Marian: Tati, e rândul tău.  
Cătălin: Ce v-am spus eu? Râsete, jocuri. Stau bine împreună. Dar ia să văd: ce pot să fac să le 
piară buna dispoziție. Știți, prea multă strică. (sare geamul și se uită prin jur) Ce spuneau ei înainte: 
la Crăciun sărbătoresc nașterea lui Isus. Și dacă Isus ................. n-o să mai fie? Mi-a venit o idee: o 
să-l fur pe Pruncul Isus.  
Îngerașul: Nu, ai întrecut măsura. Nu fura că e păcat. Ce te-au învățat părinții tăi? Adu-ți aminte! 
Cătălin: Nu, a fura este păcat, mai bine îl asund. Dar unde? (uitându-se în jur) Am găsit: aici în 
dulap am văzut că țin tot felul de lucruri vechi pe care nu le prea folosesc. (deschizând o cutie) Uite, 
Pruncușorule, te pun aici la căldurică într-o plapumă! Să vedem ce zarvă o să urmeze când n-o să te 
găsească. O să se învinuiască unii pe alții, o să se certe.... iar eu voi fi tare bucuros. 
Îngerașul: Nu, cred că a mers prea departe. Nu se potolește și gata! (cu ochii spre cer) Doamne, te 
rog, ajută-mă! 
Povestitorul: Nici nu a terminat îngerașul bine rugăciunea că a început să ningă. 
Cami: Privește, a început să ningă. Ceva magic se va întâmpla în această noapte.  
Marian: Și natura pare că se pregătește pentru nașterea lui Isus.  
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Cami: Hai să-l pregătim și pe Pruncușor. Nu l-am văzut de un an, de când l-am pus în cutie. Oare 
nu-I e frig? (uitându-se în cutie) Marian, l-ai luat tu pe Pruncușor? 
Marian: Eu, nu. Trebuie să fie acolo unde l-am pus.  
Cami: Hai să-i întrebăm pe mama și pe tata. Nu l-ați văzut pe Pruncușorul Isus? 
Tata: E în cutie de anul trecut. 
Marian: Nu este. L-am căutat peste tot. În cutie, în debara, sub brad. A dispărut! 
Cătălin: urmează partea frumoasă: o să se certe, o să dea vina unul pe altul. Acum începe distracția! 
Mama: Îmi pare rău că nu-l găsim pe Pruncușor. Cine știe unde o fi? 
Cami: Ce Crăciun este fără pruncul Isus? Nu are nici un farmec. 
Tata: Să ne mai gândim. Poate ne vine în minte unde poate fi.  
Gabi: Bună  seara oameni buni! Este ajunul Crăciunului. Vă rog, puteți să-mi dați și mie ceva de 
mâncare? Am colindat mult astăzi,dar lumea este prea ocupată cu împodobitul, cadourile, nu are 
timp pentru un sărman cerșetor ca mine. 
Mama: Intră, intră. Apropie-te de sobă ca să te încălzești. Copiii, adeuceți un scaun ca să se așeze! 
Cami și Marian Bună seara!  
Tata: M-a trimis soția să va aduc ceva cald. 
Gabi: Nu vă deranjați, nu stau mult.  
Mama:Uitați, v-am pregătit un pachețel. Dar vreau să vă întreb: unde veți dormi în această noapte? 
Gabi: Sub un pod. Dar nu vă faceți griji. Sunt obișnuit. 
Mama: Îmi pare rău că nu aveți o casă. Știți, noi avem o plapumă. Dacă acceptați, noi v-o facem 
cadou cu mare drag.  
Catălin: Nuuuuuuuuuuuuuu, dați altceva, nu plapuma!!!!!!!!!  
Gabi: Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet și Domnul să vă răsplătească!  
Cătălin: De data asta am făcut-o lată. Iată că Pruncul Isus a plecat și nu se va întorce. Am vrut doar 
să-l ascund și iată-l pierdut pe veci. (supărat) 
Mama: Haideți, e gata masa! 
Tata: Mai lipsesc puține ore până la miezul nopții. Cine știe dacă toți au fericirea de a fi în familie, 
așa cum suntem noi astăzi? Crăciunul nu are nici un farmec dacă nu este sărbătorit împreună cu cei 
dragi.  
Marian: Cred că noi suntem foarte norocoși. Cătălin, vecinul nostru e iar afară, singur.  
Cami: Ce-ar fi dacă l-am invita la masă, așa poate i-ar mai trece dorul de părinți? 
Mama: Bună idee. Haideți, mergeți să-l chemați! 
Cami: Bună seara Cătălin! Te-am văzut pe afară și dorim să-ți facem o propunere. 
Marian: Ne-ar face mare plăcere dacă ai veni cu noi la masă.  
Te rugămmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!! 
Cătălin: Mi-ar plăcea foarte mult, dar.... Ce vor zice părinții voștri? 
Marian: Sunt de acord! 
Cătălin: Aș avea nevoie să vorbesc cu ei! 
Cami: Hai, intră în casă! 
Cătălin: Vă mulțumesc mult pentru invitație. Voi sunteți foarte buni cu mine, dar trebuie să vă 
mărturisesc două lucruri: eu v-am spart cauciucurile. 
Tata: Aaaaa, mă miram eu că erau toate 4 sparte dintr-o dată. Nu-i nimic, să nu se mai întâmple. 
Cătălin: Și am mai făcut ceva: l-am ascuns pe Pruncul Isus. 
Mama: Unde? 
Cătălin: În cutia cu plapumă. 
Mama: Am dat-o cerșetorului. 
Cătălin: Îmi pare rău, am vrut să fie o glumă, dar.... acum e pierdut pe veci! 
Mama: Lasă, o să se bucure sărmanul cerșetor de compania lui Isus. Șterge-ți lacrimile și să 
mergem la masă. 
Îngerașul: Acum pot măcar să stau puțin liniștită. Mă așez și eu aici lângă iesle, așteptând nașterea 
lui Isus. 
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Gabi: Au plecat! Buni oameni sunt în familia asta. Mi-au dat de mâncare, o plapumă. Dar cred că ei 
nu știau ce se asunde în plapumă. Sau poate au uitat de el. E mai bine să le înnapoiez Pruncușorul. 
Aici e locul lui.  
Gabi: La revedere Isus!  
Cami: Mi se pare că prosoapele de bucătărie erau pe aici. Mami, tati, Marian: veniți, s-a întors 
Pruncușorul Isus! 
Marian: Ce bucurie! Îl avem iar în mijlocul nostru pe Pruncul Isus! 
Cami: Acum putem spune din toată inima că s-a născut Isus! 
Mama: Copii, cred că ați învățat ceva din această întâmplare. 
Tata: Sărbătorim nașterea lui Isus de 2019 ani. Dar sărbătoarea ce mai frumoasă este atunci când îi 
primim pe Isus în frații noști și-i permitem să se nască în sufletele noastre. 
Cami:  Primele noastre bunuri sunt familia întemeiată și binecuvântată de Dumnezeu  și liniștea 
sufletelor noastre! Iar adevărata bogăție nu se află în pungă, ci în inimă!

Bibliografie 
www.pastoratie.ro 
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BUCURIA ACTIVITĂȚILOR EXTRAŞCOLARE 

În așteptarea lui Moș Nicolae 

 

profesor învățământ primar, Bor Mariana-Floarea 

profesor învățământ primar, Svinți Victoria 

Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița 

 
 

„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 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 extraşcolare au 
o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul 
prin personalitatea sa. 
           Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
dăruire, la astfel de activităţi . 
            Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii 
şcolari în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de 
învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei 
integrării sociale. 
        Este un succes extraordinar, o trăire minunată, atunci când reuşeşti să vezi zâmbetul pe 
chipul tuturor.                   
      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 . 
      Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului, stimulează gândirea creatoare și mențin starea de bine.  

Atmosfera sărbătorilor de iarnă ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii 
copilăriei, de nerăbdarea cu care îl așteptam pe Moș Nicolae, de emoţia aşteptării împodobirii 
bradului, de clipa la care visam să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 

Activitatea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor 
Sărbători de iarnă. Primul moș și cel mai așteptat de micuți este Moș Nicolae.  

În așteptarea lui Moș Nicolae, elevii clasei pregătitoare Step by Step de la Școala 
Gimnazială Nr. 4 Bistrița  ne-am pregătit împreună cu părinții să-l așteptăm pe Moș Nicolae care 
vine în fiecare an, punctual, cu aromele primelor portocale asemenea celor care înmiresmau zilele 
de iarnă ale copilăriei noastre și ne simțim din nou legați, prin firul amintirilor, de acele vremuri 
calme ale copilăriei. Însoțiți de gândul ,,Ați pregătit cizmele pentru Moș Nicolae care vine și în 
acest an” părinți și copii, veseli, curioși ...frumoși, au pregătit ghetuțe, ajutați de părinți și bunici au 
făcut fursecuri pe care le-au întins, le-au tăiat, le-au copt și bineînțeles le-au savurat cu un ceai 
aromat. A fost un moment minunat pe care l-am petrecut împreună, i-am trimis moșului scrisori cu 
gândul la multele cadouri pe care o să le primim, deoarece am fost cuminți și am făcut multe fapte 
bune. 

Acasă și-au lustruit ghetuțele și te așteaptă dragă Moș Nicolae să lași multe cadouri în ele!    
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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, restabilind şi întărind respectul 
acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ADĂSCĂLIȚEI GEORGIANA 

Grădiniță 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 permanentă. 
Grădiniță trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi cai 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 verifică 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 dezvoltă direcțiile de acțiune formativ-educative pe care 
le antrenează instituțional, cât și de a găși 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 relizat prin o colaborare strânsă 
între instituția familială și cea preșcolară. 

Calitatea actului educativ reiese din activitatea în comun a tuturor agențșilor care formează 
comunitatea educativă. 

Familia reprezintă baza educației, bazele în activitatea educativă fiind puse în primii șapte ani de 
viață. 

Parteneriatul grădiniță-familie 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. 

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. 

Așa cum orice început de drum care are la bază „o fundație solidă” rezistă în timp, și o relație stabilă 
cu familia, bazată pe o implicare activă (în care părinții să se simtă responsabili, utili și valorizați), pe o 
comunicare eficientă și sinceră, pe stabilirea unor preocupări comune, pe încredere și respect, pe sprijinirea 
și pe găsirea celor mai benefice modalități de acțiune asupra dezvoltării personalității copilului. 
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNEI SERBĂRI 

PROF. BĂILĂ ROMICA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 36 

SIBIU 

Serbările pot să contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor numai atunci când, pe lângă 
pregătirea lor sistematică, sunt şi bine organizate, iar desfăşurarea lor este condusă şi îndrumată cu tact de 
educatoare. 

Problemele mai importante în legătură cu organizarea şi desfăşurarea programului unei serbări sunt: 
– stabilirea şi respectarea duratei;
– asigurarea unui program variat;
– alternarea justă a punctelor din program;
– evitarea timpilor morţi;
– antrenarea unui număr cât mai mare de copii în acţiunea colectivă;
– menţinerea unei atmosfere liniştite, calme, evitându-se agitaţia, indisciplina.
În practica grădiniţelor există uneori tendinţa să se prelungească serbările până la 3-4 ore, obosind 

peste măsură copii. O serbare trebuie să dureze, în mod obişnuit, între o oră, până la o oră şi jumătate. 
Respectarea duratei serbării depinde de ritmul în care se desfăşoară fiecare număr din program. Astfel, 
pentru începutul serbării sunt indicate, în genere, corurile alternate cu recitări, sau cu scurte dialoguri. În 
acest fel preşcolarii, venind gata costumaţi, apar în colectiv în faţa părinţilor, iar atunci când nu mai au 
roluri pot să fie duşi în sală, sub supravegherea unei educatoare, la locurile dinainte fixate. Pentru a se evita 
timpii morţi, după coruri se introduc dansurile, jocurile şi în genere punctele din program mai complicate, 
respectându-se curba de efort. Grija pentru antrenarea unor copii diferiţi la fiecare dans rezolvă problema 
îmbrăcatului. Antrenarea aceloraşi copii la mai multe dansuri duce la pauze mari în program, ei trebuie să-
şi schimbe des costumaţia. Faptul contribuie însă şi la obosirea lor excesivă şi mai ales formarea unei 
tendinţe spre vedetism şi îngâmfare. În această parte a programului fiecare grupă trebuie să vină cu aportul 
ei, spre deosebire de partea de la început, în care sunt antrenaţi, în genere, preşcolari din toate grupele. 

În ultima parte a programului se prevede desfăşurarea scenetei sau a unor numere de ansamblu (suită 
de dansuri, joc mimat, dramatizări, gimnastică artistică) care să constituie un final plăcut, atât pentru actori, 
cât şi pentru spectatori. 

O problemă împortantă în reuşita serbării este asigurarea unei atmosfere calme şi liniştite. Acest lucru 
este, la rândul său, condiţionat de disciplina copiilor, de atitudinea educatoarei şi de ajutorul dat de părinţi 
în diferite activităţi din timpul programului. 

De obicei, în asemenea situaţii, este greu să se păstreze disciplina. Emoţiile pe care le crează apariţia 
pe scenă, surprizele, veselia părinţilor stimulează manifestările nestăpânite ale copiilor. Educatoarea, prin 
calm şi spirite prevedere, trebuie să imprime o conduită disciplinată întregului colectiv de copii, 
supraveghindu-i cu mai multă grijă şi răbdare decât în orice altă împrejurare. Ea trebuie, de asemenea, să-i 
lămurească pe părinţi că în cursul serbării au rol de spectatori, că nu trebuie să se amestece la îmbrăcatul 
copiilor sau să intervină cu alte indicaţii decât cele date de educatoare. Menţinerea ordinii în rândurile 
părinţilor trebuie să fie asigurată de către comitetul de sprijin al grădiniţei. Părinţii pot să aibă un rol activ 
în partea gospodărească a serbării: plasarea biletelor sau a invitaţilor, controlul lor, plasarea participanţilor, 
pregătirea şi confecţionarea costumelor, aranjarea sălii, organizarea bufetului, în genere, crearea condiţiilor 
materiale. 

De asemenea, părinţii pot să ia parte la serbările copiilor prezentând un număr în programul lor. Cu 
acest prilej pot fi invitaţi şi unii artişti profesionişti sau amatori, care să interpreteze diferite cântece, fapt 
ce produce copiilor o şi mai mare bucurie. Intervenţia lor este importantă, deoarece, în felul acesta, se 
creează momente de odihnă pentru copii. 

Serbările constituie un eveniment de neuitat în viaţa preşcolarilor. Ele stimulează pe copil să-şi 
însuşească variate forme ale artei şi să înregistreze, să reţină tot ce este progresist şi frumos din tradiţiile 
poporului nostru. 
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OBICEIURI ȘI TRADIŢII HUNEDORENE 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR BAUMAN DIANA CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

“Într-o ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum să 
nu fie o adevărată religie iubirea de patrie şi cum că nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, 
mândru că poţi spune: “Sunt român!” 

Alexandru Vlahuţă/ România pitorească/ -Ţara poporul- 
 
Ținutul Hunedoarei, un ținut încărcat de legende, a reușit să păstreze nealterare de trecerea timpului 

obiceiuiri străvechi. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt tradițiile și obiceiurile practicate în anotimpul 
iarna. Dintre acestea amintim: 

Colindul laic cu duba - se desfăşoară cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi este specific localităţilor de 
pe Valea Mureşului (Gothatea, Gurasada, Tisa, Godineşti, Burjuc, Almaş - Sălişte, Dobra, Stănceşti - 
Ohaba) precum şi într-o parte a ţinutului pădurenilor (Roşcani, Mihăieşti, Lăpugiu de Sus şi cel de Jos). 
Cetele de dubaşi, însoţite de 1 - 2 lăutari umblă pe la casele gospodarilor, unde cântă şi urează belşug (cetele 
din Almaş - Sălişte şi Godineşti, de exemplu, cunosc peste 60 de colinde. Frumuseţea acestui obicei este 
întregită de jocul dubei şi de urătura darurilor primite de la gazde. 

"Cerbul" sau "Turca" sau "Capra". răspândit în Ţara Haţegului, pe Valea Mureşului, obicei care 
reproduce căutarea şi împuşcarea cerbului. 

În mitologie, măştile, fie că e vorba de ţurcă, de capră sau cerb, nu sunt decât ipostaze ale soarelui, 
ele avându-şi obârşia în înfăţişări zoomorfe ale divinităţii solare. Ţurca este o întruchipare a bovinei, 
Dionysos fiind considerat "zeul cel cu chip de taur". La rândul ei, capra reprezintă o altă înfăţişare a aceleiaşi 
divinităţi, Dionysos, având şi acest epitet: "zeul cel cu chip de ţap". 

Valoarea rituală a jocurilor cu măşti rezidă şi în faptul că acestea stau la izvoarele teatrului antic, 
primele tragedii fiind inspirate din atare manifestări, actorii fiind îmbrăcaţi în piei de animale, de regulă de 
ţap. 

Colindând pe uliţele satului, în Ajunul Crăciunului, ceata flăcăilor care însoţesc cerbul, la Râu Mic 
(comuna Sălaşu de Sus), pe marşul executat de fluier strigă: "Tot am zis că mă duc, mă duc / Şi mândra nu 
m-o crezut, / Dar acum mă poate crede, / Că mă duc, nu mă mai vede" 

Ajungând la casa gospodarului, vătavul întreabă dacă primeşte cerbul: "Bună sara, oameni buni ! 
Primiţi o colindă frumoasă şijocul cerbului în casa d-vs ? ". Dacă răspunsul este afirmativ, grupul intră în 
casă şi cântă colindele adecvate pentru membrii familiei - a fetei, a junelui, a plugarului, a ciobanului, ş.a. 

După aceasta se joacă cerbul, iar colindătorii, aşezaţi roată în jurul acestuia, se mişcă în sensul 
mişcării soarelui pe bolta cerească strigând: 

Şi te-aruncă pe călcâie 
Ca moara din căpătâie 
Şi te-aruncă din cercei 
Ca moara din clopoţei 
 Noroc, cerbule, noroc ! 
şi: 
Ardeleana ştiu juca, 
Pita nu ştiu frământa, 
Cu bărbatu m-aş culca 
Cu bărbatu hoţ şi câne 
Nu gândi c-oi trăi bine 
Dar pe oală pun fedeu 
Şi mă duc unde vreau eu 
Aruncă-te, cerbule 
Că de nu ti-i arunca 
Pită caldă nu-i mânca 
Ş-ai mânca pământ uscat, 
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Cu călcâiul frământat 
Pe fereastră aruncat 
 
"Umblatul cu steaua" - reliefează drumul celor trei magi porniţi în căutarea locului unde s-a născut 

Hristos. De exemplu, la Beriu obiceiul cunoaşte 2 faze: 
- cea de pregătire - începe în primele săptămâni din postul Crăciunului, când se aleg 9 copii din clasele 

I - IV pentru o singură ceată de stelari în sat. Ei se adunau aproape seară de seară, învaţă colinde şi să 
vornicească. îşi alegeau gazdă, la unul din ceată, pregăteau îmbrăcarea stelei (împodobirea ei), îşi defineau 
funcţiile în ceată: cel care ţine steaua în biserica, căserul (ţine evidenţa banilor), colcerul (răspunde de 
băuturile ţinute la gazdă), iar cel mai mic "purcică" purta o traistă pentru peciilor (muşchi de porc), primite 
în dar. Şapte copii din ceată aveau bâte prevăzute cu scăluş pe care aşezau colacii 

- a doua fază: în prima zi de Crăciun, stelarii începeau colindatul prin sat, mai întâi la: primar, notar, 
învăţător şi la familiile care se ştie că dau bani mulţi. Familiile colindate de stelari dădeau copiilor colac cu 
pecie, bani , prăjituri, băutură 

- ei invitau fete de seama lor la gazdă, unde se organiza joc şi petrecere de copii. După venirea fetelor, 
însoţite de mamele lor, la gazda stelarilor începea jocul: hora mare, bătuta şi periniţa. Pe la miezul nopţii 
gazda servea masa, pregătită din colacii şi muşchii de porc primiţi de la casele colindate. în seara a doua de 
Crăciun, fetele invitate aduceau plocon, adică prăjituri şi vin. 

Astfel, petrecerea stelarilor încearcă să imite petrecerile celor mai mari, Irozi şi Căluşari. 
Obiceiul are caracter religios, atât prin colinde, vornicii, cât şi prin imaginea stelei ca simbol şi 

călăuză a Crailor ce-L căutau pe Isus, primul născut. 
Irozii (cu Irodul) au ceată (copii clasele V - VIII), formată din Irod - împărat, Craii Baltazar, Gaspar 

şi Melchior, doi băieţi care iau colacii şi îi transportă pe bâta cu scăluş şi unul mai mic care strânge peciile. 
Ei au costumaţii speciale, încercând să imite vestimentaţia crailor din vechime. 

Ca şi Stelarii, au o perioadă de pregătire, îşi împart sarcinile, sunt verificaţi de preotul satului, şi după 
colindat în seara de Crăciun, invită la petrecerea de la gazdă fete de vârsta lor. 

Căluşarul (Căluşerul, Scăluşer) - cel mai important obicei tradiţional, mobilizând întregul sat. Ceata 
este formată din 15 - 20 de feciori, care învaţă jocul de căluşer propriu - zis, Căluţul şi Romana, colindele, 
îşi aleg gazda şi funcţiile în ceată: vătaful, bate - coada, căşerul şi colcerul. 

In cele trei zile de Crăciun ei umblă pe la casele oamenilor, colindă şi joacă într-una jocurile de 
"scăluşer", iar în casele colindate se joacă "învârtite" cu fete. Seara, petrecerea continuă la gazda lor. 

Ei sunt îmbrăcaţi în cămaşă ţărănească cu ciocănele, poartă cioareci, pieptar de Sălişte, peste care e 
aranjat brâul naţional, de la stânga la dreapta. „Vătaful” poartă două brâuri albastre încrucişate, iar ajutorul 
lui "bate - coada", poartă două brâuri tricolore, încrucişate. Pe spate, peste brâu se poartă cârpa de căluşer, 
ţesută acasă de femei. De la genunchi în jos sunt aranjate zdrâncanele, făcute din lână în diferite culori, care 
atârnă până la glezne, precum şi clopoţei sau zurgălăi fixaţi în partea de sus a zdrâncanelor. 

Bâta ce o poartă ei este artistic lucrată sub formă inelară, iar sub măciucă atârnă fonte lungi în diverse 
culori. La capătul de jos, bâta are verigă şi cui. 

Jocul, Scăluşerul propriu - zis, are 16 figuri, se joacă în linie şi dublu, cu bâta în mână în faţa casei, 
până ce călăuza primeşte aprobarea să intre în ceată. „Marşul” se joacă în special pe drum trecând de la o 
casă la alta. "Romană" are o melodie diferită, se joacă în cerc, cu vătaful la mijloc. 

 
Bibliografie 
1. Clemente Constantin – Lada de zestre – obiceiuri şi tradiţii din judeţul Hunedoara – Inspectoratul 

pentru cultură a judeţului Hunedoara, Editura Destin, Deva, 1998 
2. Romulus Vulcănescu - Mitologie română, Bucureşti, 1985 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ȘI A SERBĂRILOR 
ȘCOLARE 

P.Î.P. AURICA BELECCIU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SÎRBI 

VLĂSINEȘTI, BOTOȘANI 

 Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot 
da informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările, neîncrederile, pasiunile 
elevilor. 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 fie parte la adoptarea 
deciziilor privitoare la copii; să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la 
copiii lor; să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 

 Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta - lectorate cu părinții, ședințe, consultații, participarea la activități cultural- artistice, excursii, 
serbări școlare. 

 Serbarea şcolară este abordată cu entuziasm de elevii talentaţi tocmai pentru că îndeplineşte unele 
funcţii specifice care o deosebesc de o oră obişnuită: 

- Funcţia de loisir (de petrecere plăcută şi utilă a timpului liber); 
- Funcţia social-integrativă (prin relaţiile interpersonale cultivându-se solidaritatea şi cooperarea); 
- Funcţia formativă (interiorizarea valorilor estetice şi spirituale); 
- Funcţia vocaţională (care face posibilă realizarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor). 
Serbările: 
 Contribuie la acumularea cunoştinţelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor;
 Îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate sau le

dezvoltă pe cele mai slab manifestate anterior; 
 Contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere a fiecărui copil şi al întregului colectiv prin

dorinţa comună de a obţine rezultate bune; 
 Favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul desfăşurării repetiţiilor;
 Trezesc în copil energia latentă, existentă în fiecare, de a învinge dificultăţile întâlnite, de a-şi

stăpâni timiditatea; 
 Cultivă spiritul de iniţiativă, de independenţă, de acţiune iar pregătirea serioasă contribuie la

stimularea interesului pentru munca făcută cu un scop precis şi îndeplinită cu conştiinciozitate; 
 Educă gustul pentru frumos prin realizarea estetică a numerelor din program, armonia întregului

spectacol, calitatea acompaniamentului muzical şi al costumelor; 
 Constituie un liant puternic între cadrul didactic şi elevi prin cunoaşterea reciprocă.
 Pentru reuşita unei serbări, trebuie să avem în vedere următoarele: 
 Însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente pentru

rezultatele finale; 
 Atmosfera din timpul repetiţiilor să îmbine voia bună şi seriozitatea: indicaţiile şi lămuririle să fie

scurte şi clare; 
 Să fie antrenaţi şi părinţii sau alţi colaboratori (scriitori, oameni de cultură, ziarişti, istorici);
 Toţi elevii clasei să fie mobilizaţi să participe efectiv la pregătirea şi susţinerea spectacolului,

fiecare primindu-şi rolul potrivit înclinaţiilor; 
 Să se combată cu tact nu numai tendinţa de vedetism al celor mai talentaţi, dar şi timiditatea celor

mai puţin dotaţi; 
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Conţinutul serbărilor: 
 Tematica să conțină puternice valenţe educative care să favorizeze cultivarea cu precădere a unor

sentimente sau a unor trăsături de caracter; 
 Lucrările selecţionate trebuie să fie accesibile vârstei şi să corespundă posibilităţilor psiho-

individuale ale copiilor; 
 Programul să nu fie încărcat (serbarea să dureze 1 h – 1 ½ h) altfel devine plictisitoare;
 În alcătuirea programului să se ţină seama de datinile şi obiceiurile locale, trecutul istoric,

specificul ţinutului, interesele copiilor; 
Prin astfel de activităţi extracurriculare urmărim descoperirea unor talente în arta interpretării scenice, 

cultivarea aptitudinilor elevilor, formarea unor priceperi de punere în scenă a unui spectacol, dezvoltarea 
sensibilităţii artistice, cultivarea intersului pentru literatură.  

Serbările şcolare răman întotdeauna momente de bucurie si prilej de manifestare inedită al talentului 
nativ al copiilor in fata parintilor si admiratorilor emotionaţi. Participarea la serbarea clasei îi unește pe 
copii, îi ajută să se împrietenească, se formează optimismul, încrederea în propriile forțe, se cultivă trăiri 
affective şi emoţionale, se formează trăsaturi pozitive de voinţă şi caracter. Serbarea e întotdeauna o 
sărbătoare în viața copiilor. Momentele de intensă trăire,aplaudate cu căldură, nasc în sufletul copiilor 
dorinţa de armonie ceva contribui la conturarea personalităţii. 

 Exprimând idei si sentimente prin mijlocirea artei, aceste serbari se adresează afectivităţii, 
sensibilităţii care la această vârstă sunt suportul sufletesc al tuturor acţiunilor şi generează o nesfârsită gamă 
de emoţii şi sentimente artistice.  

Bibliografie: 
 Postelnicu, Constantin,  ”Fundamente ale didacticii şcolare”, Editura Aramis, Bucureşti, 2000
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

BRISC MONICA -COLEGIUL NATIONAL TEODOR NES SALONTA 
 
"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 - Educaţia părinţilor în lume 
Universul educațional al unui copil este format din două medii: acasă (familia) și școala. În teorie 

aceste două medii se întrepătrund și conlucrează pentru buna dezvoltare a copilului. În realitate, societatea 
de azi pune presiunea modelării copiilor doar în baza instituțiilor educaționale. 

Psihologii au consemnat că familia este cel mai puternic agent socializator în dezvoltarea copiilor, 
mai ales în perioada copilăriei mici. Familia asigură dezvoltarea psihică a copilului și este o sursă primară 
și primordială de dragoste și afecțiune. Acest nucleu îndeplinește toate, sau aproape toate, nevoile de 
creștere și dezvoltare, atât fiziologice cât și psihologice ale copilului. În sânul familiei copiii câștigă și 
dezvoltă aproape toate aptitudinile (motorii, cognitive, afective), motiv pentru care evaluarea contribuției 
sau influenței în dezvoltarea copilului față de alți factori, cum ar fi cei genetici și sociali, este deficil decelat. 
Este sigur faptul că familia reprezintă un factor esențial în creșterea, dezvoltarea și educarea copilului.  

Școala reprezintă mediul în care copilul deprinde noțiuni noi, informații diverse, învață despre 
conduită, despre principii, despre el. Școala permite dezvoltarea culturală a celor mici. Școala pune bazele 
omului de mâine.  

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 important în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă 
a dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. ACEASTA reprezintă un mediu de socializare 
şi educare din cele mai complete, datorită posibilităţilor pe care le are, de a-l introduce pe tânăr în cele mai 
diverse situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

 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 influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei lor despre viață, 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. În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă 
şi se cultivă sentimentul demnităţii, dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care 
sunt elemente de bază ale vieţii sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă 
multidirecţională este familia. Aceasta are menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, 
dar şi de formare a primelor conduite, sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie 
mai mult să formeze decât să informeze. Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, 
formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii 
imitând comportamentele acestora. La ora actuală multe familii au nevoie de o educaţie solidă, dată fiind 
starea lor precară din punct de vedere material şi spiritual. 

,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul le va 
stabili cu lumea exterioară din care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie să se ancoreze pentu 
a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului.’’(Marie- Claude, Beliveau) 

 În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
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familiile copiilor, să dirijeze 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. 

 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”. 

 Parteneriatul este rezultatul unei tranzacţii în plan afectiv-atitudinal, se bazează pe trebuinţa 
firească, pe care orice om o are, de a respecta şi de a le respecta, de unde şi expresia: respectul este o cale 
cu dus-întors. Gradul reuşitei personale este reuşita activităţilor colective, performanţa colectivă. Activităţile 
cu caracter aplicativ desfăşurate în grup devin o sursă de cunoaştere, iar în cadrul lor se formează şi se 
dezvoltă, chiar dacă cei ce învaţă sunt elevi sau adulţi, capacitatea de a asculta, respectul de sine şi de 
ceilalţi, arta de a face faţă, a evita şi a elimina acele carenţe pe plan educaţional prin soluţionare comună, 
arta de a conlucra pentru realizarea obiectivelor propuse. 

 Pentru ca scopul parteneriatului să fie eficient, pot fi sugerate o serie de activităţi comune la care să 
participe elevii şi părinţii lor sau alţi parteneri educativi din comunitate. Astfel, activităţile devin 
benefice, productive, finalizându-se printr-o evaluare raportată la nivelul atingerii obiectivelor 
urmărite prin discuţii şi măsuri propuse pentru remedierea, soluţionarea problemelor ivite. Iată câteva 
modalităţi, forme de colaborare care pot fi iniţiate şi coordonate, ce vizează implicarea educatorilor-
părinţi în activitatea educativă: 

a)consultaţii pe teme educative. 
b)lecţii demonstmtive pe teme educative, ce au ca scop cunoaşterea şi îţelegerea regulilor de

comportări civilizată; 
c)activităţi prin care se exersează normele de conduită, interrelaţiile sociale
d)activităţi extraşcolare. drumeţii,vizite şi excursii; serbări şcolare; concursuri - competiţii

sportive etc. 
e)colaborare cu alţi parteneri educativi.
Într-un parteneriat real familie - şcoală funcţia educativă a şcolii se împleteşte concret cu funcţia şi 

îndatoririle şcolii, ambele instituţii completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a elevului. 
Părinţii toarnă temelia marelui edificiu, supraveghează nu doar primii paşi ai copilului, ci şi pe următorii. 
Noi, dascălii, revărsăm din cupa înţelepciunii şi a pasiunii, punem în balanţă toleranţă cu exigenţă şi astfel, 
împreună, contribuim la modelarea fiinţei umane, având în minte vorbele lui Plutarh "consideră elevul o 
făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie".  
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SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

AUTOR: BUGHIU DELIA-MARIANA, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS, JUDEŢUL BIHOR 

 
“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) 
 
Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, pentru 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă. Dintre toate activităţile 
extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în pregătirea scenariului, pregătirea locului 
desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, interpretarea rolurilor, este serbarea şcolară. 
Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 
dăruire, dorind din tot sufletul ca prestaţia lor să impresioneze, să aducă bucurie în sufletele celor dragi. 

În organizarea unei serbări şcolare, trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care orientează 
dascălul în munca de educare a copilului, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele 
(afectiv, cognitiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). Iată câteva dintre aceste cerinţe: 

-elevii trebuie să fie mobilizaţi activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea 
spectacolului. Fiecare elev trebuie să primească un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, 
intereselor şi talentelor. 

-organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului. Indiferent de tema 
spectacolului este absolut necesară transmiterea unui mesaj precis, clar exprimat pentru a fi perceput şi 
apreciat de către spectatori. 

-programul artistic nu trebuie să fie încărcat cu prea multe numere, să nu dureze prea mult pentru a 
nu plictisi. Dacă programul artistic va prezenta datini şi obiceiuri locale, aspecte legate de preocupările şi 
interesele locuitorilor, spectatorii vor avea satisfacţia că programul artistic le-a fost adresat. 

-după fixarea temei şi selecţionarea numerelor este necesară întocmirea programului. Numerele 
trebuie să fie variate în succesiunea lor pentru a evita monotonia. Proporţia dintre numere trebuie să fie 
echilibrată, ţinând cont de ideea că „ce-i prea mult strică”. 

-pentru ca un program artistic să aibă succes este necesar un anumit număr de repetiţii, în funcţie de 
complexitatea temei şi a programului, de posibilităţle pe care le au elevii şi de timpul pe care aceştia îl au 
la dispoziţie. 

Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organiyatorul serbării deoarece trebuie să se 
gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a scoate în evidenţă 
calităţile artistice ale fiecărui elev. Apoi trebuie să culeagă materialul şi să-l organizeze într-un scenariu 
atractiv şi educativ. Scenariile trebuie să fie alcătuite asfel încât să dea posibilitatea fiecărui elev să se 
identifice cu rolul, să-şi dezvolte o imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim posibilităţile 
individuale. Este foarte impostant ca momentul muzical să fie foarte bine ales, să fie accesibil elevilor şi să 
le placă. 

Repetiţiile trebuie să se desfăşoare într-o atmosferă de calm, bună dispoziţie, dar şi seriozitate. 
Indicaţiile dascălului trebuie să fie precis formulate, repetate ori de câte ori este nevoie, iar la sfârşitul 
fiecărei repetiţii, dascălul are sarcina de a evalua repetiţia, de a da indicaţii pentru repetiţiile următoare. 

Pentru ca serbarea să aibă farmec, scena se decorează potrivit cu tematica programului artistic 
pregătit, evitându-se supraaglomerarea cu elemente decorative. Decoraţiunile pot fi confecţionate de către 
elevi şi este chiar indicat ca ei să fie implicaţi în această acţiune care le trezeşte respect faţă de munca lor.  

Orice serbare şcolară dă şanse egale fiecărui elev de afirmare şi valorizare, dezvoltă simţul civic 
adecvat cerinţelor sociale. De „perfecţiunea “ artistică a unui program de serbare depinde ca pe viitor elevii 
să poată aprecia un spectacol artistic bun, să recunoască valorile muzicale şi literare. 

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului de cursuri, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţie între dascăl şi elev- pentru că nu se impun reguli 
extrem de exigente, pentru că atmosfera este relaxată, profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-
i cunoască mai bine, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile di afara clasei, dau elevilor 
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sentimentul de egalitate care înseamnă acceptarea necondiţionată şi respectarea fiecărui elev. Pe de altă 
parte, în faţa unui profesor diferit faţă de cel de la clasă, elevul dezvoltă sentimente de încredere, se simt 
valorizaţi şi capată o nouă identitate. 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolară este benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în dascăl o 
persoană apropiată de sufletul copiii lor, dornică să descopere şi să valorifice individualitatea lor. Prin 
participarea părinţilor la serbările şcolare, copilul va simţi că părintele îi este aproape, că îi apreciază munca, 
că se bucură împreună cu el. Nici o satisfacţie nu poate fi mai mare pentru copil decât lauda si aprecierea 
dascălului, dar în acelaşi timp şi aplauzele şi chiar lacrimile din ochii părinţilor. 

În concluzie, putem spune că relaţia elev-dascăl-părinte are un rol deosebit în educaţie, colaborarea 
dintre aceşti trei factori contribuie la atingerea finalităţilor educaţiei – formarea, dezvoltarea şi modelarea 
personalităţii elevului. 

Bibliografie: 
1. Dicţionar de pedagogie, E.D.P., Bucureşti, 1979
2. Aurelia Berluşcă, Ghid metodologic al serbărilor şcolare, E.D.P.R.A., 2010
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CEAUȘ LUCIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SĂRATA, DIN BACĂU 
 
Luna decembrie reprezintă o lună plină de magie, o lună a minunilor și colindelor de Crăciun. 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. 

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 Iisus Hristos. 

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. Confortul pe care ți-l oferă 
gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, 
recunoștință! 

Pe lângă familie, școala reprezită un mediu în care elevul se dezvoltă atât din punct de vedere cognitiv 
cât și afectiv. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

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. 

 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. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, școala și familia au oportunitatea de a lucra împreună pentru a realiza 
o atmosferă magică de care se pot bucura cei mai importanți beneficiari și anume, elevii. Cadrele didactice 
pot realiza împreună cu elevii și părinții acestora ornamente frumoase pentru a împodobi sălile de clasă - 
ornamentele confecționate manual fiind unice, în ele se regăsește emoția cu care ne încărcăm în aceste zile 
și mai ales bucuria elevului de a-i avea alături în demersul didactic pe cei dragi. 

Data de 6 decembrie reprezintă din cele mai vechi timpuri o sărbătoare a copiilor - venirea lui Moș 
Nicolae. După cum știm familia joacă un rol important în celebrarea acestei sărbători. Cadrul didactic poate 
colabora cu părinții în realizarea unei surprize plăcute celor mici. Se pot atașa la marginea fiecărei băncuțe 
șosețele în care elevii să găsească în momentul când vor sosi la școală dulciuri și rechizite, continuându-se 
astfel la școală magia și fericirea pe care aceștia o trăiesc acasă în dimineața acestei zile minunate. 

O altă activitate ce prinde din ce în ce mai mult popularitate pe la noi ar fi „Secret Santa”. Elevii își 
fac cadouri unul altuia fără a ști ce vor primi și de la cine. De semenea, această activitate nu ar fi posibilă 
fără ajutorul de nădejde al părinților. 

Până acum, cei mai răsfățați în această perioadă minunată a sărbătorilor de iarnă par a fi doar elevii, 
dar și părinții acestora pot avea parte de o experiență magică ce le va aminti de frumoasele zile ale copilăriei. 
Cadrele didactice pot organiza festivități în care elevii îi pot răsplăti pe părinți prin manifestări artistice. 

Serbările de Căciun reprezintă un simbol al sărbătorilor de iarnă în mediul școlar și în cadrul 
parteneriatului dintre școală și părinți. Părinții se pot bucura de scurte programe artistice presărate cu poezii, 
cântecele, colinde și de ce nu, o scenetă în care elevii să-și exprime micile talente actoricești. Este de 
neegalat bucuria unui elev de a fi vizionat și ascultat de către părinți, creându-se astfel o legătură importantă 
și indestructibilă. 

În final, se poate concluziona că scopul urmărit în cadrul parteneriatului cu părinții este acela de a 
realiza programe educaţionale care integrează familia şi copiii. 
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SERBARE 
CLASELE PREGĂTITOARE, I ȘI A II-A 

DECEMBRIE 2019 

PROF. CHIOARȚĂ SABINA 

Colind ”Vine iarna!” 
Ș: În clinchet de clopoei, 
Pe aripi de porumbei, 
Cad fulgi moi, din cer dansând 
Și coboară pe pământ. 
Azi, la fiecare casă 
Se aud colindători 
Și colinda lor frumoasă 
Tot răsună până-n zori. 

M: Vă poftim cu noi, aici, 
Să v-aducem bucurie, 
Sănătate, rodnicie, 
Cu-ale noastre glasuri mici. 
Cerul azi e-n sărbătoare 
Și pământul s-a-nnoit 
Căci la noi smerit coboară 
Pruncul cel făgăduit. 

D: Măi, Iasmină, mai lasă pregătirile că e destul pentru azi! 
Stai și tu lângă mine că trebuie să vină colindătorii! 
Ai pregătit colacii și nucile? 

I: Sunt gata de mult! 
Numai sa vină 
Sunt o mândră gospodină 
Casa toată o îngrijesc 
Masa eu o pregătesc 
Fac plăcinte până în zori 
și astept colindători” 

D: În seara asta e mare sărbătoare 
Pentru întreaga suflare! 
Asta-i seara sfântă 
Când colindele se cântă! 
E seara de Ajun 
A bătrânului Crăciun! 

I: Copiii pleacă la urat 
și nu se opresc din colindat  
până ce toți n-au ascultat 
povestea lui Iisus cel lăudat. 

D: Și pe la case se opresc 
Și gospodarii îi cinstesc, 
Covrigi, plăcinte, cozonac 
Cu dărnicie îndeasă-n sac. 
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C-așa-i în seara de Ajun 
Sunt obiceiuri din străbuni. 
 
Toți elevii: Primiți cu colindul? 
Colind ”Am plecat să colindăm!” 
 
M: Iată ceata de flăcăi 
Ce-a pornit din lapte văi 
Să vă spună dumneavoastră 
O urare la fereastră. 
În seara lui Vasile Sfântu 
Mi-a furat căciula vântul 
Și mi-a dus-o sub fereastră 
Chiar aici la dumneavoastră. 
 
L: Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm, 
Sănătate și noroc, 
Și tot anul plin de rod! 
Mulți ani să trăiți, 
Bucuroși să fiți! 
Veseli, fericiți, 
Să ne mai primiți, 
Tot cu voie bună, 
După datina străbună. 
 
A: Și dacă tot am venit 
Vom petrece negreșit 
Vom cânta și vom juca, 
Colinde vom asculta 
și proverbe, zicători, 
Cum e datina la noi! 
 
M: Fiecare pom din lume 
Are o poveste anume 
Dar e una de demult 
Si pe aceea o ascult 
Totdeauna de Crăciun 
Dați-mi voie să v-o spun  
Când la Betleem Maria 
Săvârșind călătoria 
l-a născut pe Fiul Sfânt 
Îngerii din cer cântând 
Au dus vestea în lung și lat 
Că un rege minunat 
Cu mărire va veni 
Pământul va moșteni 
 
I: Când s-a născut Iisus în țara aceea, care se numea Iudeea 
Domnea Irod împărat, stăpân rău, ne-nduplecat 
Tulburat de-această știre, a tunat către oștire 
 
A: Maica pruncului Iisus, alergând din jos în sus 
Pruncului său preacurat, adăpost i-a căutat 
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Dar după o zi întreagă, obosită, fără vlagă 
S-a oprit și s-a rugat, de-un stejar verde rotat. 
 
Colind: ”Astăzi s-a născut Hristos” 
 
L: O, stejare credincios, lasă-ți crengile în jos 
Frunza lor pe noi să cadă, ostașii să nu ne vadă 
Ajutor de ne vei da, te voi binecuvânta! 
 
C: Maica Sfântă, iubitoare, frunza mea e foșnitoare, 
Nu găsești sub ea odihnă, zi și noapte n-are tihnă 
Iar de-ți plânge copilașul, il va auzi ostașul. 
 
R: De atunci, în seara de Crăciun 
Creștinu împarte ce-i mai bun. 
Sărbătorind cum se cuvine 
Această naștere divină/ 
Cu toții brazi împodobesc 
Și casele își primenesc. 
 
G: E sărbătoare de Crăciun 
Cântați, cântați, creștini” 
E sărbătoare de Crăciun 
Să fim cu toți mai buni! 
 
Colinde 
”Moș Crăciun ce drag ne ești” 
”Aho, aho!” 
”La mulți ani!” 
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PROGRAM SERBARE CRACIUN 

PROF. CÎRCIUMARIU CLAUDIA, GRADINIȚA P.P.NR.11, TIMIȘOARA 

PARTEA I 
POEZIE - COLIND 
Primiti colinda ce-o purtam 
Acum in haina noua, 
Caci fericire si noroc, v-aducem astazi voua. 
-Buna ziua, gospodari, 
V-au sosit colindatorii, 
Caci de-aseara stam pe-afara 
Picioarele ne-nghetara 
Maine anul se-noieste, 
Anul vechi ne paraseste 
Cum e din batrani lasat 
Rugam s-aveti rod bogat. 

CANTEC – ZURGALAI 
Seara-i de mister 
Bradu-i luminat 
Ard stelute-n el 
Totu-i minunat 
Roata de copii, 
Bradul la mijloc 
Si asteapta, asteapta toti  
S-auda cioc, cioc, cioc HEI! 
REFREN: Zurgalai, zurgalai 
Veseli zurgalai 
Se aud de prin campii 
Peste munti si vai! Hei! 
Vine iar si la noi, 
Mosul bun si bland 
Sa cantam, sa dansam 
Pentru Mos Craciun! 

POEZIE – BRADUL 
Fie iarna, fie vara, 
Bradul verde sta afara. 
Ale lui ramuri bogate 
De Craciun sunt incarcate. 

Globulete si beteala, 
Bomboane si poleiala, 
Mici cadouri de Craciun 
Are bradul meu cel bun. 
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COLIND – O, BRAD FRUMOS 
O, brad frumos 
O, brad frumos 
Cu cetina tot verde. 
Tu esti copacul credincios 
Ce frunza nu si-o pierde, 
O, brad frumos, 
O, brad frumos 
Cu cetina tot verde. 
 
POEZIE – SANIUTA 
Uite, saniuta mea 
Zboara ca un fulg de nea 
Cand o sui pe derdelus, 
Trage spre alunecus. 
 
Cand se vede sus, ei bine, 
Ar fugi si fara mine. 
Dar n-o las! Pe gheata buna 
Lunecam doar impreuna. 
 
CANTEC – SANIUTA 
1 Saniuta fuge, 
Nimeni n-o ajunge, 
Are dor de duca 
Parc-ar fi naluca. 
 
REFREN: Toata ziua prin zapada, 
Vine lumea sa o vada, 
Saniuta e usoara, 
Fuge parca zboara. 
 
2 Are talpi lucioase, 
Varfurile-ntoarse, 
Pod de scandurele, 
Sa tot stai pe ele. 
 
REFREN……. 
3 Peste hopuri sare. 
Ca pe zmeu calare, 
Hatul de-o sa scape, 
Tranta e aproape. 
 
REFREN…… 
POEZIE – UITE, VINE MOS CRACIUN 
Din vazduh de sub un nor 
Mos Craciun coboara-n zbor 
Hornul casei nu-l gaseste, 
Dar la usa se opreste. 
 
Sacul si-l da jos din spate 
Daruri multe sa ne-arate. 
Noi, timizi si chiar sfiosi, 
Acum suntem bucurosi.  
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CANTEC – MOS CRACIUN CU PLETE DALBE 
1 Mos Craciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nameti. 
Si aduce daruri multe, 
La fetite si baieti. 

Mos Craciun, Mos Craciun 

2 Din batrani se povesteste 
Ca-n toti anii negresit, 
Mos Craciun pribeag soseste 
Nicioadata n-a lipsit. 

Mos Craciun, Mos Craciun 

3 Mos Craciune, Mos Craciune 
Incotro vrei s-o apuci? 
Ti-as canta Florile Dalbe 
De la noi sa nu te duci. 

Mos Craciun, Mos Craciun 

DANS – MELODIA JOACA tra la la 

PARTEA A II-A 

Activitate in parteneriat cu parintii 
1. Felicitare pentru Mos Craciun (confectionare felicitari)
2. Bradul de Craciun (lucrare colectiva)
3. Program colinde parinti-copii
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IMPORTANŢA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

PROF.INV.PRESCOLAR CUMPATA IULIANA 
SCOALA GIMNAZIALA VALEA SEACA,GRADINITA CONTESTI 

 
 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. 
 Începând cu 23 decembrie şi până la 7 ianuarie, în fiecare an satele şi oraşele noastre sunt animate 

de o pregătire specială, tradiţională, specifică poporului nostru, în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă: 
CRĂCIUNUL, ANUL NOU şi BOBOTEAZA. În cele 12 zile, oamenii ţin să marcheze caracterul deosebit, 
sărbătoresc, al timpului de trecere de la un an la altul prin acte rituale,ceremoniale şi spectaculoase, care 
sunt menite să întărească coeziunea familiei, a grupurilor sociale. 

În AJUNUL CRĂCIUNULUI, pe înserat, în toate satele şi oraşele din ţară începe colindatul . Acest 
obicei a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual ci şi numeroase mesaje şi simboluri ale unei străvechi 
spiritualităţi româneşti . El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creştin care este 
NAŞTEREA DOMNULUI IISUS HRISTOS. Colindătorii, copii şi adulţi, merg din casă în casă vestind 
prin cântec naşterea pruncului Iisus.  

 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” , „Bunghierii” 
, „Căiuţii” , „Malanca” , „Jienii”,„Mascaţii” , etc 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 noaptea de 31 decembrie timpul capătă o nouă dimensiune, cosmică, iar vatra satului devine un 
perimetru sacru în care urmează a se oficia, marile rituri de purificare. Este noaptea în care nimeni nu are 
voie să doarmă deoarece este noaptea împăcărilor şi a „ tuturor nebuniilor”, menite a anula „ordinea 
existentă” pentru a instaura „legea armoniei universale”. Aproape fără egal, prin intermediul datinilor şi 
obiceiurilor strămoşeşti practicate în Moldova, sunt reiterate străvechi simboluri ale umanităţii. Sub semnul 
unor forme plastice de o excepţională expresivitate artistică şi valoare documentară –măştile şi costumaţiile 
ceremoniale – firul vieţii noastre se împleteşte tainic cu rădăcinile mitologiei româneşti . 

 În dimineaţa zilei de Sfântul Vasile grupuri de fete şi băieţi merg pe la rude şi vecini cu SORCOVA 
şi SEMĂNATUL pentru a le ura sănătate şi belşug în anul care începe.  

 Pe 6 ianuarie există la români obiceiul aruncării crucii în apă . În majoritatea satelor , dar şi la oraşe,l 
a BOBOTEAZĂ există obiceiul ca după oficierea slujbei religioase din biserică , să se meargă în procesiune 
către o apă curgătoare (râu, fluviu) pentru a „sfinţi apele”. Când preotul aruncă crucea în apa îngheţată 
,uneori în copcile făcute de enoriaşi, este o mare cinste ca un bărbat să se scufunde în apă pentru a recupera 
crucea. Se spune că acel bărbat va fi ferit de toate necazurile tot timpul anului . 

 Sărbătorile de iarnă se încheie cu 7 ianuarie, ziua Sfântului Ioan, ziua în care au loc diverse 
ceremonialuri de sărbătorire a celor care poartă numele Ioan . 

 Iarna este sobră, plină de privaţiuni şi primejdioasă, dar sărbătorile acestui anotimp, cele mai 
spectaculoase din tradiţia românilor, prefigurează parcă clipele în care totul va reveni la viaţă . 

  
BIBLIOGRAFIE 
1.S.FL.MARIAN , „Sărbătorile la români”, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 1994 . 
2.Nicolae Cojocaru , „Cântece , obiceiuri şi tradiţii populare româneşti”, Ed. Minerva , Bucureşti 

1984. 
3. Tudor Pamfile , „Sărbătorile la români”, Ed. Saeculum I. O . , Bucureşti, 1997.  
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IMPORTANTA SERBARILOR SCOLARE 

CRAIOVEANU SIMONA ELENA 
PROF.INV.PRIMAR  

SC. GIMN. NR.80, BUCURESTI 

 Fiecare serbare scolara de Craciun, de Paste, de sfarsit de an scolar, Serbarea Abecedarului, este o 
sarbatoare pentru copii, parinti si profesori. 

 Prin sustinerea unei serbari se stimuleaza creativitatea copiilor si se pune in valoare imaginatia. Este 
o modalitate clasica de educatie pentru toate varstele.

 Scenetele, cantecele , poeziile, glumele, ajuta copilul in perfectionarea deprinderilor artistice, in 
dezvoltarea aptitudinilor , gustului estetic, invingerea emotiilor, dragoste pentru frumos. 

 Atunci cand doresti sa proiectezi o serbare ,trebuie sa tii cont de anumite criterii: 
-experienta de viata a copilului; 
-nevoile sale de cunoastere; 
-talentul si aptitudinea lui; 
-emotiile, dorintele lui; 
 Deasemenea , trebuie avut in vedere si locul de desfasurare, atmosfera , costumele, luminile ,muzica, 

ambientul, accesoriile. Totodata , materialul serbarii sa fie educative, placut copiilor si adaptat varstei lor. 
 Serbarile scolare sunt momente inedite, unice si irepetabile pentru un suflet de copil, moment care 

ajuta la formarea viitorului adult. 
 Desi par demodate intr-o lume a tehnologiei avansate, totusi , serbarile scolare clasice au rolul lor 

educativ in dezvoltarea copilului si un impact placut asupra adultului care isi aminteste de copilarie. 
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ROLUL COLABORĂRII FAMILIE-ŞCOALĂ ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALITĂŢII COPILULUI 

PROF. DULL ZSUZSA 

 În educarea copilului- viitor adult, părinții, profesorii, școala și societatea în general sunt mijloacele 
cele mai importante. Printre problemele importante ale învățământului în această eră de schimbare și 
tehnologizare rapidă se găsește și cea privind parteneriatul cu alți factori educaționali, între care familia 
ocupă un loc privilegiat. Familia, prima școală a vieții este cea care oferă copiilor primele cunoștințe, 
primele deprinderi, dar și primele modele comportamentale, suportul psiho-afectiv-stimulativ necesar 
debutului socio-familial. 

 Relaţia familie-școală este un subiect care apare nu doar în literatura de specialitate ci mai ales pe 
buzele întregii societăţi, acum când timpul și implicarea sunt cele mai frecvente probleme. Când spun timp 
și implicare, mă refer la familie, ca primă verigă a sistemului educativ. Întrebarea care se pune este, dacă 
familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea responsabilităților obiective, dacă este pregătită să se 
manifeste constant ca un factor educativ. Realitatea ne-a dovedit că nu toate familiile sunt dispuse să-și 
îndeplinească consecvent responsabilitățile educative față de copii, acuzând lipsa de timp, grijile vieții 
cotidiene sau considerând că rolul lor în educația propriilor copii ar trebui să fie minim, pasând aproape 
toată responsabilitatea pe umerii școlii. Altor familii, deși doresc să asigure educația corespunzătoare 
copiilor, le lipsesc pregătirea psiho-pedagogică și experiența. Raporturile dintre părinți și copii sunt 
raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. 
Atitudinile, comportamentul , vorbele părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi 
al copiilor. 

 Familiile pot fi clasificate în funcție de rolul pe care îl au în formarea profilului moral al copilului: 
 „Familia severă“ – în anumite limite imprimă ordine, disciplină, seriozitate, asigură unitatea și 

echilibrul familiei. Severitatea este necesară în raporturile educaționale din familie, dar cu măsură. Ce s-ar 
întâmpla în cazul în care părinții aplică copiilor pentru orice abatere pedepse corporale? Atunci copilul 
crește timorat cu gândul pedepsei, ascunde greșelile făcute, simte nevoia să mintă, se îndepărtează afectiv 
și efectiv de părinți și își caută înțelegerea și afectivitatea în altă parte. Așa se nasc „găștile“ și „bandele“ 
de minori. Mai gravă este situația cînd părinții sunt împărțiți în tabere: unul „sever“ și unul „indulgent“. 
Astfel se formează viitorul demagog, viitorul ipocrit, cu trăsături de personalitate pe care nu și le dorește 
niciun părinte pentru copilul său. 

 „Familia permisivă“ – stă la polul opus al familiei severe, imprimă un climat de „puf“. Un asemenea 
copil va fi neajutorat, un egoist, un meschin, căci în familie îi este permis orice, el are numai drepturi, în 
timp ce părinții doar datorii. Acest copil se adaptează și se încadrează cu mari dificultăți în colectivele de 
școală sau mai târziu la locul de muncă. 

 „Familia rigidă“ – prejudiciază maturizarea copiilor, generând lipsa de încredere în sine, teama de 
nereușită și de sancțiune. Cadrul didactic trebuie să intervină, după ce cunoaște situația reală, prin vizite la 
domiciliu și discuții cu părinții (în particular) sugerându-le cu discreție, tact și calm în ce mod și sub ce 
formă se poate atenua și echilibra severitatea. 

 „Familia libertină“ – creează o atmosferă lejeră, prezentând riscul de a întârzia sau împiedica 
maturizarea socială a copiilor datorită preocupării excesive a unui părinte sau a ambilor pentru ei înșiși. 
Cadrul didactic trebuie să intervină pentru a dezvolta siguranța de sine, în sensul obținerii unor rezultate 
bune la învățătură, capacitatea de decizie, spiritul de independență. Punerea în gardă a părinților în legătură 
cu pericolul evoluției nefavorabile a copiilor este posibilă și necesară. Părinții trebuie să înțeleagă bine 
relația dintre faptă și măsura ei educațională. În climatul educațional sunt necesare toate ipostazele acestuia 
(severitatea și blândețea, afectivitatea și sobrietatea, larghețea și strictețea), toate însă cu măsură și la 
momentul potrivit, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane. 

 Următorul pas în educația copilului îl face școala. La nivelul acestei instituții, educația ajunge la o 
maximă dezvoltare prin caracterul programat, planificat și metodic al activităților instructiv-educative. 
Educația se realizează în forme diverse, prin activități în comun, elevii învățând unii de la alții dar și 
activități individuale care țin cont de specificul fiecărui copil în parte. Cei care realizează procesele 
formative sunt cadre specializate care dețin, pe lângă competențele disciplinare, academice și pe cele de 
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ordin psihologic, pedagogic și metodic (Constantin Cucoș, 2006, pag. 49). Influența dascălilor asupra 
dezvoltării concepției copilului despre sine și a stimei de sine este foarte puternică. Elevul dobândește noi 
deprinderi legate de activitatea lui educativă: desenează, scrie, face adunări , creează compuneri, 
argumentează. Atunci când este încurajat să facă asemenea lucruri și este lăudat pentru realizarea lor, treptat 
va manifesta tendința de a munci susținut, de a persevera în realizarea sarcinilor dificile, de a pune munca 
înaintea plăcerilor de moment. Dacă strădaniile sale, în loc să-i aducă laude, îi vor aduce critici, pedepse, 
nemulțumirea profesorilor și a părinților, dacă va fi pus să arate ce poate și va fi „derogat“ de la muncă și 
de la responsabilități, atunci copilul va dobândi treptat un sentiment de inferioritate legat de propriile sale 
capacități și de incapacitate în raport cu alții. 

 Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe. În lucrarea Management 
educațional pentru directorii unităților de învățământ, Mariana Dragomir precizează faptul că, în relația cu 
școala, părintele parcurge șapte pași: a) părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și 
organizare a procesului instructiv-educativ; b) părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și 
activități; c) părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în 
formarea copilului său și are o atitudine pozitivă față de școală; d) părintele devine o sursă de informație 
complementară – furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comportamentul copilului în 
familie, despre problemele afective și de sănătate ale acestuia; e) părintele devine o sursă educațională – 
contribuie la educația propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; 
f) părintele ca profesor – oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; g) părintele – 
inițiator al schimbărilor din școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele 
societății actuale – părintele poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală 
sau colectivă a copilului. 

 Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: a) relație 
părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport 
moral și material; b) relația familie-școală: contactul direct cu dirigintele sau profesorii clasei sub forma 
unor reuniuni de informare a părinților cu privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru 
pentru învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile de evaluare), consultarea părinților la 
stabilirea disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului extrașcolar al elevilor; 
activarea asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se 
realizeze trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere parteneri, în 
adevăratul sens al cuvântului. 

 Din păcate, familia își recunoaște partea de implicare doar atunci când vor să afle date despre evoluția 
copilului la școală și rezultatele acestuia. În schimb, atunci când dascălul constată anumite probleme pe 
care le transmite părintelui, prima reacție a acestuia este defensivă sau, mai rău, se așteaptă ca profesorul 
să rezolve dificultățile apărute. Orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se izbește de 
indiferența sau de opoziția părinților. În acest context, școala capătă astfel o misiune suplimentară. 

 Eu sunt diriginte la o clasă de a șaptea. Elevii mei provin din familii cu diferite probleme. Mulți 
locuiesc cu părinți vitregi cu care nu au o legătură prea bună sau doar cu un părinte, celălalt fiind absent 
total. În asemenea situații, elevii întâmpină tot felul de dificultăți care îi afectează și în procesul educativ 
iar unii părinți se așteaptă ca aceste probleme să fie rezolvate în afara familiei(cea mai freccventă scuză 
este lipsa timpului sau a calmului de a trata cu copilul sau a neputinței de a se impune în fața copilului care 
primește totul pe tavă fără a avea nicio respnsabilitate), mai exact de către dirigintele clasei. De exemplu, 
zilele trecute, unul dintre acești părinți a apelat la mine pentru a-i aduce copilul de acasă la școală, pentru 
că , spunea părintele, copilul nu vrea să vină la școală, nu oferă nici un motiv și să îl conving eu,deoarece 
părintele nu știe ce să îi facă și se simte depășit de situație (responsabilitate care nu este a mea, să merg 
acasă la elevii mei și să îi oblig să frecventeze cursurile). Prin urmare, actuala relație dintre familie și școală 
presupune o implicare mult mai mare din partea profesorilor decât a părinților. O educaţie de calitate se 
realizează atunci când, la procesul de formare a elevilor participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. 
Relaţia de colaborare permanentă și eficace cu familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură 
succesul şcolar. 

 Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii 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 mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze 
munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar. Pe parcursul anilor de muncă la catedră mi-am pus o 
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mulțime de întrebări legate de relaţia mea cu familiile elevilor mei. O întrebare a fost aceasta: ,,Cum am 
îmbunătăţit eu relaţia şcoală – familie?” Știu că am încercat să realizez o comunicare optimă din care să 
înlătur toți factorii perturbatori, am gândit activități școlare și extrașcolare în care să fie implicați într-un 
mare grad, să schimb mentalitatea greșită față de școală și mai ales să îi ajut să dezvolte legături strânse cu 
proprii copii, recunoscându-le și acceptându-le acestora diferențele, nevoile și posibilitățile.  

 Numai implicând toţi factorii educaţionali în formarea personalităţii umane vom reuşi să atingem 
toate aceste obiective. Un parteneriat eficient şcoală – familie este dorinţa oricărui profesor. 

 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: „Fericit e cel ce e fericit prin copiii săi“. 

Bibliografie: 
Agabrian, Mircea, Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de caz, 

Institutul European, Iași; 
Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, 
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FAMILIA - PRIMUL EDUCATOR 
ROLUL FAMILIEI ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 PROF. INV. PRESC. ENE CARMEN-FLORICA 
 G.P.P. VESELIEI NAVODARI 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. 

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de 
observaţie, memoria şi gândirea. 

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 copiilor, comportamentul lor 
sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor. Alături 
de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. De 
educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele educative 
exercitate de acestea sunt mai puţin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de tineret. 

Din perspectiva sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un 
"grup social relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea 
românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă. 

Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie, care uneşte soţii şi pe descendenţii 
acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. De-a lungul timpului viaţa 
în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra vieţii private a copiilor şi tinerilor. 

Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 
punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.  

Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 
socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod hotărâtor. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 
despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 
primite în familie. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

 Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 
indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 
ochii minţii şi le urmează. 

 Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 
în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 
Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. 

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. În cadrul familiei 
moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei generaţii cu familia 
formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai puţin la educaţia 
nepoţilor. Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel 
cresc posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi 
sportive, şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei. 

Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea 
asigura un trai decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este 
încredinţată altor persoane sau instituţii sociale (ex: creşa, grădiniţa, etc). Un caz aparte îl constituie 
familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă mai mult de copii, dar 
problema majoră a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai modest. Situaţia familiilor în 
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care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu doua ajutoare de şomaj de abia se poate 
asigura hrana, neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest. 

Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de relaţionare 
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi 
pozitiv sau negativ. Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un 
climat educativ bun părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul 
simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. 
Familia este un cadru ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. 

Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este 
îndeplinit cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, 
copilului i se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat. 

Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de 
condiţiile de mediu familial sunt: Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include 
respingerea, supraprotecţia acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins 
este brutal, singuratic, necomunicativ, certăreţ, etc.); 

Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; Atitudine 
severă faţă de copil (climat hiperautoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se revoltă. Se 
conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie mereu 
certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor şi copilul-
sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ; 

Atitudini negative faţă de profesori, școală, activitatea intelectuală. Rolul familiei este foarte 
important în dezvoltarea copilului, din următoarele puncte de vedere: fizic, intelectual, moral și estetic. 

1. Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor. Ea asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, 
îi fereşte de pericole, le lasă timp de joacă, le crează condiţii cât mai bune de odihnă şi se îngrijeşte de 
sănătatea lor. Un regim raţional de viaţă nu poate avea decât urmări pozitive asupra dezvoltării sale fizice. 

2. Dezvoltarea intelectuală este cea mai importantă. În cadrul familiei copilul îşi însuşeşte limbajul. 
Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea exprimării copilului depind de munca depusă de părinţi 
în această direcţie. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale (ex: despre 
plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice etc.). Familia se preocupă şi de dezvoltarea 
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii 
încearcă să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte pentru a le putea înţelege. Copilul obţine 
rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să-
i asigure copilului cele necesare studiului: rechizite şcolare, cărţi de lectură, manuale şcolare etc., cât şi 
nişte condiţii bune de muncă: un birou, un computer şi nu în ultimul rând linişte pentru a se putea concentra. 
Părinţii trebuie să-şi ajute copiii la învătătură; ajutorul trebuie limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind 
indicat să efectueze temele copiilor. Cu timpul, părinţii se vor limita la controlarea temelor de casă 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 nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

3. Educaţia morală a copiilor. În familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, 
cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate. În realizarea acestor sarcini, modelul parental ajută cel mai 
mult; părintele este un exemplu pentru copil. Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rau, ce e drept şi ce 
e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în 
evaluarea comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia îl îndrumă să fie sociabil, să 
fie un bun coleg şi prieten. 

Familia este matrice de viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii elevului, ca 
mediu educativ determinant, dar şi ca sursă de dezadaptare şcolară şi de comportament deviant al elevului, 
prin factori psiho-pedagogici, cu efect cauzal negativ. Ca o concluzie, modelele de conduită oferite de 
părinţi-pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare-precum şi climatul socioafectiv în care se exercită 
influenţele educaţionale constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind 
formarea concepţiei despre viaţă,a modului de comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori 
sociale. 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 copiilor, comportamentul lor 
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sociomoral. Familia este partenerul tradiţional al şcolii. Aceasta influenţează atitudinea copilului faţă de 
învăţătură, de aceea şcolarizarea nu se poate realiza fară participarea activă a părinţilor.  

Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea cerinţelor socioeducaţionale: 
- preocuparea permanentă a părinţilor de a-şi ridica nivelul pregătii profesionale pentru a putea fi 

model şi pentru a sprijini copiii ȋn dezvoltare; 
- asigurarea unui climat emoţional-afectiv echilibrat;  
- cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor socio-educative faţă de instituţia de ȋnvăţământ la care 

este ȋnscris copilul; 
-  antrenarea copiilor, ȋn funcţie de particularităţile de vârstă, la viaţa şi munca variată a familiei, 

evitîndu-se situaţiile de a li se oferi totul de-a gata în satisfacerea trebuinţelor lor; 
-  sprijinirea copiilor la învăţătură, prin supravegherea şi ȋndrumarea lor ȋn efectuarea temelor, 

lucrărilor şcolare etc.; 
- să nu se condiţioneze, de nimeni, obţinerea unor rezultate la învăţătură,-recompensele să se dea ca 

o urmare firească a rezultatelor bune sau foarte bune la învăţătură;
- să li se acorde copiilor mijloace materiale şi financiare (bani) în limita necesităţilor fireşti, 

evitându-se exagerările în această direcţie, chiar în situaţiile când părinţii care au venituri mai mari; 
exagerările pe această linie vor avea urmări negative, copiii folosind necorespunzător surplusurile băneşti, 
îndeosebi. Părinţii trebuie să satisfacă trebuinţele (ale copiilor, dar nu trebuie să se sacrifice pe ei înşişi, 
satisfăcându-le egoismul. Firesc ar fi ca un copil să ajungă să spună: îmi este suficient o numită sumă de 
bani, spunându-le părinţilor: aveţi grijă şi de voi!, ceea ce ar face pe părinţi să înţeleagă şi limitele familiei 
pentru satisfacerea trebuinţelor lui; 

-  să se manifeste o autoritate părintească raţională, umană, justă; nici dragoste exagerată, nici 
exigenţă exagerată, brutală, nici părinţi toleranţi şi indulgenţi, nici părinţi tirani;  

- dragostea părintească să fie egală pentru toţi copiii; indiferent de vârstă, sex alte diferenţieri 
individuale; 

-  copiii trebuie învăţaţi să stabilească relaţii numai cu persoane cunoscute şi le vor binele; de evitat 
orice cunoştinţă întâmplătoare, căci voia copiilor, pot intra în medii imorale, infracţionale etc., pot aduce 
prejudicii şi familiei; 

-  orice situaţie nouă (de viaţă, educaţională, relaţională, afectivă, comportamentală) apărută în viaţa 
copiilor trebuie sesizată imediat şi realizate măsurile, mijloacele şi măsuri adecvate, pentru a feri copiii de 
şocuri grave (tensiuni, nemulţumiri, însingurări,diverse etc.), care duc la discomfort familial, educaţional, 
psihosocial etc., cu ifluenţe negative în evoluţia vieţii şi personalităţii copiilor. Ȋn numele dragostei 
adevărate şi al responsabilităţii, părinţii au îndatorirea ca, începînd cu vârstele fragede, să prevină şi, după 
caz, să înlăture orice fel de abatere a copiilor lor. Neluarea în seamă a abaterilor poate duce la „consolidarea" 
acestora şi, duce, la degradarea personalităţii copiilor lor, mai ales în perioada pubertăţii. La pubertate şi la 
adolescenţă apar unele trăsături nefavorabile dezvoltării şi manifestării personalităţii, cum sunt 
egocentrismul, îngâmfarea, nonconformismul, bravarea. Prevenirea şi înlăturarea, după caz, a unor 
comportamente negative trebuie realizate cu mijloace educaţionale pozitive, inclusiv folosirea sancţiunilor, 
care să convingă de necesitatea unei comportări demne, înţelepte.  

 Mijloacele negative de educaţie precum: bătaia, luarea dreptului la hrană sau insultele, care jignesc 
fizic şi moral, lasă amintiri neplăcute în mintea copiilor. Indiferenţa (abandonul educativ), ca si „cicălirea" 
educativă, trebuie să fie evitate de către părinţi . O eduaţie părintească bazată pe convingere este mai 
eficientă şi de lungă durată, mai fiabilă, mai plină de satisfacţii pe termen lung, atât pentru părinţi, cât şi 
pentru copii.  

Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a căror educaţie lasă 
amprente, uneori pentru toată viaţa deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi ȋn toate. Motivul? Iubirea sinceră pe 
care le-o poartă! Admiraţia lor pentru părinţi este mare, idolatrizându-i chiar, aşa că, micuţul este oglinda 
fiecărui părinte. Pentru a reuşi mai bine în educaţia copiilor lor, părinţii trebuie să fie consiliaţi, să se 
pregătească ca să ştie care sunt fundamentele concepţiilor şi strategiilor educative. De asemenea trebuie să 
colaboreze cu grădiniţa - în primul rând - direct (cu educatoarea) si prin Comitetul de parinţi precum şi cu 
specialiştii din unităţile specializate sau din organizaţiile nonguvernamentale care se preocupă şi de 
domeniul educaţiei, luând în consideraţie ceea ce este util pentru educaţia copiilor lor. Trebuie conştientizat 
ȋnsă şi faptul că părinţii au datoria sacră de creştere a copiilor lor, fără a deveni însă supuşii acestora. La 
rândul lor şi copiii au obligaţiunea tot sacră, de a-şi iubi şi respecta părinţii. Ȋn timp, odată cu evoluţia 
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societăţii şi cu modificarea unor factori sociali, economici şi tehnici, tabloul tradiţional al familiei s-a 
modificat profund şi ȋn special statutul femeii şi echilibrul tradiţional al rolurilor pe care le au cei doi părinţi. 

Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții le îndeplinesc 
cu scopul de a susține, direct sau indirect procesul de instruire a copiilor. Cercetările arată că perioada dintre 
copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială pentru dezvoltarea copilului. Comparativ cu părinții 
ai căror copii nu au frecventat grădinița, cei care au optat pentru urmararea programului instructiv-educativ 
în grădiniță au aspirații ocupaționale mai ridicate pentru proprii lor copii și o satisfacție în privința 
performanțelor școlare ale acestora. Implicarea familiei în procesul de pregătire din perioada preșcolară 
este considerată de o deosebită importanță, cu efecte pozitive asupra performanțelor școlare. Crearea 
practicilor educaționale care să încurajeze parteneriatul familie-grădiniță reprezintă o primă etapă. 

În privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că aceștia trebuie să 
fie cunoscuți de educatoare și părinți, pentru a se evita dificultățile aferente „șocului școlarizării”. Din 
perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de factori: factori ce țin de comunitate, factori de 
natură familială și factori ce sunt legați de copil. Perioada preșcolară presupune luarea în considerare a 
influenței tuturor factorilor amintiți anterior asupra procesului de adapatare a copilului. Experiențele 
copilului anterioare începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în adaptare. Adaptarea 
școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea copilului față de școală este 
importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socioemoțională echilibrată. Copiii care au o percepție 
pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare mai bune și se vor adapta mai bine din punct de vedere 
social decât cei care percep școală într-un mod negativ. Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil, 
experiențele cu ceilalți preșcolari și atitudinea familiei față de procesul de învățare reprezintă factori care 
influențează percepția copilului față de școală.  

Încredereaa și acceptarea susțin tot ceea ce se petrece în cadrul parteneriatului părinte-educatoare sau 
familie-grădiniță-comunitate. Cadrele didactice trebuie să ofere un model părinților, pentru ca aceștia să 
știe cum să acționeze. De asemenea, cadrele didactice au nevoie să fie familiarizate cu modelul părinților 
pentru a facilita modelarea în următoarele domenii:cum percep părinții comportamentul cadrelor didactice 
cu preșcolarii; cum se raportează ei ca familie la procesul de educație; cum privesc părinții cadrele didactice 
ăn comunitate; cum îndeplinesc rolurile. Simpla decizie de a se angaja în formarea relației este un pas major 
spre dezvoltarea relațiilor semnificative și pozitive cu părinții. Decizia de a stabili relații pozitive cu părinții 
schimbă perspectiva și fundamentează natura și frecvența interacțiunilor. Preocuparea de a interacționa 
frecvent cu familia este un indicator al grijii pentru aceasta. Comunicarea frecventă exprimă dorința 
educatoarei de a forma un parteneriat. Este important șă știm că nevoile și scopurile părinților se modifică 
pe măsură ce copilul se dezvoltă; de aceea, preocuparea pentru înțelegerea acestora va crește.  

În relațiile cu familia, trebuie să evidențiem inputurile folosite de acesta pentru a satisfce nevoile 
copilului. Părintele poate fi el însuși educator, beneficiind de programe educaționale care să îl ajute să 
descopere calitățile copilului. Este puțin probabilă proiectarea unui veritabil parteneriat între familie și 
scoală, care să faciliteze o evoluție adecvată a fiecărui individ pe întregul traseu al dezvoltării și să 
promoveze progresul în învățare, în condițiile absenței acelor coordonate în care se înscrie astăzi acest 
demers. Acesta vizează studierea într-o manieră integrativă a celor doi factori fundamentali implicați în 
educația copilului, întrucât abordarea izolată sau ignorarea unuia dintre ei poate duce la erori interpretative 
majore. Mai mult, interdependența nevoilor „micului om” impune necesitatea unui echipe care să le 
abordeze, echipă din care face parte familia și școala(dar nu numai), ca factori catalizatori și declanșatori 
de resurse. Se impune în acest context o reconsiderare a misiunii școlii, dar și o redefinire a rolului familiei. 
Astfel, cadrul menționat includerea interrelațiionărilor și intercondiționărilor conturate de nișa de 
dezvoltare, dar și a implicațiilor pe care această interacțiune le are în planul dezvoltării.  

Astăzi, relația familie-școală este o prioritate. Însă este nevoie de timp și de efort, întrucât problemele 
comportamentale și de educație ale elevilor nu dispar după o singură intervenție. Uneori, atât familia, cât 
și școala vor fi nevoite să lucreze împreună ani întregi pentru soluționarea problemelor comune și pentru a-
și oferi ajutor reciproc în vederea accelerării progresului școlar al copiilor. În același timp, este nevoie de 
acceptarea necondiționată a celuilalt. Relațiile de colaborare sunt mult mai îmbunătațite atunci când 
educatorii îi abordează pe părinți la nivelul la care se află aceștia, nu la nivelul la care ei (educatorii) cred 
ca ar trebui sau ar putea sa fie. Astfel, sensibilitatea la diferențele dintre părinți în ceea ce privește timpul, 
aptitudinile și cunoștințele lor va împiedica emiterea de judecăți nefondate. Privind parteneriatul familie-
școală cu deschidere și interes, într-o manieră dinamică și flexibilă, suntem în măsură să evităm o anumită 
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rutinizare a relaționării și să depășim modalitățile tradiționale, clasice, de lucru cu părinții. În cadrul unor 
coordonate definite de respect mutual, permisivitate, acceptare necondiționată, căldură, empatie și absența 
oricărei exploatări, parteneriatul are șansa de a fi constructiv. Numai astfel vom reuși să găsim în psihologia 
educațională un loc adecvat parteneriatului, astfel încât perspectiva din care sunt privite locul și rolul 
copilului să permită o conexiune eficientă a școlii cu viața reală, elevul învățând în cele din urmă să fie bine 
ancorat în realitate și, îm același timp, un model pentru alții.  

In consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui mediu educațional 
care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze implicarea activă îm învățare. În acest 
sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să se simtă confortabil si, pe cât 
posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu sentimentul de eșec.  

Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor 
relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește 
ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicare 
lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR FODOR LENUȚA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MAREˮ ZEMEȘ, JUD. BACĂU 

Din cele mai vechi timpuri familia a fost, este și va fi un factor prioritar între factorii educației. În 
ordinea firească a lucrurilor educația începe din familie, unde se formează ,,omul de caracterˮ (Loisel). 
Grija pentru educația copiilor este de preferat să se mențină și după ce copilul intră în mediul 
preșcolar/școlar. Tocmai de aceea o colaborare armonioasă între grădiniță/ școală- părinți va influența 
dezvoltarea și educarea copilului. 

În cadrul activităților-parteneriat părinții pot observa deosebirile dintre purtarea fiului/fiicei lor în 
familie și în mediul școlar și pot lua măsuri de îndreptare a unor deprinderi greșite.  

Fiecare educatoare/învățător știe că părinții sunt în mod necesar partenerii săi. Indiferent de 
competențele lor educaționale, de situația lor materială sau socială, ei sunt extrem de importanți pentru 
copil. Pe de altă parte, părinții își cunosc cel mai bine copilul, ei l-au urmărit cum a crescut, cunosc detalii 
referitoare la perioadele copilăriei mici, știu prin ce momente dificile au trecut împreună.  

Din cercetările efectuate s-a evidențiat faptul că învățarea crește și se menține mai mult timp dacă 
părinții se implică în sprijinirea acesteia prin diverse activități. Dacă vom ști să-i implicăm în activitățile 
educative, ei vor sprijini și vor întări dezvoltarea copilului.  

Prin activitățile de parteneriat fiecare parte este câștigătoare:  
• părinții vor căpăta o mai mare încredere în forțele proprii și în competențele lor parentale. Nu

întâmplător au participat chiar la cursuri de Educație parentală, unde au învățat să fie părinți mai buni. 
• cadrul didactic de la clasă primește și alte informații despre elevii săi, într-un alt context, discută

și se consultă cu părinții despre eventuale decizii; 
• copiii învață că parteneriatul este o parte importantă a educației lor și capătă o mai mare încredere

și motivație pentru a învăța. 
Printr-o comunicare și cooperare se pot rezolva anumite conflicte, situații-problemă, evitarea unor 

situații de risc și ușurarea diferitelor probleme didactice. Nu întâmplător, Platon, încă din antichitate, 
afirma: ,,Când părinții se mulțumesc să-i lase pe copii în voia lor, iar copiii nu mai țin seamă de cuvintele 
părinților, când profesorii tremură în fața discipolilor, preferând să-i lingușească, în sfârșit, când tinerii 
disprețuiesc legile pentru că nu suferă pe nimeni și nimic deasupra lor ca să-i conducă, ei bine, în asemenea 
vremuri își face intrarea în scenă, în toată strălucirea ei, tirania.ˮ  

Activitățile de parteneriat nu înseamnă numai sprijin material sau atenționarea unor probleme la 
adresa copiilor ci înseamnă construirea unor relații pozitive între familie și școală, cu efect benefic asupra 
copiilor. Se pot crea ocazii planificate, periodice sau permanente, sau chiar acțiuni de voluntariat, ce implică 
părinții sau bunicii în sprijinirea activităților școlare. De-a lungul anilor s-au conturat proiecte foarte 
interesante de parteneriat cu privire la: organizarea de excursii, plantarea de puieți, colectare de materiale 
în scopuri caritabile, întâlniri cu scopul de a împărtăși reciproc din experiențele proprii privind creșterea și 
educarea copiilor, exemple de bune practici, sărbătorirea zilelor de naștere/onomastică, Ziua Porților 
deschise, organizarea de activități practice împreună cu părinții, expoziții etc. Toate aceste acțiuni în 
parteneriat duc la formarea unor atitudini pozitive și responsabile față de cei din jur, sunt un prilej de 
cunoaștere reciprocă, ajută la o integrare mai bună și mai rapidă a elevului în colectiv, se păstrează un 
dialog eficient între familie și școală, se leagă mai bine colectivul părinților dar mai ales, relația- familie-
școală. 

Pentru realizarea de astfel de parteneriate trebuie să existe deschidere atât din partea cadrului didactic 
cât și din partea părinților, de o comunicare optimă între cele două părți și de înțelegerea necesității unor 
astfel de cooperări. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

EDUCATOARE FLOREA IOANA 
GRĂDINIȚA ”MATEIAȘ BRÂNCOVEANU ” FĂGĂRAȘ 

Serbarea în cadrul grădiniței este un mijloc de dezvoltare a aptitudinilor valorice. 
Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat încă din 

cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale personalității. 
Copiii se deosebesc între ei după particularitățile lor de acțiune. Știm că aceleași acțiuni (practice, 

intelectuale, literare, sportive, muzicale etc.) sunt executate de diverși copii la diverse niveluri calitative cu 
o eficiență mai mare sau mai mică, uneori foarte redusă.

In grădiniță educația estetică se realizează prin multiple mijloace și anume fie prin activitățile 
comune, fie prin activitățile din diferitele momente ale zilei, fie prin serbări. 

Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare și cunoaștere a tradițiilor noastre populare. Mugurii 
acestui sentiment apar atunci când copilul face primii pași in cunoașterea creațiilor populare, la grădiniță, 
apoi la școală. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de realizare a educației fizice, îi 
familiarizează pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le dezvolta simțul ritmului și capacitatea 
de a-și coordona mișcările, precum și gustul pentru frumos. Dansurile populare sunt folosite adesea în 
cadrul serbărilor ca mijloc de mișcare. 

Aptitudinile și înclinațiile mai deosebite descoperite la copii în domeniile: muzical, literar, coregrafic 
si artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor a teatrului de păpuși, dar mai ales in cadrul 
serbărilor din grădiniță. 

 Exista momente in viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi. Aceste 
momente trebuie sa le disociem de șirul clipelor obișnuite, spre a investi o frumusețe care sa le confere o 
prezență luminoasă în viața de zi cu zi, printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena 
creează copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Aceasta 
impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitățile artistice si oferă prilejul de a valorifica unele 
aptitudini si de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc. Interesele si 
aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, 
limbajul, atenția, memoria, voința etc. Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate 
gândirea și fac asociații între obiectele ce-i înconjoară, își însușesc expresii noi, memorează ceea ce trebuie 
să reproducă, iar conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale. 

Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt : Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, 
Sfârșit de an școlar, Carnaval etc. și sunt prilejuiri 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 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 acetora, în funcție de posibilitățile particulare și de vârsta 
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 instructive- educative, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci și 
valorificarea potențialului creativ al copiilor.  

945



AGENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA, 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI, GORJ 

1. Story-teller:
GOOD MORNING, 
WELCOME TO THE ENVIRONMENTAL GROUP “EUROPEAN STUDENTS: AGENTS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. 
Together we will work a project on advertising a jean.  
Teachers besides teaching ought to be partners of the students so that students can learn to explore 

and express themselves in many different ways. Our topic is: While you are being bombed with 
advertisements, how can you be a responsible consumer that cares for sustainable development?  

2. Story-teller:
The truth is that often an advertisement actually says almost nothing about the product advertised! 

Let’s see what happens next... 
3. Advertisement scene
without words..............students are working the project: make an advertisement for a jean. They set 

up an advertisement. 
A proposed idea: a young man wearing a gym suit approaches two beautiful young ladies and talks 

to them. They look at him with contempt and turn away. Later, the young man re-appears wearing jeans 
and the two girls are running after him. ) 

4. Story-teller:
 (At the same time a mime activity or a “frozen picture” is taking place by a group of 15 students)  
Not knowing the whole truth, would be wrong. Big companies are behind the making of a jean. They 

use all means in order to produce a cheap jean and then sell it expensively. How is it possible to sell a jean 
for 75 € when the actual cost is only 7 € including transfer costs? 

These companies 
• Use for their production countries where child labor is permitted.
• Seize almost for free raw materials such as cotton and copper.
• Initial jean washing is taking place in countries with no laws concerning water pollution
• Sewing is taking place in countries with minimal labor legislation and very low wages.
So, don’t just look at the label but think a little about environmental pollution, waste, child labour 

and violation of labour rights.  

5. Students, after the theatrical act, say the following phrases:

1. Protect, for the sake of the next generations! Think! It matters!
2. Let’s make the communication game a chance for a better world!
3. Let’s do something for the problem of over-consumption!
4. Recycling, reducing, reusing!
5. Environment is our life. By destroying the environment you destroy yourself.
6. Why affected from what they are “selling” you? Just say no to manipulation!
7. Don’t pollute the environment, do something to save it!
8. I respect the environment, I love Earth.
9. We say no to excessive consumption!
10. Let’s say a big “thank you” to life!!
11. I’m interested for the environment as a unit!
12 (All together): «And as a team also!» 

THE END 
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1-Gelecek nesillerin hatırına koru! Düşün! Bu önemli! 
2-Daha iyi bir dünya için iletişim oyunu yapalım! 
3-Aşırı tüketim problemi için bir şeyler yapalım! 
4-Geridönüşüm, azaltma, yeniden kullanım! 
5-Çevre bizim yaşamımız! Çevreyi tahrip edersen, kendini de tahrip edersin! 
6-Sana ne sattıklarından niçin etkileniyorsun? Sadece hileye hayır de! 
7-Çevreyi kirletme, onu korumak için bir şeyler yap! 
8-Çevreye saygı duyuyorum, dünyayı seviyorum! 
9-Aşırı tüketime hayır diyoruz! 
10-Hayata büyük bir teşekkür edelim! 
11-Çevreyle bir bütün olarak ilgileniyorum! 
12-(Hep birlikte) Ve bir takım olarak da. 
 
1-Gelecek nesiller için, Koru! 
2-daha iyi bir dünya için iletişim kuralım 
3-Hadi aşırı tüketim için birşeyler yapalım 
4-geri dönüştür,azalt,tekrar kullan 
5-çevre bizim hayatımızdır.Çevreyi yok ederek kendinizi yok edersiniz. 
6-Etkilendiğin şey,onların sana ne sattığıdır.Manipülasyon yok deyin 
7-çevreyi kirletme,çevreyi korumak için birşeyler yapiyorum 
8-çevreye saygı duyuyorum,yeryüzünü seviyorum 
9-Aşırı tüketime hayır diyoruz 
10-Hayata büyük bir "teşekkür" et. 
11-Çevre ile bir "konu" gibi ilgileniyorum 
12-(hep beraber)" ve bir takım olarak ,çok teşekkürler 
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SERBARE DE CRACIUN 
,,NASTEREA DOMNULUI” 

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI 
PROF. INV. PRIMAR : GHEORGHIU MIHAELA 

CLASA PREGATITOARE A 
AN SCOLAR 2018-2019 

Ingeras:   
Se-aseaza noaptea peste tot 
In lumea care-asteapta 
Ca inca-o data Pruncul Sfant 
Sa vina ca o soapta. 
Sa va aduca bucurii si daruri de lumina 
Sa-aprinda pe bolta stele mii  
Sa-mpodobeasca fruntea lui senina. 

Crestina: 
Dar cum a fost atunci demult 
In noaptea minunata? 
Deschidem cartea cu minuni 
Si va vom spune-ndata. 

Ciobanul doarme, ingerul cu lumanarea aprinsa in mana se apropie de cioban si ii spune : 

Ingerul:  
Scoala ciobane nu mai dormi 
Ca somnul nu-ti va folosi 
Si mergi la Vifleem cu graba  
O, pastorule de-ntreaba 
Ca acolo vei afla ca s-a nascut Mesia 
Daca nu ma crezi pe mine 
Iata steaua care vine. 

Ciobanul: 
Ciudat vis am visat  
(Pastoru1-somnoros) Indata ce m-am culcat 
Sa mergem la Vifleem 
Pe Mesia sa-l vedem 
Parca cerul s-a aprins  
Sa mergem ca nu e vis. 

Pe fond muzical (,, O ce veste minunata”) intra ingerasii cu lumanari aprinse in mana insotiti 
de celelalte peronaje si isi iau locul in sceneta. 
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Cantec:  
“Cerul si pamantul” 
 
 1 .Cerul si pamantul , cerul si pamantul 
In cantec rasuna 
Ingeri si oameni, ingeri si oameni 
Canta impreuna. 
 
 2.Hristos se naste , Domnul coboara  
Ingerii canta , Magii-L adora 
Pastori alearga ieslea o-nconjoara  
Mari minuni se intamplara. 
  
Ingeras:  
Noi ingerii am coborat 
Pe pastori de i-am trezit  
Indemandu-i sa purceada  
Pe Hristos si ei sa-l vada . 
 
Cantec: 
“Trei pastori se intalnira” 
 
1.Trei pastori se intalnira , 
Trei pastori se intalnira  
Raza Soarelui , Floarea soarelui ,  
Si asa se sfatuira. 
 
2.Haideti fratilor sa mergem ,  
Haideti fratilor sa mergem 
Raza Soarelui , Floarea soarelui, 
Floricele sa culegem. 
 
3.Si sa facem o cununa, 
 Si sa facem o cununa  
Raza Soarelui , Floarea soarelui ,  
S-o-mpletim cu voie buna. 
 
4.Si s-o ducem lui Hristos,  
Si s-o ducem lui Hristos  
Raza Soarelui , Floarea soarelui, 
Sa ne fie de folos . 
 
Pastorul 2: 
A fost odata –un copilas 
Nascut intr-o livada 
In grajdi afara din oras  
Si era atat de dragalas  
Ca mii si mii de ingerasi 
S-au coborat sa-l vada. 
Si cand era sa se nasca 
Iesit-a in tara porunca regeasca 
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Pastorul 3: 
Ca toti sa mearga si sa se inscrie 
In cetatea unde-i a lor obarsie. 
Si din Galilea de la Nazareth 
Mergea si Maria cu Iosif cel drept. 
Pana la Vifleem orasul vestit 
Unde-si cautara loc pentru adormit. 
 
Pastorul 1: 
Pornit-am eu si fratii mei 
Cu totii-n graba mare  
Pe Mesia sa-l gasim 
Cu daruri sa ne-nchinam 
Bucuria sa aflam. 
Noi am venit la ieslea lui  
Suntem pastorii de la stana 
Si ingerii iti canta-n cor 
Cu flori de mar in mana. 
 
Cantec: 
“Aseara pe vremea aceea” 
 
1.Aseara pe vremea aceea , 
In muntoasa Galilea 
Asta-i seara de Craciun, 
 
2.O fecioara vietuia  
Singura la vatra sa  
Asta-i seara de Craciun, 
 
Crestina: 
Iosif a plecat si el din Nazareth  
Spre cetatea Bethleem 
Impreuna cu Maria . 
Cautat-au mult un loc unde sa-L nasca 
Pe micul Prunc ,  
Caci usile inchise erau toate. 
 
Maria: 
Ce facem Iosif, spune-acum  
Copilul se va naste 
Si-i va fi frig pe drum  
E-asa de rece n-noapte. 
 
Iosif: 
E mare Dumnezeu Maria,  
Fi buna ai rabdare 
Tu il vei naste pe Mesia  
Pe Imparatul Mare . 
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Hangita: 
Un loc in casa n-am avut  
Si hanul este plin  
Caci lume multa a venit  
In asta seara aici. 
Un grajdi cu animale am 
Poate ca nu e prea placut 
Dar sufletele ce-s aici 
Pe Prunc il vor incalzi. 

Cantec: 
“Maica sfanta a lui Iisus” 

1.Maica sfanta a lui Iisus
Rataceste-n jos si sus 
Pe campia unui rau 
Printre graie pana-n brau. 

2.Cata loc sa odihneasca
Si pe fiul sau sa-L nasca  
La un plop cu frunza deasa  
Jos pe pajiste se lasa. 

Ingerasii si Crestinele iau pruncul in brate. 

Ingeras: 
O ,esti frumos ca adevarul 
 Starlucitor si minunat 
Ce-n limpezimea lui e vesnic 
Atot puternic si curat! 
O , esti frumos ca si iubirea  
Dumnezeiescul har slavit  
Iubirea care ca si tine  
E fara margini si sfarsit! 

Crestina: 
O, esti frumos cum e credinta 
Curate si de neclintit 
Mereu mai mare , mai frumoasa 
Dar cea dintai pan’ la sfarsit! 

Ingeras:  
O,esti frumos cum e nadejdea 
Din jertfa inimii fierbinti 
Ce pentr-o clipa fericita 
Aduna ani de suferintii! 
O , esti frumos cum de frumoasa 
E numai frumusetea ta 
Mi-e sufletul pe veci Iisuse 
Robit si fermecat de ea! 
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Cantec: 
“Noi umblam” 
 
1.Noi umblam sa colindam 
Pe Iisus il cautam 
Buna seara lui Craciun. 
 
2.Dar Iisus nu se arata 
Numa-n inima curata 
Buna seara lui Craciun ! 
 
3.Noi umblam din poarta-n poarta  
Si la cei batuti de soarta 
Buna seara lui Craciun! 
 
4.Si la anul care vine  
Tot cu pace si cu bine 
Buna seara lui Craciun ! 
 
Iosif:  
In fata ta imi plec ochii umezi 
Cu suflet coplesit de drag 
Stralucitoarea ta frumusete 
Uimit m-a-ngenunchiat in prag 
Si te privesc uimit Iisuse  
Si esti frumos , asa frumos! 
 
Maria : 
Ce nume scump ai tu Iisuse 
Fiul sufletului meu 
Mireasma ta Dumnezeiasca  
Imi umple sufletul mereu. 
Nimic pe lume nu ma-ncanta  
Nu ma vrajesc si nu m-atrag 
Comoara mea de vesnicie 
Esti numai tu Iisuse Drag! 
 
Maria pune pruncul in iesle! 
 
Cantec:  
“Noi in seara de Craciun” 
 
1.Noi in seara de Ajun  
Colindam pe cel mai bun 
Colindam cu glas duios 
Domnului Iisus Hristos! 
 
2.Ca de-al nostru mare drag 
A pasit cerescul prag  
Si-a lasat cerescul Rai 
Si-a venit pe-al nostru plai. 
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Crestina: 
Iata ca si steaua pe cer straluceste 
Si din rasarituri la toti porunceste 
Ca aici in lume sub un cer frumos 
Sa nascut Domnul Iisus Hristos. 

Cantec: 
“Steaua sus rasare” 

1.Steau sus rasare
Ca o taina mare  
Steaua straluceste 
Si lumii vesteste. 

2.Ca astazi curata
Prea nevinovata 
Fecioara Maria  
Naste pe Mesia. 

Crestina: 
Trei crai de la rasarit 
Cu steaua-au calatorit. 
Si-au mers dupa cum cititm 
Pana la Ierusalim. 
Si acol’ daca au ajuns 
Steau lor li s-a ascuns 
Si-ncepura a canta 
Pe la case a-ntreba! 

Ingeras: 
Sunt mesagerul Domnului  
Si ascultati aici la mine  
Stire lui Irod nu-i dati  
Caci Irod nu-i bucuros  
De nasterea lui Hristos. 
Cantec: 
“Trei Crai” 

1.Trei Crai de la rasarit
Cu steau-au calatorit  
Si-au mers dupa cum citim 
Pana la Ierusalim. 

Irod: 
O, voi naluci pamantesti 
Pe la noi ce cautati  
Si cum puteti sa calcati  
Cu a voastra indrazneala 
A mea imparatie. 
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Crai1: 
N-ati vazut si n-ati aflat  
Unde-i pruncul Imparat 
Pastorul noroadelor  
Si stapanul roadelor  
Care astazi s-a nascut  
Ca noi stana i-am vazut . 
Si-am venit sa ne-nchinam 
Pe Hristos sa-l laudam 
Numele meu e Gaspar  
Tamaie aduc in dar. 
De nu va incredeti in mine  
Priviti steaua care vine.  

Crai2: 
Vrem sa-I punem inainte 
Darurile cele Sfinte. 
Aur ,Smirna si Tamaie  
Ca la mare Imparatie. 
Din Siria eu am venit  
Melchior e numele meu 
Micutului Mesia ii daruiesc darul meu . 
Prin noapte steaua m-a adus  
Si-aici la grajdi eu am ajuns  
Si Smirna eu aduc in dar  
Micutului cel plin de har. 
Crai3: 
Noi venim tocmai de la Rasarit  
Cautam cu adevarat  
Despre noul Imparat. 
Unde-i ca sa ne-nchinam  
Frumoase daruri sa-i dam. 
Eu craiul Baltazar  
Aur i-am adus 
Pruncului iubit Iisus  
Si lui ma-nchin si il iubesc 
Pe-acest copil Dumnezeiesc. 

Crestina: 
Cei trei crai s-au inchinat  
Ca unui mare Imparat. 
Scumpe daruri i-au adus  
Si-naintea lui le-au pus . 
Aur ,Smirna si Tamaie 
Precum si la carte scrie. 

Crestina: 
Craii s-au intors acasa 
Cu vestea ce-a mai frumoasa. 
Ai apoi cand au purces 
Pe alta cale au mers . 
Precum le-a fost lor zis 
De inger noaptea in vis 
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Irod:  
Soldatilor veniti indata 
Mergeti repede o ceata 
La Viflaeem in cetate 
Si-n orase-nvecinate. 
Casel pe rand sa luati 
Toti copiii sa-i taiati. 
De doi ani si mai jos  
Doar veti da si de Hristos. 
 
Crestina: 
Iara Irod Imparat 
Mare oaste-a ridicat 
In Bethleem a intrat 
Multi coconi mici a taiat 
Si mult sange a varsat. 
 
Ingeras:  
Dar degeaba a varsat 
Sangele nevinovat. 
Caci pe Iisus n-a aflat 
Domnul Sfant l-a ajutat. 
 
Cantec :  
“Stim cu totii cum a fost “ 
 
1.Stim cu totii cum a fost , Seara de Craciun 
Stim cu toti cum a fost , Nasterea Domnului nost. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 
 
2.No fost in pat pe perina , Seara de Craciun 
No fost in pat pe perina, Nici in casa cu odina. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun ! 
 
3.In iesle dobitoceasca, Seara de Craciun 
In iesle dobitoceasca, Vrut-o Isus sa se nasca. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 
 
4.Dar cand s-o nascut Hristos, Seara de Craciun 
Dar cand s-o nascut Hristos, Irod o fost manios. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 
 
5.Si-o dat o porunca mare,Seara de Craciun 
Si-o dat o porunca mare , Toti pruncutii sa se taie. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 
 
6.De la doi ani mai in jos, Seara de Craciun  
De la doi ani mai in jos, Ca sa-l taie pe Hristos. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 
 
7.Dar Dumnezeu no voit , Seara de Craciun 
Dar Dumnezeu no voit, Lui Iosif i-o daruit. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun!  
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8.Lui Iosif i-o daruit, Seara de Craciun
Lui Iosif i-o daruit ,un inger noaptea in vis. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 

9.Scoala Iosife si pleaca , Seara de Craciun
Scoala Iosife si pleaca,Ia-ti pruncutu si-a lui Maica. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun! 

10.Ca mult ai de suferit,Seara de Craciun
Ca mult ai de suferit,Si lumea de mantuit. 
Noi in seara de Craciun ,Laudam pe cel prea bun!!! 

Cantec: 
“Colinde,Colinde” 

1.Colinde, colinde , e vremea colindelor
Caci gheata se-ntinde asemeni oglindelor. 
Si tremura brazii miscand ramurele 
Caci noaptea de azi-i cand scanteie stelele! 

2.Se bucur copiii, copiii si fetele
De dragul Mariei i-si piaptana pletele. 
De dragul Mariei si a Mantuiorului  
Luceste pe ceruri o stea calatorului! 

Copil: 
Tine gazda masa-ntinsa 
Si lumina-n jar aprinsa. 
Ca e vremea umblatului  
Peste vatra satului . 
Pe poteca de matase  
Dintr-o casa-n alta casa  
Sa ne-adune buni cu buni 
Sfanta seara de Craciun. 

Copil: 
Abia a trecut Craciunul 
Si a venit Revelionul. 
Vorbind noi pe romaneste  
Anul Nou acum soseste. 
Sa-l primim cu voie buna 
Cum e datina strabuna . 

Copil: 
Sosit-am pe pamant 
(Anul Nou) 
S-aduc noroc si cant  
S-aduc la fiecare 
La mic si la mai mare 
Noroc si sanatate  
Si zile-mbelsugate. 
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Anul Nou arunca cu grau peste copii si parinti . 
 
Copil: 
Ne-am gatit de sarbatoare  
Caci maine anul se-noieste  
Plugusorul se porneste . 
 
Copil: 
Aho , aho copiii si frati  
(plugusorul) 
Stati putin si nu manati  
Langa noi v-alaturati  
Si cuvantu-mi ascultati . 
 
Copil: 
S-a sculat badita Traian 
(plugusor) 
Si- a-ncalecat pe un cal invatat 
Cu nume de Graur cu saua de aur 
Cu frau de matase cat vita de groasa. 
Ia mai manati flacai si sunati din zurgalai  
Sa se-auda in munti si vai,HAIII ,HAIII!! 
 
Toti copiii 
Onorati gazda de casa  
(colind) 
Vita de rasa aleasa 
Sunt trimis ca vestitor  
De la nost’ poruncitor  
Daca dumneavoastra binevoiti 
Colinda noastra s-o primiti 
Primiti colinda ori nu???  
 
Cantec: 
“La Colindat” 
 
1.Buna seara c-a-nserat 
La colinda am plecat 
Pe la case cam asa  
Cum a spus Badea Traian! 
 
2.Maine anul se-noieste 
Plugusorul se porneste 
Si incepe-a colinda  
Pe la case a ura! 
 
3.La Multi Ani cu sanatate  
Sa va dea Domnul de toate  
Multi Ani sa traiti ,Multi Ani fericiti! 
 
4.Sa va fie casa plina 
De belsug si de lumina 
Multi Ani sa traiti ,Multi Ani fericiti!  
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Copil : 
Hai sa facem mai mult loc 
Ca intra caprinta-n joc ! 
 
Copil: 
Asta-i capra din oras hranita cu arpacas.  
(capra) 
Capra mea e din Banat sapte mii pe ea am dat. 
 
Copil: 
Capra asta-i din Suceava nu da laptele degeaba. 
(capra) 
Asta-i capra de la munte cu stelute albe-n frunte ! 
 
Copil: 
Ia va rog , va rog frumos sa faceti un pic de loc 
Sa intre si ursu-n joc! 
 
Copil: 
Floricica trei scaieti a venit Ursul baietii! 
(ursu) 
Floricica palamida a venit ursul in tinda ! 
 
Copil: 
Joaca bine urs batran ca la iarna ti-oi da fan 
(ursu) 
Si la vara ti-oi da iarba sa te faci baiat de treaba. 
 
Cantec “Scoala, gazda din patut” 
 
Scoala, gazda din patut 
Florile dalbe 
Si ne da un colacut 
Florile florile dalbe. 
Ca maica nu o facut 
Florile dalbe 
Sita rara n-o avut 
Florile, florile dalbe. 
Pe cand sita-o capatat 
Florile dalbe 
Covata i s-o crapat 
Florile, florile dalbe! 
L-o sfagit mama pe tata 
Florile dalbe 
Di ce s-o crapat covata 
Florile, florile dalbe! 
Cand covata or lipit 
Florile dalbe 
Cuptioru nu s-o urnit 
Florile, florile dalbe! 
Cand cuptoru so urnit 
Florile dalbe 
Anu nou o si sosit 
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Florïle, florile dalbe! 
 
Toti copiii  
Sa traiti sa infloriti,  
(sorcova) 
Ca merii ca perii 
In mijlocul verii. 
Ca toaman cea bogata 
De indestulata! 
La anul si La Multi Ani!!!  
 
Cantec 
“La multi ani cu sanatate !” 
 
1.La multi ani cu sanatate  
Sa va dea Domnul tot ce doriti  
Zile senine si fericire  
La multi ani sa traiti ! 
 
2.Va fie viata numai lumina  
Si din lumina sa dainuiti  
Pentru credinta si libertate  
La multi ani sa traiti ! 
 
3.La multi ani cu sanatate  
Sa va dea Domnul tot ce doriti  
Zile senine si fericire  
La multi ani sa traiti !La multi ani sa traiti !!!!! 
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MAGIA CRĂCIUNULUI 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR HANCHEȘ ANA LIVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI ȘAGUNA” DEVA 

Atmosfera Crăciunului ne aduce bucurie şi ne introduce cu precădere în lumea copilăriei, de aduce 
aminte 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 fiecare dintre noi ne 
gândim cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. 

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 – deoarece este împodobit de întreaga 
familie, bucurie şi fericire - pentru că sub el sunt puse cadourile, magie – deoarece se spune că Moş Crăciun 
nu vine în casele unde nu e brad. Practic, bradul a devenit centrul sărbătorilor de iarnă!  

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.  

Sunt momente în viața fiecărui om când începe să se simtă mai bun, mai sensibil, mai emotiv. Deși 
poate am spus de multe ori “gata, de mâine o sa fiu altfel, o sa fiu mai muncitor, mai bun, mai calm” nu 
reușim. În schimb iarna se pare că știe să ne atingă tuturor corzile sensibile. 

Mereu s-a spus că există o magie, Magia Crăciunului. Poate fi adevărat, Crăciunul ne transforma pe 
toți. Poate ne-am întrebat de mai multe ori “ de ce suntem mai buni de Crăciun?”. 

Aproprierea sărbătorilor ne emoționează, se instalează o oarecare atmosfera de pace, liniște și tot ceea 
ce ne dorim este să fim ălături de cei dragi. 

Suntem mai buni de sărbători când uităm că viața nu se oprește aici și facem tot felul de cumpărături. 
Încerăm să îi facem pe toți din jurul nostru să se simtă apreciați și iubiți. Poate nu în ultimul rând le 
demonstrăm că deți poate nu ne-am mai întâlnit de la sărbătorile trecute, noi nu am uitat de ei. Crăciunul 
este sărbătoare care ne aproprie de casă, de familie. Oricât de duri am încerca să fim sau să parem în viața 
de zi cu zi, cu toții ne dorim un Crăciun perfect, în familie. 

Suntem mai buni de Crăciun pentru că cei mai mulți dintre noi găsesc abia atunci un răgaz să își arate 
afecțiunea fată de părinți, fraăi. Crăciunul, față de alte sărbători, reușește să scoată la iveală copilul din noi. 

 Si fiindcă asa e obiceiul din bătrâni, colectivul clasei noastre au pregătit și prezentat obiceiuri și 
colinde din bătrâni pentru a marca Magia Crăciunului.  

Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, iubire si fericire! 
Crăciun fericit! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI PĂRINȚI 

PROF. IURCEA IUSTINA 
GRUP ȘCOLAR ALEXANDRU FILIPAȘCU PETROVA 

GRĂDINIȚA CU P N PETROVA, MARAMUREȘ 

 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)  

 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”. 

 Succesul şcolar depinde de relaţia familiei cu copiii şi cu şcoala. Când aceşti trei factori conlucrează, 
rezultatul este imediat şi de durată. 

 Cercetările arată faptul că dacă există mai multe oportunităţi ca oamenii să se implice, succesul 
participării va fi mai mare.( Claff, 2007)  

 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. 
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THE RELATION BETWEEN SCHOOL AND PARENTS 

IVĂNOIU NICOLIȚA ANDREEA, 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 School and teachers are put together as one side of the triangle and community/parents are on another 
side and student the most important part is on the third side of the triangle. 

School and teachers are responsible for the education of the student. That means facts and knowledge 
and the processes to gain knowledge in the technological age. Learning to sort out what is good research 
and what is bad. Report to the parent when a student is having trouble in a subject or not handed in 
homework and not done a project or homework as well a behaviour that is not respectful, or racist to teacher 
and students in class. School is in no way a babysitting service which many parents whine and expect the 
school to have that role even at the high school. 

 The parent/community is to teach social behaviours that are required to learn in a group situation and 
have respect for everyone in the classroom. Parents are responsible for having encouraging places and 
atmosphere for studying and homework and help with their child’s questions. Phoning teachers about what 
a child is not understanding and seeking tutors when necessary. There should be no backstabbing of teachers 
and showing disrespect about teachers with other parents and students. Parents should always go to the 
source for their information and not believe facts from 3rd parties like the media or other parents. 

 The student is responsible for doing their own homework, not cheating on tests or exam like some 
of their classmates. Be respectful to teachers and classmates and responsible for their own behaviours and 
emotion outbursts. Ask for help when they don’t understand something. 

 Essential elements for such relationships include: 
o Setting high expectations for the achievement of all students.
o Building and maintaining a caring, inclusive classroom environment and a culture of trust.
o Understanding educational disadvantage: accepting that some learners may come from family

and social backgrounds which may not be advantageous to learning and that they may need additional 
support. 

o Teacher attitudes and communication skills: teachers need to be aware that their attitudes,
expectations and the words they use may have a significant impact and influence on learners. 
Communication skills are also needed to work effectively with parents, other school staff and professionals 
outside of school. Any communication with parents should be clear (for example, avoiding less well-known 
terminology), and be welcoming for those who are not familiar with the system. 

o Recognising the important role of parents and other adults and peers with whom they
learners relate most closely: teachers need to acknowledge the role which key individuals in the learner’s 
life play in the learning process and take advantage of the benefits of their involvement. 

o Awareness of diversity in classrooms: schools should work to actively embrace differences of
both staff and learners. Teachers should develop their knowledge, competences and skills related to 
understanding diversity in all its forms: intercultural education, multilingualism and teaching second 
language learners should be embedded within initial teacher education and reinforced through continuous 
professional development (in-service training, teaching mobility programmes, workshops, conferences. 

o A school culture that takes learners’ voices seriously and considers their views in school
development processes. 
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COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA EFICIENTĂ 
CU FAMILIA ELEVULUI CU CES ÎN CADRUL SERBĂRILOR ȘCOLARE 

PROF. PSIHOPED. SPEC. IVAȘCU ELENA DANIELA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BUZĂU 

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. 

Diferenţele dintre oameni, ca rezultat al determinărilor de natură psihoindividuală şi de vârstă, de 
condiţie de sănătate, de dezvoltare raportată la scala inferior-superior, au suscitat dintotdeauna interesul 
cercetării ştiinţifice în sensul identificării, cunoşterii şi apartenenţei acestora la un anumit tip de 
personalitate. 

În general, „normalitatea” si „anormalitatea” sunt corelate cu ideea diversităţii, fiind interpretate ca 
moduri de a fi ale fiinţei umane, care implică fie starea de echilibru, de sănătate, de normă medie, fie starea 
de dezechilibru, de boală, de eludare a normei medii, fie în sens negativ, fie în sens pozitiv. Aceste condiţii-
stare (normalitate-sănătate, anormalitate-boală) sunt egal posibile pe axa existenţei individului, nu au 
graniţe trasate în mod clar şi ireversibil, fiind dinamice şi cu o direcţionare uneori antagonică. 

Introducerea recentă a tehnologiilor informatice în aproape toate domeniile societăţii contemporane 
a condus la creşterea considerabilă a cantităţii de informaţie, precum şi la extinderea exponenţială a ariei ei 
de răspândire. 

În acest sens, noile orientări din domeniul psihopedagogiei recomandă folosirea în şcoală a 
instrumentelor derivate din soft-urile profesionale aplicate pe calculator, precum instrumentele de scriere 
şi editare moderne, care asociază tratarea textului şi grafismul şi care oferă, în anumite profesii, un mediu 
puternic de socializare printr-o muncă de tip colectiv. Introducerea mijloacelor informatizate în procesul 
didactic poate fi susţinută şi de afirmaţiile oferite de teoriile învăţării conform cărora învăţarea este un 
proces care are răspunsurile legate de categorii de stimuli şi în care cunoştintele, transmise de către profesor, 
sunt acceptate şi asimilate (mai mult sau mai putin activ) de către elev. 

Aspectele menționate se referă în general la activitatea instuctiv-educativă, dar folosirea acestora în 
cadrul activităților extrașcolare, a serbărilor școlare, contribuie definitoriu la potențarea valențelor 
educative ale acestor. 

În acest context, parteneriatul cu familia este definitorie. Unitatea de acţiune a celor doi factori (școală 
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. 

Astfel, mijloacele tehnologice devin un instrument deosebit de preţios pentru persoanele cu diferite 
deficienţe, pentru familiile acestora şi pentru cadrele didactice, atât in viaţa de zi cu zi cât şi în organizarea 
şi desfăşurarea demersului didactic. Totul se realizază în vederea unei cât mai bune adaptări la mediul 
ambiant, dar mai ales pentru optimizarea inserţiei şi integrării profesionale a persoanelor cu cerinţe 
educative speciale. 

Bibliografie: 
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Popovici D. V., 2007 – „Orientări teoretice şi practice în educaţia integrată”, Ed. Universităţii A. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

PROF. IVAŞCU ELENA-GABRIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN” BRĂILA 

 În societatea modernă, familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o competiţie crescută pentru 
obţinerea atenţiei din partea copiilor, precum şi cu poveri economice, care forţează tot mai mulţi părinţi să 
lucreze multe ore peste program şi limitează serios timpul pe care aceştia îl petrec cu copiii lor.  

 Modelele de conduită oferite de părinţi – pe care tinerii le preiau prin imitaţie şi învăţare – precum 
şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă,a modului de comportare 
şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Factorul decisiv în succesul şcolar îl reprezintă 
raportarea corectă a realităţii în existenţa activităţii comune familie – şcoală. Cercetările arată că, 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, reducerea ratei de abandon şcolar şi 
scăderea fenomenului delincvenţei. 

 Părinţii au aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: 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 
întărească disciplina copiilor; 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 înveţe pe copii auto-
disciplina şi respectul pentru cei din jur; să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni(să se autodepăşească) 
şi să-şi stabileacă scopuri realiste; să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica 
competenţa profesională a acestora). 

 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 sau de ordin material (se cere un surplus de efort din punct de vedere 
material sau de timp). Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, 
concursuri, spectacole), 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 care 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. 

 O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 
neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze 
este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. 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. 

 Iată şi câteva acţiuni concrete pe care părinţii, şcoala şi comunităţile le pot întreprinde pentru a-i 
ajuta pe copii să înveţe: să elaboreze un program zilnic pentru teme, într-un loc liniştit de studiu, fără TV, 
radio, telefon sau calculator; să citească împreună cu copilul, să-l ducă pe acesta la bibliotecă şi să-l ajute 
să-şi aleagă cărţile potrivite; să folosească televizorul cu înţelepciune, stabilind anumite ore pentru privit la 
TV şi să selecteze programele pe care să le urmărească,discutând apoi subiectele respective;să păstreze 
legătura cu şcoala;să-i laude pe copii,să le aprecieze efortul,să-i încurajeze să persevereze,să le vorbească 
adolescenţilor şi să le cunoască prietenii şi locurile în care îşi petrec timpul liber;să-i sprijine în activităţile 
extracurriculare; să-i implice în activităţile familiei. Copiii şi părinţii pot învăţa multe unii de la alţii doar 
printr-o simplă acţiune de comunicare. Aduţii ar trebui să le prezinte deschis acestora valorile lor. Discutând 
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despre importanţa unora, precum: onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea, părinţii îşi ajută copiii 
să decidă singuri şi să adopte cele mai bune soluţii.  

 Şcolile ar trebui: 
1. să încurajeze familiile şi profesorii să stabilească acorduri de învăţare, definind scopurile, 

expectaţiile şi responsabilităţile împărtăşite ale şcolilor şi părinţilor, ca parteneri egali la succesul elevilor; 
2. să instruiască pe cei din conducerea şcolii: directori, cadre didactice şi alţi membri din conducerea 

şcolii, precum şi părinţi, în scopul de a-i ajuta pe toţi colaboratorii să obţină abilităţile necesare; 
3. să existe programul de lucru din şcoală: rămânând deschise după-amiază, seara şi la sfârşitul 

săptămânii, şcolile permit elevilor şi familiilor să se angajeze în activităţi de învãăţare şi recreative, oferind 
programe de educaţie a adulţilor şi de instruire a părinţilor; 

4. să acorde părinţilor dreptul de a decide: şcolile pot prezenta opţiuni, pentru ca părinţii să se 
angajeze individual sau colectiv în luarea de decizii referitoare la scopurile şi standardele copiilor şi cele 
ale instituţiei de învăţământ; 

5. să creeze un centru de resurse pentru părinţi, desemnând o zonă în şcoală unde să invite părinţii să 
împărtăşească experienţele celorlalţi şi să lucreze cu profesorii şi conducerea şcolii în activităţile specifice 
instituţiei respective de învăţământ. 

 Principiile fundamentale ale colaborării familie-şcoală sunt: copiii să se implice ca participanţi activi 
în interacţiunile familie-şcoală, centrate pe învăţare; să ofere tuturor părinţilor oportunităţi de a participa 
activ la experienţele educaţionale ale copiilor, chiar dacă vin sau nu la şcoală; colaborarea familie-şcoală 
să fie folositoare pentru rezolvarea problemelor dificile şi drept cadru de sărbătorire a realizărilor, a 
performanţelor deosebite; relaţia dintre cele două instituţii atât de importante să constituie fundamentul 
restructurării educaţionale şi a reînnoirii comunităţii; eficienţa profesională a cadrelor didactice şi a 
întregului personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltatea unor abilităţi concrete, esenţiale conexiunii 
cu părinţii şi comunitatea. 

 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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

PROF. IVAN DENISA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂSCĂEȚI, 

JUDEȚ DÂMBOVIȚA 

„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societății.” (N. Iorga) 

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 
Părinţii reprezintă stâlpul educației copilului. Mai târziu copiii sunt înscrişi în grădiniţă, instituţie care 

le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu nevoile individuale. Aici, cadrele 
didactice se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei 
acestora. 

Gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor. În gradiniță se pun bazele unei 
personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică ȋn permanență. 
Gradinița trebuie să găsească o cale de legătură cu familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn 
beneficiul copiilor. 

 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-se pentru viaţa „adultă”. Noi educatoarele avem un rol fundamental 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 cele 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. Sunt multe familii care 
spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un 
mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e 
mai 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, principalul factor 
rămânând tot familiei. 

Participarea activă a părinţilor la activităţile din grădiniţă le creează copiilor sentimente de siguranţă, 
curaj, înţelegere, bucurie, copilul simte nevoia să-i aibă pe părinţi alături de el, cel mic arată ce ştie, ce 
poate iar părintele îl încurajează, satisfacția preșcolarului fiind deplină.  

Prin intermedil parteneriatului grădiniță-familie părinții pot să aprecieze împreună activităţile, 
faptele, evenimentele, rezultatele obţinute. Părinţii vor avea ”măsura” evoluţiei copilului său și comportarea 
în colectiv. 

 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a 
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat printr-o colaborare 
strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară. 

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. 

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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SERBĂRILE ŞCOLARE 

 PROF. IVAN ELENA 
 LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 BORCEA 

 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii, pentru educatorii lor, cât şi pentru părinţii 
copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fiecăruia. Organizând o serbare verificăm dacă elevii şi-au însuşit informaţiile transmise în timpul 
activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, 
interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 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. 

 In proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, alte 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 
cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de 
lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la construirea 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. 

 Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în pregătirea 
scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, interpretarea 
rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi. Ca orice activitate şcolară şi activitatea 
extracurriculară are la bază respectarea anumitor principii, reguli şi norme fără de care eficienţa nu este 
garantată. 

 În organizarea unei serbări şcolare trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care orientează 
profesorul în munca de educare a elevilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele 
(cognitiv, afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). 

 Toţi elevii selectaţi pentru a face parte din grupul ce va participa la serbare trebuie să fie mobilizaţi 
activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea spectacolului. Fiecare elev trebuie să primească 
un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, intereselor şi talentelor. În felul acesta toţi elevii se 
vor simţi egali unii cu alţii, valorizaţi şi vor putea îndeplini sarcinile primite fără a fi ţinta unor ironii din 
partea elevilor mai talentaţi şi mai îndrăzneţi. Şansa de a reuşi este oferită astfel tuturor elevilor indiferent 
de nivelul lor de dezvoltare aptitudinală. Asta nu înseamnă că nu se vor oferi condiţii de afirmare creativă 
a elevilor cu o dotare superioară. 

 Organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului, ideea tematică în jurul 
căreia se grupează toate punctele din program putând fi o temă legată sau tangentă cu un anumit eveniment. 
Indiferent de tema spectacolului este absolut necesară transmiterea unui mesaj precis, clar exprimat pentru 
a fi perceput şi apreciat de către spectatori. Pe lângă tema serbării se impune ca aceasta să aibă o notă de 
originalitate ( să nu semene cu cele care au fost prezentate anterior), fie prin gruparea deosebită pe scenă, 
fie prin noutatea costumelor, fie prin aranjamentul în sala de spectacol, fie prin locul ales pentru 
desfăşurarea serbării. 

 Programul artistic nu trebuie să fie încărcat cu prea multe numere, să nu dureze prea mult pentru a 
nu plictisi şi obosi, eliminând astfel posibilitatea apariţiei unor reacţii neadecvate din partea spectatorilor. 
Dacă programul artistic va prezenta datini şi obiceiuri locale, aspect legate de preocupările şi interesele 
locuitorilor, conţinuturi accesibile, spectatorii vor avea satisfacţia că spectacolul le-a fost adresat. Nu 
trebuie pierdut din vedere numărul invitaţilor la serbare pentru a aranja spaţiul de desfăşurare şi a crea o 
atmosferă plăcută în sală. 

 După fixarea temei şi selecţionarea numerelor este necesară în întocmirea programului. Numerele 
trebuie să fie variate în succesiune lor pentru a evita monotonia prezentării la rând a aceluiaşi tip de moment 
artistic, proporţia dintre numere trebuie să fie echilibrată, ţinând cont de ideea că „ce-i prea mult strică”. 
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Pentru a elimina timpii morţi în care elevii părăsesc scena, îşi schimbă costumele şi locurile pe scenă sau 
sunt introduşi alţi elevi pe scenă, este necesar ca între două numere să intervină un elev cu o poezie, un 
cântec, un monolog, o suită de proverbe sau ghicitori la care este antrenat publicul să răspundă, un dialog 
simplu, un solist instrumental sau un anunţ special, etc. 

 Pentru ca un program artistic să aibă succes este necesar un anumit număr de repetiţii în funcţie de 
complexitatea temei şi a programului, de posibilităţile elevilor şi de timpul pe care aceştia îl au la dispoziţie. 

 Pentru buna desfăşurare a serbărilor cadrul didactic organizator de serbări şcolare trebuie să-şi fixeze 
un calendar al acţiunilor cultural artistice, să-şi selecteze colaboratorii şi partenerii şi să demareze munca 
de căutare a sponsorilor. În funcţie de tematică profesorul va putea să-şi selecteze din timp conţinuturile şi 
elevii potriviţi pentru fiecare număr dar şi rezervele pentru a înlocui protagoniştii care absentează din 
diferite motive. Repectând aceste cerinţe orice serbare îşi va atinge obiectivele şi scopul propus. 

 Pentru ca serbarea şcolară să-şi atingă finalitatea educativă de informare şi formare a personalităţii 
elevilor este necesar să se respecte principiul interdisciplinarităţii şi a implicării cadrelor didactice de 
diverse specialităţi: literatură, religie, istorie, educaţie plastică, educaţie fizică, geografie, etc., aceştia 
contribuind atât la întocmirea scenariilor cât şi la distribuirea rolurilor. 

 Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organizatorul serbării deoarece trebuie să se 
gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a scoate în evidenţă 
calităţile artistice ale fiecărui elev în parte sau ale unor grupuri de elevi. Apoi trebuie să culeagă materialul 
şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv şi educativ ţinând cont de „artiştii” implicaţi în serbare. 

 Când scenariul este bine întocmit şi cu obiective clar definite se trece la distribuirea rolurilor ţinând 
cont că toţi elevii trebuie să participe, atât cei talentaţi cât şi cei cu mai puţine aptitudini artistice dar cu 
dorinţa de a fi al fel de buni ca şi colegii lor. 

 Ca „actor” pe scenă fiecare elev poate „dărui” ceva, îşi poate deschide sufletul transmiţând emoţii şi 
sentimente. În acelaşi timp fiecare părinte vrea să-şi vadă copilul pe scenă prezentator, recitator, dansator, 
solist vocal sau instrumental, corist chiar şi figurant îmbrăcat în costumul frumos potrivit tematicii 
scenariului şi fericit că este o mică „vedetă”. 

 Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev. Pentru că nu se impun reguli 
extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţă de cel din clasă (elevul nu mai este obligat să 
stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţia dintre profesor şi elevi capătă noi valenţe. 
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AȘTEPTĂRI ȘI REALITĂȚI ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN 
DOMENIUL PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 

PROF. INV. PRIMAR, IVANESCU ELIANA MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC PETRACHE POENARU, BALCESTI 

 Discuţiile sau temele legate de așteptările și realităţile părinţilor și ale profesorilor rămân a fi mereu 
actuale, mereu semnificative, mereu dureroase. Așteptările profesorilor și ale părinţilor unii faţă de ceilalţi 
în procesul construirii și realizării unui parteneriat eficient școală-familie par a fi cunoscute tuturor: 
profesorii așteaptă de la părinţi respect, răbdare, iniţiativă, conlucrare cu colectivul profesoral, implicare 
activă în cotidianul instituţiei, să ofere suport anume atunci când e nevoie, să fie receptivi și empatici, să 
accepte și alt punct de vedere, să nu admită violenţă în atitudinea faţă de copil, să-și iubească copilul și să-
l accepte necondiţionat, așa cum este, să se implice în viaţa școlii nu doar material, să participe la activităţile 
în comun, să asiste la ore, să organizeze timpul liber al elevilor, profesorului diriginte și părinţilor. Părinţii, 
la rândul lor, așteaptă ca profesorii să-i poată învăţa pe copii să înveţe, să ţină lecţii calitative, să manifeste 
grijă faţă de copii, atenţie, susţinere, satisfacţie de la comunicare, să promoveze sănătatea fizică și mentală 
a elevilor, să formeze abilităţi de a se descurca în diverse situaţii ale vieţii, să aibă o comunicare sinceră, să 
ia în serios părerile părinţilor la soluţionarea unei probleme și să organizeze mai multe concursuri, inclusiv 
între licee, copiii să fie mai des și în mai multe forme implicaţi în activităţile școlii etc.  

 Totodată, într-o dezbatere reacţiile negative izbucnesc deseori din pricina unei înţelegeri diferite a 
termenilor. Este cazul ilustrat și de iluzia optică, denumită „rața lui Wittgenstein”, prin care filosoful 
german a arătat, alegoric, două moduri de a vedea și a gândi. Privind imaginea spre dreapta, se conturează 
un cap de iepure, dar concentrând privirea spre stânga, ne apare un cap de raţă. Două persoane pot vedea 
pe același desen lucruri cu totul diferite în funcţie de direcţia în care privesc. La fel, e foarte important să 
definim ce așteptări avem de la școală. Din ce direcţie privim? Ce așteptări există? De ordin strict cognitiv? 
De ordin moral? De ordin social?  

 De obicei, așteptările exagerat de mari provoacă dezamăgiri dureroase. În pofida devalorizării 
statutului social al pedagogului, întreaga societate are așteptări mari de la rolul major al cadrului didactic 
în viaţa unui elev. De competenţele și metodele de predare ale acestuia depinde viaţa de elev a oricărui 
copil. Un profesor bun e cel care oferă suficientă materie umană pentru a fi admirat. De la profesorul 
contemporan se așteaptă să fie capabil să obţină un dozaj armonios între următoarele calităţi: dragoste 
autentică pentru materia pe care o predă, simpatie pentru elevii săi și bunătate, rigoare bine temperată. În 
afara materiei predate, orizontul de cunoștinţe al unui bun profesor trebuie să depășească hotarele 
specialităţii sale. Cu alte cuvinte, e esenţială cultura lui generală. Esenţiale sunt și abilităţi de tipul: limbaj 
limpede și corect, simţ al umorului, autoritate personală, dublată însă de cordialitate. Un profesor nu trebuie 
să-și inhibe elevii cu aere de superioritate, dar nici să-i încurajeze la complicităţi „de gașcă” și 
comportament familiar. Trebuie să fie comunicativ, bine dispus, capabil să găsească proporţia justă între 
sobrietate și camaraderie30.  

 Totodată, așteptările pe care orice părinte le are în legătură cu modul în care învăţătorul reușește să 
interacţioneze cu elevul și cu părintele, au legătură cu modul în care învăţătorul își structurează transmiterea 
cunoștinţelor și cu modul în care acesta știe sau nu să se transforme în artizanul învăţării adaptate nevoilor 
contemporane, nativilor digitali și principiilor morale, absente, din nefericire, din societatea noastră. 
Așteptările părinţilor au legătură cu încrederea pe care o transmite un cadru didactic, cu modul în care 
acesta abordează învăţarea.  

 Din observaţiile și discuţiile cu mai mulţi părinţi, am constatat că o partedin ei, în pofida crizei de 
timp, așteaptă ca ședinţele tradiţionale cu părinţii să conţină și elemente de training, formare, iar școala să 
organizeze activităţi pentru Școala Părinţilor. Părinţii solicită comunicare constructivă, în care profesorii să 
explice părinţilor situaţia reală din clasă, școală sau din sistemul de învăţământ, fără elemente de manipulare 
emoţională și victimizare. 

 O constatare tristă, apărută în urma formărilor cu cadrele didactice, constă în nedorinţa, apatia multor 
cadre didactice (peste 70% din ei) de a se informa documentar, de exemplu – de a consulta ultimele 
prevederi legislative, modificările de conţinut ale unor regulamente ce ţin de specialitate. Un motiv al 
acestei situaţii constă în analfabetismul funcţional, existent la multe cadre didactice, astfel încât termenii 
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academici și conceptele de specialitate nu sunt înţelese de aceștia. Proiectul Codulului de etică, Codul 
educaţiei și proiectele Standardelor și Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice sunt privite de mulţi 
profesori mai mult ca mijloace de control, de devalorizare a autorităţii lor, de presiune și intimidare în 
situaţia în care nu există nicio prevedere legală care i-ar proteja în situaţii de calomnii, agresiune, șantaj și 
violenţă din partea elevilor și a părinţilor cu comportament inadecvat. 

971



PROGRAM EDUCATIV PENTRU SERBĂRILE ȘCOLARE 
SCENETĂ – CRAII DE LA RĂSĂRIT 

ÎNVĂȚĂTOR JIGALOV PALI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA 

COPIL 1 
Trei crai de la Răsărit  
Cu steaua au călătorit  
Şi-au mers după cum citim  
Până la Ierusalim . 
Acolo dacă au ajuns  
Steaua-n nori li s-a ascuns  
Şi le-a fost a se plimba  
Prin oraş a întreba: 

COPIL 2 
ÎNGER: Iubiţi crai nu zăboviţi 
 Ci degrabă să porniţi 
 În oraşul evreesc  
 Ce viflaim îl numesc 
 Şi acolo ve-ţi afla  
 Că s-a născut Mesia. 

COPIL 3 
ÎNGER: Craii dacă au plecat 
 Steaua iar s-a arătat 
 Şi-au mers până a stătut  
 Unde Hristos s-a născut. 
 Cu daruri s-au închinat  
 Şi cu toţi s-au bucurat. 

COPIL 4 
ÎNGER: - Eu sunt îngerul lui Dumnezeu 
 Ascultaţi ce vă spun eu  
 Să nu daţi prin cetate  
 Ci să da-ţi prin altă parte  
 Ca nimic Irod să ştie  
 De dulcele nost Mesia  
 Căci el a pus gând rău  
 Să-l omoare pe Dumnezeu. 

COPIL 5 
INGER .- Craii văzând fericirea 
 Li se luminară firea  
 S-au întors voioşi acasă  
 Cu vestea cea mai frumoasă 
 Şi n-apoi când când au purces 
 Pe altă cale au mers 
 Precum le-a fost lor şi zis  
 De înger noaptea în vis. 
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COPIL 6 
 Nu e noapte mai frumoasă  
 Cum e noaptea de Crăciun 
 Când coboară între oameni  
 Domnul milostiv şi bun. 
 Cerul azi e-n sărbătoare 
 Şi pământul s-a noit  
 Căci la noi smerit coboară 
 Pruncul cel făgăduit. 
 
  
 COPIL 7 
 Fiul Tatălui din ceruri  
 Azi în lume a venit 
 Să ne-aducă împăcarea  
 Cu părintele iubit. 
 Noi cu toţi îl preamărim  
 Şi numele îi cinstim. 
 
COPIL 8 
Astăzi s-a născut Hristos! 
Spre omenescul folos. 
Veniţi toţi să-i mulţumim  
Şi cu daruri să-l cinstim. 
Că veşnicul Dumnezeu  
A trimis pe Fiul Său  
Să se nască-n Betleem  
Şi s-a născut pe pământ  
Astăzi Mesia cel Sfânt. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Raluca Oprea, Culegere de texte pentru serbări școlare, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010  
 Pamfil Doinița Sus Cortina! Culegere de serbari scolare cls 1-4, Editura Rovimed, 2013  
 

973



OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ÎNTRE PĂRINŢI ŞI ȘCOALĂ 

PROF. JITĂREL ALIN 
COLEGIUL TEHNIC EMANUIL UNGUREANU, TIMIȘOARA 

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. 

Factorii 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.  
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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. În ceea ce privește 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 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 acestdemers.  

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 repedela succes, ce îl interesează 
şi îl pasionează, iar părinţii vor cunoaşe 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.  
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 acestă oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, 

de descoperire a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară și profesională. Se accentuează azi ideea de a 
sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea unor intervenţii asupra familiei şi deci, 
în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative. „Niciodată 
familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin şi During, 
1994. 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997; 
2.Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002; 
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P., Bucureşti, 1974; 
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972. 
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COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE 

PROF. JIVCOVICI-JURA MIRELA MARINICA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 

 MOLDOVA NOUĂ 

Odată cu intrarea copilului în grădiniță, acţiunea educativă a familiei se diversifică devenind mai 
complexă. Rezultatele educaţiei şcolare sunt dependente şi de modul în care se realizează colaborarea dintre 
şcoală şi familie. Ca instituţie care dispune de cadre pregătite în acest sens grădinița poate asigura această 
coordonare, tematică abordată fiind concentrate cu precădere asupra activităţii de învăţare şi a 
randamentului şcolar.  

O primă consecinţă ce rezultă de aici se referă la cunoaşterea de către educatoare a trăsăturilor şi 
potenţialului educativ al familiei. 

 Ce trebuie să ştim despre familia copilului? De un real folos pentru valorificarea influenţelor 
familiei şi îndrumarea ei sunt informaţiile ce se referă la: 

• încadrarea părinţilor în procesul muncii,
• structura şi tipul familiei,
• relaţiile interpersonale dintre membrii săi,
• climatul educativ din familie,
• responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte în familie,
• autoritatea părinţilor şi metodele educative pe care aceştia le folosesc.
 Cunoscând asemenea aspecte, dascălul poate trece la stabilirea unui program comun de educaţie în 

care acţiunile ce se întreprind în şcoală şi familie să se completeze reciproc. Numai in acest fel se poate 
contura un sistem unitar de cerinţe. Odată stabilite aceste lucruri urmează aplicarea lor. Şi în acest proces 
dascălului îi revine sarcina să îndrume şi să orienteze modalităţile de aplicare şi mai ales să urmărească 
rezultatele. În acest sens el trebuie să-i familiarizeze pe părinţi cu anumite cunoştinţe psihopedagogice şi 
să-i iniţieze în folosirea unor metode şi procedee de educaţie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi 
individuale ale copilului.  

 Care sunt principalele aspecte asupra cărora şcoala trebuie să insiste? În ansamblu, ele se referă 
la regimul zilnic din familie, la relaţiile dintre părinţi şi la unitatea de cerinţe dintre ei, la importanţa cli-
matului afectiv pentru dezvoltarea personalităţii copilului, la necesitatea cunoaşterii copilului, la 
semnificaţia stilului de viaţă care trebuie să domine în familie, toate acestea ducând mai apoi şi la o reuşită 
şcolară. 

 În privinţa formelor concrete de colaborare dintre şcoală şi familie ele se deosebesc în funcţie de 
scopul urmărit şi modul concret de realizare. Dintre formele concrete care se pot folosi menţionăm: 

a) şedinţele lunare cu aceştia, consultaţii bilunare, sau când se ivesc diferite probleme;
b) vizite la domiciliul;
c)corespondenţa cu părinţii;
d) lectoratele pedagogice;
e) excursii;
f) manifestări cultural-distractive.
 Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate la scoala. Pentru ca relaţia dintre şcoală şi familie 

să fie cât mai apropiată şi să-l ajute pe copil să se încadreze mai uşor în procesul de învăţământ, am implicat 
direct părinţii în activităţile de consiliere şi orientare, desfăşurate în afara orelor. De asemenea, părinţii au 
venit cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare. Am conceput împreună trasee pentru excursii, am 
vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri sportive la care au fost prezenţi şi părinţii 
am pregătit măşti şi costume pentru carnaval în colaborare, am ţinut în fata părinţilor serbări, care au permis 
acestora să vadă manifestările copiilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul acestora. Astfel 
părinţii se simt utili şi prezintă mai mult interes pentru şcoală. Colaborarea devine una apropiată şi bogată 
în conţinut, nicidecum una protocolară.  
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Unii părinţi nu au mai avut copii la şcoală. Pentru ca rolul lor de supraveghetori să fie mai uşor şi să-
i ajute pe copii să se integreze rapid în procesul de învăţământ, la lectoratele cu părinţii am prezentat câteva 
teme axate pe rolul familiei în educaţia şcolarului mic: 

• "Relaţia dintre copii si părinţi";  
• "Regimul zilnic al copiilor zilnic în familie";  
• "Ce trebuie să ştie părinţii";  
• "Ce este activitatea de învăţare";  
• "Cum învăţăm mai uşor";  
• "Modelul familial";  
 Părinte şi cadru didactic, trebuie să ne informăm reciproc dacă stilul de lucru al copilului este acelaşi 

la şcoală şi acasă, dacă manifestă aceeaşi atitudine faţă de muncă, dacă aceleaşi procedee, îl stimulează sau 
îl inhibă, iar acolo unde există contradicţii, să ne întrebăm de ce, unde şi cine a greşit, ce perspective se 
deschid subiectului nostru de modelare comun, cum să-l ajutăm şi să interacţionăm. 
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COLABORAREA ŞCOALĂ – FAMILIE 

PROF. JURJ FLORICA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 

MOLDOVA NOUĂ 

„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 

 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. 

 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. 

 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. Investită 
cu această nobilă şi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui 
stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităţile intelectuale, precum şi particularităţile lui temperamentale 
şi caracteriale. 

 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. 

 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. 

 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a 
familiei, iar activităţile educative să fie cunoscute și înțelese de către părinți și realizate printr-o colaborare 
strânsă între instituția familială și cea preșcolară. 
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COMUNICAREA ŞCOALĂ – FAMILIE 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR JOIȚA ANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN SĂVULESCU, IZVOARELE 

O dată cu intrarea în şcoală, copilul trăieşte concomitent în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă 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 într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan mai general, în viaţa socială. Cunoaşterea 
de către cadrul didactic a copiilor încredinţaţi spre educare, dar şi a părinţilor acestora, reprezintă, fără 
îndoială, premisa reuşitei activităţii didactice. 

Mărturisesc, în calitate de învăţător, că am parcurs cu teamă, în primii ani, această relaţie, eu, învăţător 
– familia elevilor mei, o relaţie neaşteptată, căci, în pregătirea de specialitate, acest aspect, al comunicării
dintre învăţător şi familie, este omis cu desăvârșire. Am realizat astfel, că, pe lângă relaţia dintre cadrul 
didactic şi colectivul clasei, ar trebui să dezvolt o colaborare eficientă cu adulţi având nivel diferit de 
pregătire profesională, şi având fiecare, metode diferite de relaţionare cu copiii lor. 

Am conştientizat astfel că educatorul trebuie să posede o temeinică pregătire profesională 
psihopedagogică şi didactico – metodică, iar în plus pe lângă toate acestea, să fie un virtuoz al comunicării. 
Stilul de relaţionare al profesorului cu părinţii elevilor săi, încă de la debutul său, îşi va pune cu siguranţă 
amprenta asupra climatului, atmosferei de grup, pe întreaga perioadă a celor cinci ani de colaborare. 
Depinde în mare măsură de învăţător, dacă acest parcurs va decuge în sens stimulator sau inhibitor, 
motivând astfel interacţiunile interpersonale ce vor urma. 

Pentru a realiza o colaborare fructuoasă, încă de la primele întâlniri, învăţătorul trebuie să-şi indice 
care sunt expectanţele sale în ceea ce priveşte această colaborare. Pentru a se face pe deplin înţeles, el va 
trebui să adopte un limbaj adecvat, clar şi concis. Dezvoltarea unor relaţii socio-afective pozitive între 
educator şi familie, bazate pe sentimente de simpatie şi acceptare, permite constituirea unui climat 
psihosocial favorabil, unei conlucrări eficiente între participanţi. Va reuşi cadrul didactic să realizeze acest 
lucru? Sunt sigură că da, însă doar dacă va da dovadă de empatie. Învăţătorul va trebui să se detaşeze de 
imaginea sa de la catedră, aceea de persoană unic-deţinătoare a cunoaşterii. Persoanele aflate în faţa sa sunt 
parteneri indispensabili ai activităţii sale. Şcoala şi familia sunt împreună pilonii ce dau rezistenţă educaţiei, 
iar între aceştia şi mediul extraşcolar pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei.  

O interacţiune pozitivă între părinte şi învăţător dezvoltă efecte benefice pentru elev, sporindu-i 
motivaţia de a învăţa, împiedicând barierele şi dificultăţile sarcinilor întâlnite în învăţare, soluţionează 
problemele, într-un cuvânt, creează un climat optim de comunicare şi de desfăşurare a acţiunilor şcolare. 

În această perspectivă, învăţătorul, conştient de rolul său în această colaborare, va înlesni accesul 
părinţilor în tot ce înseamnă activitate şcolară. Are datoria de a-i informa sistematic pe aceştia cu privire la 
dezvoltarea şi performanţele copilului. Tot el este cel ce va iniţia şi organiza consilierea psihopedagogică, 
atât a elevilor, cât şi a părinţilor. Organizarea activităţilor cu părinţii se realizează conform unui scenariu 
special elaborat în prealabil, în cadrul consultaţiilor colective, de grup sau individuale. 

Părinţii trebuie implicaţi în proiectele derulate de copiii lor la școală. Obișnuiesc ca, în momentul 
demarării activităților unui proiect nou, să înștiințez fiecare părinte despre acest lucru printr-o scrisoare. 
Cu sprijinul meu, copiii le-au oferit părinţilor certificate de generozitate şi de recunoştinţă, le-au scris 
bileţele de mulţumire, le-au oferit mici cadouri de sărbători. Gesturile copiilor au fost foarte repede 
apreciate de către părinţi, aceştia, la rândul lor, devenind mai cooperanţi în relaţia cu şcoala. 

Concluzia? Avem nevoie ca în procesul educațional, comunicarea dintre învăţător, elevi și părinții lor 
să fie una autentică. Iar atunci când actorii comunicării se situează pe poziţii diferite – elevi, părinți şi 
învăţător – este esenţială armonizarea valorilor acestora pentru ca, dincolo de transmiterea de cunoştinţe şi 
formarea de competenţe, educaţia să fie reală, iar cei educaţi să participe în mod conştient şi creator la 
propria lor evoluţie. 

Bibliografie: 
Albu, Gabriel, Comunicarea interpersonală, Institutul European, Iaşi, 2008 
Băran – Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

PROF. JULAN COSMIN-MIRCEA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,FRANCISC NEUMAN” ARAD 

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 și 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); influențele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 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. 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 decisiv şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, 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 problemele şcolii se 
referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală . Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu 
şcoala sunt eficiente ambilor factori. 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 
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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 favorizează 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 competenţă.  

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.  

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. 
Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În acestă oră se urmăreşte 
valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor 
aspiraţii spre formarea şcolară si profesională.  

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative. 

 
Bibliografie: 
1. Cosmovici, A., Iacob, L., 2005, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași. 
2. Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iași. 
3. Macavei, E., 1997, Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București. 
4. Nicola, I., 2000, Tratat de pedagogie generală, Editura Aramis, București. 
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SERBĂRILE LA GRĂDINIŢĂ 

ED. JURCA IOANA-GEORGETA 

 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. Această relație pedagogică se vede clar 
și este expusă în fața părinților în contextul serbărilor pe diferite teme. 

 În programul 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-şi exprima propria 
personalitate. Un loc aparte în cadrul acestor activităţi îl ocupă serbările realizate cu diferite ocazii. 

 Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează 
dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic, desfăşurându-se într-o atmosferă specifică. Serbările 
sunt realizate prin joc de rol, improvizaţie, montaje literar-muzicale, scenete, şezători etc. 

 Pline de veselie exprimată prin poezie, cântec şi dans, de fiecare dată organizarea şi derularea 
serbărilor a fost un moment unic pentru cea mai importantă investiţie a noastră, copilul. 

 Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol într-o scenetă, preșcolarul își formează și își 
perfecționează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-și dezvolte gustul, dragostea pentru frumos, 
aptitudinile pentru arte. Serbările de asemenea contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei 
și prcticarea ei. 

 Pregătirile pentru serbare , a unei manifestări colective antrenante de acest fel, lasă urme adânci în 
sufletul fiecărui copil. Participarea la serbarea grădiniței sau a grupei îi unește pe copii, îi ajută să se 
împrietenească. Legăturile afective dintre copii sunt stimulate de emoții și interese comune, căci reușita 
serbării întărește sentimentul apartenenței la colectiv, mândria de a fi printre “copiii grădiniței”. 

 Serbările oferă de asemenea oportunitatea ca părinții să intre în contact direct cu grădinița, să 
cunoască mai îndeaproape demersul educațional pe care educatoarele îl desfășoară la grupă, să îi cunoască 
și pe ceilalți copii din grupă și felul lor de manifestare a emoțiilor. 

 Grădinița și serbările îi oferă copilului o lume pe măsura lui, în care se poate manifesta liber, o lume 
în care jocul este munca, este binele, este înțelepciunea și iubirea, este idealul vieții, în care educatoarea ia 
în serios întrebările și acțiunile lui, dându-i sentimentul autonomiei și al valorii proprii. 

 Prin serbări copilul este familiarizat cu subiecte religioase care țin de tradițiile poporului roman, aici 
fiind incluse serbările de Crăciun. 

 Pornind la drum cu poezia, muzica, dansul și veselia, copiii evocă ființe dragi și tradiții scumpe 
românilor, se bucură de frumusețile anotimpurilor, interpretează personaje de vis. 

 Călătorind pe aripile poeziei, basmului și al muzicii, micii preșcolari, călăuziți de zâne, pitici, 
prințese, gândul lor descoperă dreptatea și adevărul, binele și răul, învață să înțeleagă frumosul. 

 Serbările presupun deopotrivă preocupare, pregătire și multă dăruire, este întotdeauna o sărbătoare 
în viața copiilor. Fiecare serbare în parte are specificul ei. Serbările desfășurate după anumite reguli ce 
asigură îmbinarea armonioasă a părților într-un întreg, costumația copiilor, ținuta de sărbătoare, accesoriile 
necesare, fondul musical, jocul de lumini- reprezintă toate elementele importante ce contribuie la 
construirea unor valențe estetice și educative deosebite. 

 Ca într-o familie, copiii, spectator de la mic la mare, au trăit moment unice din lumea inegalabilă a 
copilăriei, iar coarda sensibilă a sufletului fiecăruia dintre cei prezenți a vibrat sub arcușul de cristal al 
glasului copilăriei. 

 Momentele de intensă trăire, aplaudate cu căldură de către părinți, nasc în sufletul preșcolarilor 
aspirația de armonie și bucurie ce va contribui la construirea personalității lor. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR JURUBIȚĂ MIRELA 
LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, CONSTANȚA 

STRUCTURĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 36 
„DIMITRIE ȘTIUBEI”, CONSTANȚA 

Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ piloni ai procesului 
instructiv – educativ: elevul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu este mai mult sau mai puțin important. 
Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu 
va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate bune 
în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale învățării și 
pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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.  

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 competență, 
un cod de etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câștigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

• părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între
școală și familie; 

• părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență rezultatele
activității școlare. 

În desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, reușim să antrenăm cei trei factori 
implicați în actul educațional: elevii, prin responsabilități asumate atât individual, cât și în grup, familiile, 
prin susținere morală, financiară și, de cele mai multe ori, implicare în organizarea activităților, școala, prin 
obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice. 

Rezultatele ce se obțin în urma parteneriatelor: 
• Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.
• Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează formarea

competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 
• Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească programe ale

activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 
• Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, simțul artistic,

dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 
• Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 
contribuie la formarea colectivului de elevi. 

• Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități,
elevii se autodisciplinează. 

• Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistică a personalității, să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață. 

Bibliografie: 
* Ȋnvǎţǎmântul primar – Revistǎ dedicatǎ cadrelor didactice, Nr.1 - 2, Ed. Miniped, Bucureşti, 2005;
* Man M. (coord), Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul preuniversitar, Ed. Arves,

Craiova, 2006. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

ÎNVĂȚĂTOARE: KOLUMBAN EMERENCIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ KONSZA SAMU, BĂȚANII MARI 

Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, în clasa a IV-a a Școlii Gimnaziale Konsza Samu din Bățanii Mari 
am organizat o serbare, unde au fost prezenți cei 14 elevi ai clasei, respectiv invitații lor – părinți, frați, 
prieteni, rude, etc. 

Acest eveniment a fost rezultatul unei pregătiri, timp de trei săptămâni, timp în care și elevii, dar și 
părinții se pregăteau atât la școală, cît și acasă, ajutându-se reciproc. Pregătirea s-a început cu o discuție cu 
părinții, unde fiecare a avut ocazia să-și exprime ideile, propunerile referitoare la temă, am discutat despre 
posibilitățile fiecărui părinte de a implica în organizarea serbării. În clasă i-am introdus pe copii în ”magia” 
Crăciunului prin conversații, filmulețe și materiale informative despre Pruncul Isus, fecioara Maria, etc. 

În perioada pregătirii, copii au căutat poezii despre Crăciun, pe care au prezentat în fiecare dimineață 
în fața clasei, unii chiar au învățat pe de rost, alții doar au citit și au decorat cu ilustrații potrivite, aceste 
lucrări fiind afișate în clasă. În tot acest timp, copii însușeau fiecare partea lui din piesa pe care urma să 
prezentăm părinților în penultima zi înainte de vacanță. Repetițiile au avut loc în clasă, după terminarea 
orelor sau după amiază. Părinții se pregăteau și ei, confecționând costumele fiecărui copil.  

În seara zilei de 19 dec. a avut loc serbarea de Crăciun. Evenimentul am organizat în două săli de 
clasă, una fiind pentru spectacol, iar cealaltă pentru distracția copiilor. Copiii au recitat musafirilor poezii 
din cele alese anterior, au prezentat cele două cântece noi, învățate special pentru această ocazie, după care 
s-a îmbrăcat, cu ajutorul părinților, pentru piesa de teatru. Părinții au urmărit cu interes toată perioada de 
pregătire, și acum erau la fel de entuziasmați ca și copii. După prezentarea reușită a piesei, părinții i-au 
servit pe copii cu prăjituri, dulciuri și răcoritoare, toate acestea într-o atmosferă plăcută, distractivă. Adulții 
au stat de vorbă, copii se distrau ascultând cântece de Crăciun. Serbarea s-a încheiat cu 5-6 cântece de 
Crăciun, cunoscute de toată lumea, pe care toți cei prezenți fredonau împreună. 

Evenimentul a fost unul foarte reușit, în care s-au implicat atât elevii, cât și părinții, reușind să creăm 
împreună o adevărată atmosferă de sărbătoare.  
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ- FAMILIE IN EDUCAREA ELEVILOR 

PROFESOR KRISTOF IULIANA 

Dintre multiplele motive și argumente in sprijinul demonstrării necesitatii colaborării dintre cei doi 
factori de educație mă voi opri doar la unul si anume la consonanța acțiunilor si unitatea acțiunilor 
intreprinse. Desigur că această consonanță trebuie sa fie determinată în mod obiectiv de însuși scopul 
educatiei, unitar pentru toți factorii educației. La atingerea lui se poate ajunge pe căi și cu mijloace diverse. 
De aceea mi se pare firesc sa staruim asupra unității de acțiune. 

Rolul conducător in procesul de educație îl are, fără îndoială, școala, pentru motive bine cunoscute. 
În calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al școlii, familia trebuie s-o secondeze de aproape si sincer. 
Părinții iau cunoștință de cerințele școlii fața de copil în materie de educație prin diverse moduri: la ședințe, 
în discuțiile cu diriginții sau învățătorii, ora de consiliere cu părinții, prezența părinților in Consiliul de 
administrație sau alte comisii ale școlii, acțiunile de orientare școlară și profesională comune părinți\elevi 
și de ce nu prin implicarea părinților în activitățile extrașcolare ale școlii dintre care putem aminti și 
serbările școlare. 

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 dascal.  

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și 
acasă.  

De asemenea o influența mare asupra comportamentului unui tanar il are societatea in care trăim. 
Promovarea unor exemple negative, lipsa unor valori fundamentale pot să- si puna amprenta intr-un mod 
nefavorabil pentru dezvoltarea unui tanar, viitor adult.. 

În final aș încheia cu un citat care subliniază rolul părinților si mai ales al mamelor in devenirea unui 
tanar “in momentul in care se naste un copil, se naste si mama.ea nu a existat pana atunci. A existat femeia, 
dar mama, niciodata. Mama este ceva cu totul nou.”(Bhagwan Shree Raineesh wan 

985



IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: KÁDÁR EDIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. :1- ZĂBALA 

STRUCTURA: PAVA 

,,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  
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 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 învățătorii lui 

care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui, va avea success în școală și pe 
parcursul vieții. 

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: 

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 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. 

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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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

KELEMEN REKA-LILLA 

Parteneriatul grădiniţă-famile, ca şi echipă - asigură succesul copiilor în grădiniţă, mai târziu la şcoală 
şi se bazează pe încredere, respect reciproc, sinceritate. Parteneriatul reprezintă o componentă esenţială în 
organizarea grădiniţei şi a grupei de copii. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Grădiniţa şi familia contribuie la dezvoltarea personalității copilului preşcolar, împreună transmit 
valori tradiţionale, încercând să îmbine procesul instructiv educativ cu alte mijloace eficiente de educaţie.  

Părinţii copiilor sunt un element cheie în educaţia propriilor copii, dar atunci când copiii ajung la 
vârsta preşcolară, educarea lor se împarte între dascăli şi familie.  

Dascălii identifică nevoile copiilor și ale părinților precum și activitățile care pot asigura o implicare 
activă a părinților şi în acelaş timp sunt în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale copiilor.  

Religia şi folclorul ajută la formarea unei generaţii integre, care să înglobeze nu numai dimensiunea 
cognitiv-raţională, ci şi dimensiunile volitive şi afective ale personalităţii.  

Serbările în grădiniţă – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea prescolarilor 
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 original obiceiuri populare sau religioase. De multe ori familia este 
surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă grădiniţa noastră organizează mai multe tipuri de activităti. În luna 
decembrie în cadrul procesului instructive-educativ punem accent mai ales pe stimularea potenţialului 
creator al copiilor, la crearea unei atmosfere de basm, de aşteptare. Împodobim sala de grupă în spiritul 
sărbătorlilor cu lucrări realizate de copii din materiale naturale. Nu uităm nici de jucării, le spălăm cu copiii, 
curăţăm camera păpuşii. Le îmbrăcăm în haine de sărbătoare. Ornăm şi camera păpuşii. Povestim despre 
acea seară plină de taine în care s+a născut Mântuitorul. În folclorul maghiar de această sărbătoare se leagă 
şi un obicei popular „Jocul Betleem”. Acest obicei redă în formă dramatică cum Sfânta Famile trece prin 
multe încercări înainte de naşterea lui Isus. Copiii se îmbracă în haine specifice ale păstorului, al îngerilor 
şi ca oameni simplii din Betleem-ca părinţii lui Isus. . Poartă cu ei o iaslă. Astfel costumaţi se duc la toate 
grupele din grădiniţă unde sunt răspătiţi cu turtă dulce. Copiii din grupa mare ajută la „păstrarea” acestui 
obicei ca şi „actori”, grupele mai mici sunt „spectatori.  

Totodată folclorul maghiar, ca şi folclorul român este bogat în cţântece populare specifice crăciunului.  
Tot în săptămâna premergătoare Crăciunului în toate grupele părinţii împreună cu copiii 

confecţionează dintr-un borcan „Lămpaşul fermecat”. Lămpaşul este decorat cu material mărunt din natură. 
Înăîntru aşezăm o lumânare mică aprinsă. Această activitate ajută la stimularea potenţialului creator al 
copiilor, la crearea unei atmosfere de basm, la dezvoltarea capacității de a lucra în echipă cu alți părinți și 
copii. Cu lămpaşul confecţionat ne aşezăm în rând copii şi părinţi şi pornim cu sufletul curat şi împodobit 
în „hainde de sărbătoare” spre scena amplasată în parcul Central din oraşul nostru. Pe scenă ne aşteaptă 
deja bradul împodobit de noi, copii şi educatoare deopotrivă. Venim cu nerăbdare şi cu lumină.... ne urcăm 
pe scenă şi cântăm împreună colinde şi transmitem câte o urare celor prezenţi. 

Seara se termină ca lansarea lampioanelor zburătoare. În fiecare lampion punem căte o dorinţă de-a 
noastră şi speranţe.  

Sperăm că puritatea și însemnătatea acestei sărbători, nu se va pierde atâta timp cât, noi adulții de 
referință din viața viitorilor adulți, îi vom acorda valoarea potrivită. 

https://scoaladraganesti.ro/upload_documente/CD_Simpozion_Tendinte_moderne_in_educatia_par
entala_Gradi_Draganesti_Ed._I_2017.pdf 

https://blog.eintegral.ro/scoala-familie-un-parteneriat-real-in-beneficiul-copilului/ 
Modul 6, Consilierea în grădiniţă – start pentru viaţă. 
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SERBARE - ÎN SEARA DE CRĂCIUN 

PROF. KRISTO VIORICA FLORICA 
G.P.P„FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 

 Ninge! Ninge ca-n poveşti! Natura s-a gătit într-o haină albă de sărbătoare! 
 E iarnă! 
 La porţile sufletelor noastre de creştini, bat Sfintele Sărbători de iarnă. 

Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe-acest pământ , 
Nu e alta mai frumoasă  
Decât Crăciunul cel Sfânt. 

Noi am pregătit colinde 
Şi din suflet le cântăm,  
Bucurii şi sănătate  
În pluguşor vă urăm. 

Poezii am pregătit 
Şi lânga bradu-mpodobit 
Noi frumos le-o-m recita 
Cântecele vom cânta. 

Mai avem şi alte surprise, 
Vă lăsăm să le aflaţi, 
Sus cortina! Deci, fiţi gata  
 Ca să ne aplaudaţi. 

1.In Seara de Crăciun
 de George Coșbuc 

Afară ninge liniștit, 
În casă arde focul, 
Iar noi, pe lângă mama stând, 
De mult uitarăm jocul! 
E noapte. Patul e făcut. 
Dar cine să se culce 
Când mama spune de Isus, 
Cu glasu-i rar și dulce. 
Cum s-a nascut Hristos în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla, 
Căldura ca să-i facă. 
Cum au venit la ieslea lui, 
Pastorii de la stână 
Și îngerii cântând în cer, 
Cu flori de măr în mână. 
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2. Iisus se naşte astăzi 
În peşterile lumii, 
În ochii noştri limpezi, 
În raz-a blând-a lumii. 
În fiecare casă 
Cu licăriri de soare, 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 
Iisus se naşte astăzi 
Să-i punem la picioare 
Lumina rugăciunii  
Şi-o limpede cântare 
 
Astăzi s-a născut Hristos 
Astăzi s-a născut Hristos 
Mesia chip luminos 
Lăudati și cântați 
Și vă bucurați. 
Mititel înfășețel  
în scutec de bumbăcel 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați. 
Vântul bate nu-l răzbate 
neaua ninge nu-l atinge 
Lăudați și cântați 
Și vă bucurați. 
Si de acum pânăn vecie  
mila domnului să fie 
Laudați și cântați 
Și vă bucurațï. 
 
3. Astă seară-i seară mare, 
Asta-i seara de Ajun, 
Mâine-i seara de Crăciun. 
Toată lumea creştinească 
Astăzi să se-nveselească. 
C-o stea mare s-a ivit 
Sus, la sfântul răsărit! 
Şi strălucea cu tărie! 
Veste mare, bucurie,  
Că veşnicul Dumnezeu 
A trimis pe Fiul său 
Să se nască-n Bethleem. 
Si apoi vom colinda  
Ca asa e datina 
 
4. Te salutăm Hristoase 
Venit-a-i pe pământ 
Cu inima voioasă 
Primeşte-al nostru cânt. 
Şi dă-ne astăzi nouă 
Drept dar pentru Crăciun 
În piept inimă nouă 
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Şi-n minte cuget bun. 
Arată-a Ta iubire 
La toţi ce sunt în lume 
Şi varsă fericire 
Peste acest pământ. 

Steaua sus răsare 
Steaua sus răsare  
Ca o taină mare  
Steaua strălucește 
Și lumii veștește 
Și lumii veștește 
Ca astazi Curata 
Preanevinovata 
Fecioara Maria  
Naște pe Mesia 
Naște pe Mesia 
Magii cum zăriră  
Steaua și porniră  
Mergând dupa rază  
Pe Hristos să-l vază 
Pe Hristos să-l vază 

 Vestea 
5.Vă vestim o veste mare
Azi e mare sărbătoare 
Căci în ieslea din Betleem 
Pe mesia îl vedem 
S-a născut cel prunc divin 
Şi-ngerii din ceruri vin 
Să-i aducă flori şi stele 
Ca să-l îmbrace cu ele 
 E un obicei străbun 
Ca în seara de Ajun 
Să-l vestim pe Moş Crăciun 
Şi pe Iisus cel bun 

6.A sosit Craciunul
O, ce bucurie, 
Tu ne aduci Isuse 
Har si veselie. 
Ce frumos e bradul, 
Ce frumos e tot 
O ce bucurie, 
Parcă nu mai pot. 
Noi avem hăinuțe, 
Calde și frumoase 
Jucării și pâine, 
Case călduroase 
Dar atația Doamne, 
N-au nici foc nici case, 
Nici măicuță bună 
Nici hăinuță groasă. 
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7. ISUS Mântuitorul 
 
Iisus Mântuitorul 
Coboară pe pământ  
Îmi luminează drumul 
Și-L por mereu în gând 
Mă-nvață-ntotdeauna 
Să fiu mai înțelept 
Cu inima-n credință 
Să fiu mai bun, mai drept 
Mă-nchin cu plecăciune 
Și-n mântuirea Sa  
Voi face numai bine 
În tot ce voi urma 
 
 8. Crăciunul 
 Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun, 
Cu toţii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm 
Lui Hristos astăzi născut 
Într-o iesle-n aşternut. 
Că acest pruncuţ frumos 
A venit spre-al nost’ folos, 
Să ne scape de pieire 
Să ne-aducă fericire. 
Fericirea cea cerească 
Cine vrea s-o moştenească, 
Să se-nchine lui Hristos 
Mesia cel prea frumos! 
 
Sus boieri nu mai dormiți 
Sus, boieri, nu mai dormiți, 
Vremea e să vă gătiți. 
Casa să v-o măturați, 
Leru-i ler! 
Masa să v-o încarcați, 
Leru-i ler! 
 Că umblăm și colindăm 
Și pe Domnul cautăm 
Din seara Ajunului, 
Leru-i ler! 
Până-ntr-a Crăciunului, 
Leru-i ler! 
 
 9. Crăciunul 
Se apropie Crăciunul, 
Vino să te rogi cu mine 
Isus se naște astăzi 
Copile, pentru tine. 
Se apropie Crăciunul, 
Vino să te rogi duios 
Să crești curat copile 
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Ca bradul de frumos. 
Se apropie Craciunul, 
Cu brad împodobit 
Isus ne cere-n taină 
Să ne rugăm smerit.  

Domn, domn, să-nălţăm 

Dom, domn, să-nălțăm 
Dom, domn, sa-nalțăm 
Am plecat să colindăm 
Domn, domn, să-nălţăm 
Când boierii nu-s acasă  
Domn, domn, să-nălţăm. 
Domn, domn, să-nălţăm. 
Au plecat la vânătoare 
Domn, domn, să-nălţăm 
Să vâneze căprioare  
Domn, domn, să-nălţăm. 
Domn, domn, să-nălţăm. 
Căprioare n-au vânat 
Domn, domn, să-nălţăm 
Au vânat un iepuraş  
Domn, domn, să-nălţăm. 
Domn, domn, să-nălţăm. 
Să facă din pielea lui 
Domn, domn, să-nălţăm 
Veşmânt frumos Domnului 
Domn, domn, să-nălţăm. 
Domn, domn, să-nălţăm, 
Domn, domn, să-nălţăm 

10. Brădulețul
Mii de stele mititele 
Lucitoare, argintii  
Se aştern încet în şoapte 
Pe-ntinsele câmpii.  
 Eu brăduţu-mpodobit  
 La voi iarăşi am sosit  
 Încărcat cu bunătăţi  
 Mai bogat ca-n alte dăţi 
 Eu sunt pom de Anul Nou.  
 Eu sunt pom împodobit  
 Ce cadouri am pregătit  
 Cu Bătrânul Moş Crăciun  
 Care-i pregătit de drum.  

 Brădulețul-cântec 
Brădulețe brăduț drăguț 
Ninge peste tine, 
 Haide, haide-n casa mea  
Unde-i cald și bine, 
Pom de Anul nou te fac 
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O ce bucurie! 
Cu beteală am să te îmbrac  
Și steluțe o mie! 
Cu beteală am să te îmbrac  
Și steluțe o mie! 
 
 11. Iarna 
Astă noapte gerul  
A bătut în geam. 
Cine să-l audă? 
Dacă eu dormeam. 
A căzut zăpada 
Şi s-a luminat 
Vai, ce flori frumoase,  
Iarna ne-a lăsat!. 
 
12.Fulgii albi încep să cadă, 
Mos Crăciun ca să îi vadă. 
Să știe să pregatească, 
Bradul să-l împodobească. 
  
Mos Crăciun-cântec 
A venit, a venit 
Mos Crăciun cel mult dorit 
Are în desaga lui 
Darurile pomului 
Și ne-a dat, și ne-a dat  
Tot ce în desag a luat 
Iepurași cu ochi vioi  
Și păpuși cu rochii noi 
 
13.Mos Crăciun 
Moş Crăciun, Moşul bun 
Astăzi a pornit la drum. 
Moş cu barbă şi mustăţi 
Are-n tolbă bunătăţi, 
Bomboane şi jucării, 
El împarte la copii. 
 
14. Mos Crăciun, tu să vii 
Cu mulți saci de jucării, 
Să nu uiți că grupa mică, 
Deși este mai pitică, 
A-nvățat să-ți spunș ție 
Cântece și-o poezie. 
 
Mos Crăciun -Cântec 
 
Cine vine?cine vine? 
La ferestrele înghețate? 
Cine bate?Cine bate? 
Sacul plin cu jucarii? 
Cine l-a adus copii? 
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Dar o barbă albă mare 
Cine are?Cine are? 
Si caciula si toiag 
Mos Crăciun cel bun și drag. 
Mos Crăciun cel bun și drag. 
 
15.Mos Craciun 
Ce ne-aduce Moş Crăciun? 
Tot ce e frumos şi bun. 
Un cal mic de călărit, 
Cărţi frumoase de citit. 
O păpuşă mititică, 
O oiţă frumuşică, 
Trâmbiţă şi săbioară 
Puşculiţă şi-o vioară 
  
16.Moşule te-aş întreba 
Care e părerea ta? 
Am cântat, suntem cuminţi? 
Ascultăm şi de părinţi, 
Şi-aşteptăm cu nerăbdare  
Un cadou atât de mare! 
 
17.Mos Crăciun are-n sac 
O căprița țac-țac-țac 
Dacă-i spui o poezie  
Mos Crăciun ți-o dă ție. 
 
Mos crăciun cu plete dalbe 
Moş Crăciun cu plete dalbe  
A sosit de prin nămeţi  
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi  
Moş Crăciun, Moş Crăciun  
Din bătrani se povesteşte  
Că-n toţi anii negreşit  
Moş Crăciun pribeag soseşte  
Niciodată n-a lipsit  
Moş Crăciun, Moş Crăciun  
Moş Crăciune, Moş Crăciune, 
Sfântul nostru bun şi drag! 
Ai venit şi-n seara asta,  
Şi-ai bătut în geam şi-n prag. 
 
Noi am fost cuminţi tot anul 
Şi buni am fost mereu 
Şi în fiecarte seară 
Ne-am rugat la Dumnezeu. 
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Zurgălăi 
Zurgălăi, zurgălăi 
Veseli zurgălăi 
Se aud de prin câmpii 
Peste munți și văi 
Hei, 
Vine iar și la noi 
Mosul bun și blând 
Să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun 
  
Toți copiii: 
 
Mos Crăciun, moșule bun 
Te rog dă-mi voie să spun 
Copiii harnici și cuminți 
Le urează la părinți 
Bucurie și iubire 
La multi ani și fericire! 
Crăciun fericit! 
 
Bibliografie: 
1. „Cea mai frumoasă serbare de Crăciun”- Brândușa Vrânceanu, Editura NEPSIS. 
2. www.serbariloche.com.ar 
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CRĂCIUN ÎN SATUL NOSTRU 

CADRU DIDACTIC: KUPÁS GITTA-IZABELLA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,KAZINCZY FERENC” ȘIMIAN 

STRUCTUA ȘILINDRU: ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ȘILINDRU 

În Școala Primară Nr. 1 Șilindru clasa simultană a III-a și a IV-a a realizat o serbare excepțională ca 
rezultat al preictului ,,Fluierul fermecat”.  

Proiectul a început în urma de 3 luni, a cuprins 21 de elevi, având un impact direct și indirect asupra 
comuității. Comunitate, în care 90% dintre familii trăiesc în condiții inacceptabile, copiii venind dintrun 
mediu defavorabilizat. Fără posibilitatăți de a lucra, părinții sunt apăsați de greutățiile vieții, această situație 
având un efect negativ asupra eleviilor din școală. În această comunitate învățarea nu are valori. Astfel, 
părinții sunt dezinteresați față de progresul școlar, copii sunt prezenți numai din cauza alocației lunare. 
Părinții nu au cunoștințe necesare despre sistemul învățământului, școala însemnând pentru ei o problemă 
gravă și permanentă. Părinții nu-i pot oferi copiilor ajutor adecvat pentru rezolvarea temelor, astfel copii 
rămân în urmă la învățătură.  

Împreună cu domnul profesor de religie, cine este popă la Biserica Greco-Catolică am început să 
căutăm o cale posibilă pentru motivarea elevilor și promovarea școlii în rândul adulților. Am elaborat un 
proiect extracurricular intitulată ,,Fluierul fermecat” și domnul părinte a reușit să caute sponsori pentru 
achiziționarea proiectului cu instrumente necesare. Astfel, școala a primit zece fluiere, mai multe tamburine 
și maracase. Proiectul ,,Fluierul fermecat” are scop pe primul plan învățarea de a cânta pe fluier și pe plan 
secundar sporirea sentimentului de succes a copiilor și implicarea părinților în viața școlară.  

Obiectivele proiectului:  
-dezvoltarea capacității de a recepta muzicii și a mesajului muzical 
-perfecționarea deprinderilor melodico-ritmice 
-consolidarea de prinderilor de interpretare a cântecelor și formarea deprinderii de a cânta la fluier în 

grupuri mici și individulai 
Primul pas al proiectului a fost formarea trupei prin selectarea elevilor din clasa a III-a și a IV-a. S-a 

urmat munca sârguincioasă, care a adus momente grele și momente plăcute pentru copii. După teri luni de 
pregătire a venit prilejul să ne prezentăm în fața lumii, din ocazia Sărbătorilor Creștine de iarnă. La ziua 
,,Sfântul Nicolae” grupul s-a pregătit cu un repertoar din cântece bisericești și au prezentat la sfârșitul 
slujbei la Biserica Greco-Catolică. A fost o mare onoare și copiilor și părănțiilor succesul pe care au atins-
o. Astfel, părinții au venit întrun număr neobișnuit de mare la serbarea școlară, organizată la cinstea 
Sărbătorilor de Crăciun. Elevii sunt motivați, încântați, iar părinții sunt mulțumiți, apropiind cu un pas la 
școală.  

La derularea proiectului trebuie să ținem cont că obiectivul esențial este colaborarea între școală și 
familie care este drumul spre succes. 
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PENTRU BINELE COPILULUI – PARTENERIAT ŞCOALĂ – FAMILIE 

PROF. LAKATOS ANTON ŞI COJAN ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA ” JIBOU- SĂLaj 

Educaţia nu este oferită doar de şcoală , ea este dobândită din primii ani de viaţă , iar responsabilitatea 
principal o au PĂRINŢII. Mediul propice pentru învăţarea noţiunilor elementare este familia , mediul 
familial .Când copilul păşeşte în lumea minunată a şcolii apar schimbări importante în viaţa lui . Pentru 
dezvoltarea lui armonioasă ,actorul principal este copilul , iar sprijinul lui pentru toate realizările ce vor 
urma sunt părinţii şi dascălul. 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 are nevoie de prezenţa părinţilor care trebuie să se implice în mod direct în 
activităţile pe care le desfăşoară : de joc sau învăţare. Copilul , părinţii şi şcoala trebuie să formeze împreună 
o familie , o famile care luptă pentru educarea şi formarea viitorului adult . Atât şcoala cât şi familia trebuie
să conştientizeze că numai printr-o muncă continuă şi constantă în care se cere implicarea ambelor părţi , 
va duce la reuşita copilului. În acest scop este necesar un dialog între cadrele didactice , un dialog 
constructive pentru formarea competenţelor necesare fiecărui elev . Părintele fiind o verigă importanta în 
sistemul de educaţie , trebuie să participe la educaţia copilului prin implicarea acestuia în activităţile care 
se desfăşoară în cadrul şcolii. El poate veni cu idei noi, idei care se potrivesc copiilor , idei care ajută 
dascălul în cunoaşterea mai atentă a micului şcolar , dar şi mediul familial din care provine. În activităţile 
pe care le propun părinţii şi şcoala trebuie să se ţină seama de vârsta copilului şi să nu uite că toţi 
participanţii au fost şi ei cândva copii.  

Succesul, reuşitele unui copil în şcoală trebuie să se axeze pe şapte elemente chei care ajută elevul în 
formarea sa:  

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.
Şcolile trebuie să fie mereu deschise în comunicarea directă cu părinţii, să cunoască şi să participe în 

mod direct la activităţile ce se defăşoară în şcoală sau înafara ei. 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 de copil şi de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la diferitele 
activităţi propuse de şcoală.  

Voi prezenta câteva dintre activităţile realizate la clasă , activităţi realizate împreună cu copiii şi 
părinţii lor: 

1. SUNT O PĂRTICICĂ DIN MAMA MEA !!
Activitate prin care elevii descriu calitățile părinților , asemănările dintre ei și mama lor , modele de 

urmat . Ce îmi place și ce nu îmi place la părinții mei . 
Activitate practică: Completeaza chipul mamei ! Activitate care va fi prezentată părinților . 
Competența generală vizată : 1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a atitudinii 

pozitive față de sine și față de ceilalți  
Competența specifică : 1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după 

criterii simple  
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2. BUCURIA DE A DĂRUI !! Copil ca tine sunt și eu !!
Realizarea de obiecte , împreună cu părinții, pentru a fi vândute , iar banii câștigați vor fi donați 

copiilor speciali care au atât de multă nevoie de noi .  
Competența generală vizată : Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a atitudinii 

pozitive față de sine și față de ceilalți  
Competența specifică : Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după criterii 

simple  

3. DE UNDE VIN HĂINUȚELE NOASTRE ?
Vizite la locurile de muncă ale părinţilor: Confecții textile  
- beneficiile acestei meserii, utilitatea meseriei, responsabilități 
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Competențe generale: 3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în contexte 
școlare 

Competențe specifice: 3.3. Prezentarea utilității unor meserii/profesii cunoscute 

4. 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. 

5. 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. 

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. 

,, Copiii nu au fost niciodată foarte buni în a asculta de adulţi, dar n-au dat niciodată greş în a-
i imita ! “ - James Baldwin 
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PROIECT EDUCATIONAL 
DATINI SI OBICEIURI DE CRACIUN 

COORDONATOR, PROF. LAMBRU VIORICA 
SCOALA GIMNAZIALA MOVILA BANULUI 

NR…………….. 
DIN……………. 

DIRECTOR, PROF. SACUIU GEORGIANA DANIELA 

 ARGUMENT 
 Sarbatorile religioase sunt un prilej de bucurie si de impacare sufleteasca in randul romanilor. 

Romanii au fost dintotdeauna 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 si de Anul Nou. 
 Copiii, iubesc sarbatorile crestine, isi imbunatatesc cunostintele prin aflarea mai multor povesti, 

legende despre trecutul neamului nostru. Totodata le plac si mai mult sarbatorile crestinesti nu pentru latura 
lor religioasa, ci pentru latura laica – venirea lui Mos Nicolae, Mos Craciun si de aceea cu ajutorul parintilor 
vom incerca sa sadim in sufletele lor iubire pentru Dumnezeu si semeni. 

 Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului ca sarbatorile 
si traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Proiectul isi propune ca elevii sa-si imbunatateasca cunostintele despre cunoasterea traditiilor si 

obiceiurilor crestinesti de Craciun si Anul Nou. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
a)Privind copiii implicati in proiect:
*familiarizarea elevilor cu principalele sarbatori religioase;
*semnificatia sarbatorilor in sufletul romanilor;
*desfasurarea unor activitati didactice cu teme crestine;
*colectionarea si prezentarea unor imagini de la diferite evenimente crestine;
*cunoasterea si descrierea traditiilor si obiceiurilor crestine;
*achizitionarea valorilor educative si morale crestine;

b)Privind cadrele didactice:
*incurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educational si crestin in sala de clasa;
*promovarea unor materiale ;
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c)Privind parintii si ceilalti parteneri educationali:
*constientizarea acestora cu privire la importanta sarbatorilor la romani si rolul lor in educarea

copiilor din perspectiva crestina; 
*implicarea acestora in activitatile scolare;

GRUP TINTA: 
*elevii clasei pregatitoare de la Scoala Gimnaziala Movila Banului
*cadrele didactice din scoala, parinti, bunici

RESURSE : 
UMANE: 
 -elevii clasei pregatitoare implicata in program; 
 -cadrul didactic coordonator- Prof. inv. primar, -LAMBRU VIORICA 
 -parintii si bunicii copiilor 
 -conducerea unitatii implicate in proiect,. 

*MATERIALE: -coli albe si colorate pentru ornamente
 -acuarele, creioane,markere 
 -CD-uri 
 -calculator 
 -costume si decoruri pentru programul artistic 
 -aparat de fotografiat 

*DE TIMP: -3 zile (18- 20 decembrie 2019)
*FINANCIARE: autofinantare, parinti, primarie ,eventuale sponsorizari;

STRATEGII DE REALIZARE::  
-colaborare cu parintii elevilor implicati 

RESURSE MATERIALE: 
-calculator, imagini, postere, mape, coli de scris, pliante, aparat foto ,decoratiuni. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 
-expozitii cu lucrari ale copiilor 
-programul artistic(scene din piesa de teatru fotografiate si filmate) 
-portofoliu 
-album foto cu poze din timpul serbarilor 
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Programul de activitati  
 
”DATINI SI OBICEIURI DE CRACIUN” 
 

NR. 
CRT. 

 ACTIVITATEA PERIOADA DE 
 DESFĂŞURARE 

 
 1 
  
 

 “Sa intampinam Craciunul!” 
 ornamente si desene destinate sarbatorii” 
 

 
 18/ 19. dec.2018 
  
  

 
2 

  
 
“Obiceiuri de Craciun si Anul Nou” 
  
 
 Serbare – CLASA PREGATITOARE 
 
  
 

 
20 . dec.2018 
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SERBARE DE IARNĂ ”COLINDE, COLINDE” 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR LĂPĂDAT LIGIA 
LICEUL TEORETIC ”CALLATIS” MANGALIA 

 CU STRUCTURĂ GRĂDINIȚA P.N. NR. 2 MANGALIA 

1. Bine-ați venit la serbare!
Să vă facem o urare! 
Cei din grupa mijlocie  
Vor să fac-o bucurie. 
Astăzi, în prag de Crăciun, 
Obiceiuri din străbuni 
V-arătăm. Cântăm, jucăm 
Și cu drag vă colindăm! 

2. Se aud colinde-n zare.
Cântǎ întreaga suflare. 
Sǎrbǎtorile-au sosit, 
Bradul este împodobit. 
Cete de colindǎtori 
Vă ureazǎ pânǎ-n zori. 
Florile-s dalbe de mǎr, 
Noi pe Iisus lǎudǎm. 

Colind: Îngerași cu florile dalbe 
3. Ce minunat mai ninge afarǎ!
Şi pare-se cǎ s-a-nnoptat. 
Dar nu ne ducem la culcare, 
Ci toţi pornim la colindat. 
Rǎsunǎ glas de veselie, 
Prin toate strǎzile din sat. 
E semn cǎ vin colindǎtorii, 
Cu gândul bun, suflet curat. 

4. Am pornit a colinda,
Pe la case a ura 
De belșug și sănătate, 
Bucurii nenumărate.  
Iarna deja a sosit 
Și din case ne-a urnit, 
Căci zăpada albioara 
Se așterne-n toată țara. 

5. Ne-alergăm, ne bulgărim,
Prin zăpadă toți sărim. 
Bucuria noastră-i mare, 
Râdem fără încetare.  
Dar Crăciunul este-aproape. 
Noi, de la oraș și sate, 
Colindăm în sus și-n jos 
Și îl vestim pe Hristos. 
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6. Brăduleț împodobit 
Cu beteală și steluțe, 
Multe globuri de argint 
Și cu mii de luminițe!  
Tare mult te-am așteptat 
Ca sub tine să găsim 
Darul ce l-am meritat 
Și de-un an noi îl dorim. 
 
7. Te-am împodobit cu drag, 
Toți în jurul tău cântând 
Și-admirându-te din prag, 
Noi, copiii-așa zicând:  
”O, brad frumos, cetina ta 
Nicicând nu se-ofilește, 
Pe toți ne-ndeamnă-a colinda 
Și ne înveselește!” 
 
8. Atmosfera de azi este 
Magică, e de poveste! 
Crăciunul sărbătorim, 
Spor în case vă dorim!  
Pace-n suflet, sănătate 
Și belșug s-aveți în toate. 
Horă mare să dansăm, 
Pe urs noi îl invităm! 
 
Jocul ursului  
9. Cu toții suntem fericiți 
Că minunat mai ninge! 
Copii, cu toți-acum veniți, 
Zăpada a atinge!  
Să facem bulgări, să cântăm, 
Să scoatem săniuța. 
Plecăm acum să colindăm 
Și să umplem punguța. 
 
10. E sărbătoare și e joc, 
Răsună clopoțeii. 
Să fim cu toții la un loc-  
Bunicii, nepoțeii. 
Priviți în sus ce strălucește, 
O stea pe cer apare. 
Ea o lumină răspândește 
Dincolo de hotare. 
 
11. Ea ne anunță că din nou 
Copilul Sfânt se naște. 
A apărut ca un cadou 
Și lumea o renaște.  
Călăuziți suntem de stea 
Ce an de an răsare. 
Noi o așteptăm să stea 
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Și iarna viitoare. 
 
12. Veselie și colinde 
Și zâmbete uriașe. 
Sărbătoarea se întinde 
Peste sate și orașe.  
Noi, în straie populare, 
Vă aducem voia bună. 
Nu e loc de supărare 
Când ne strângem împreună. 
 
13. Am venit sǎ colindǎm, 
De bine sǎ vǎ urǎm! 
Sǎnǎtate, mult noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Colindǎm de sǎrbǎtori, 
Noaptea pe la cântǎtori! 
Şi aceastǎ zi sǎ fie 
La mulţi ani, cu bucurie! 
 
Colind: Colindăm de sărbători!  
14. A sosit Crǎciunul! 
Numai bucurie! 
Toţi copiii spun  
Că Moşul o sǎ vie! 
Ei au fost cuminţi 
Şi au aşteptat 
Ca Moşul cel drag 
Sǎ se-ntoarcǎ-n sat. 
 
15. An de an soseşte 
Moş Crǎciun cel bun, 
Încǎrcat cu daruri 
De pe lungu-i drum. 
Iubeşte copiii 
Şi cu drag le-mparte 
Tot ce are-n sacul 
Dus cu greu în spate. 
 
16. Vino, Moşule, că-i frig! 
Vino să-ţi dăm un covrig 
Şi-un colac mai măricel, 
Să mănânci şi tu din el! 
Ca în orice an, ştiu bine, 
Vei veni cu jucării. 
Vom colinda pentru tine! 
Și dansăm grozav, să ştii! 
 
Dans: Flori de măr  
17. Anul repede-a trecut, 
Sărbătorile-așteptăm. 
Între timp, am mai crescut, 
Cadouri noi merităm.  
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Dar mai mare-i fericirea 
Că e vremea să urăm. 
Să vină din cer mărirea, 
Cu toți să ne bucurăm! 
 
Colindița 
18. Moş Crăciun, eu sunt mai mică! 
Dar mă-ntreb aşa: 
Ce ai tu acolo-n sac, oare ne vei da? 
Că ţi-am spus tot ce-am ştiut! 
Cu drag ţi-am cântat! 
Ai văzut că te iubim 
Şi mult ţi-am urat! 
Şi chiar de nu vei veni, 
Anul Nou tot va sosi! 
 
19. Nu vă uitaţi că sunt mic! 
În curând voi fi voinic! 
Am s-aduc în lumea toată 
Liniştea mult aşteptată! 
2020 mă numesc 
Şi din suflet vă doresc 
Noroc, sănătate, bani, 
Bucurii şi „La mulţi ani!”. 
 
Cântec: La mulți ani cu sănătate! 
 
Bibliografie: 
1.Mangri. F, Elisei. E, Dorobeti, T., Bucovală G., Experienţe didactice şi pedagogice de succes, 2010, 

Poarta Albă 
2.Tătaru, Maria, Iarna la români-Culegere de tradiții și obiceiuri de iarnă, Ed. Rovimed Publishers, 

2008, București 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI FAMILIE 

PROF. LAVRIC VESNA NADA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 

MOLDOVA NOUĂ 

 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.  

 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. Adaptânduşi 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. 

 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 activităţi, de achiziţii şi experienţe, 
întâlnirea copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă, iar procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni 
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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. 

 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 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.  

 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 
educaţional. 
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„IN JURUL BRADULUI ” 
SERBARE DE CRĂCIUN 

PROF. ÎNV. PRIMAR LAZĂR GEORGETA MIHAELA 
ȘCOALA GIMN. „EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZĂU 

 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. 

Cantec: A venit iarna  
Ninge peste noi cu fulgi de nea 
Cu sărbători de iarnă şi colinde. 
Ninge peste noi cu bucurii 
Şi vraja iernii-n jocu-i iar ne prinde. 
Ne aşezăm ca-n fiecare an   
Cu ochi scânteietori de aşteptare 
Ne pregătim să-ntâmpinăm 
Pe Moşul Bun din depărtare. 

Care aduce-n sufletele noastre  
Speranţa depărtărilor albastre  
În care moşul pune cu iubire, 
Din sufletul său mare, un strop de fericire. 
Şi fiindcă ninge-atâta de frumos,  
Cu amintiri pe gândurile noastre 
Se cuvine o clipă-a ne opri 
Să prezentăm în faţa dumneavoastră 
O mică poveste de iarnă , 
Din vers ,colindă şi fulgi ce vor să se aştearnă. 

A-nceput de ieri să cadă 
Câte-un fulg, acum a stat,  
Norii s-au mai răzbunat 
Spre apus, dar stau grămadă 
Peste sat. 
Nu e soare, dar e bine, 
Şi pe râu e numai fum. 
Vântu-i liniştit acum, 
Dar năvalnic vuiet vine 
De pe drum. 

Sunt copii. Cu multe sănii, 
De pe coastă vin ţipând 
Şi se-mping şi sar râzând;  
Prin zăpadă fac mătănii; 
Vrând-nevrând. 
Gură fac ca roata morii; 
Şi de-a valma se pornesc, 
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Cum prin gard se gâlcevesc 
Vrăbii gureşe, când norii 
Ploi vestesc. 
 
Colo-n colţ acum răsare 
Un copil, al nu ştiu cui, 
Largi de-un cot sunt paşii lui, 
Iar el mic, căci pe cărare  
Parcă nu-i. 
Haina-i măturând pământul 
Şi-o târăşte-abia, abia: 
Cinci ca el încap în ea, 
Să mai bată, soro, vântul 
Dac-o vrea! 
 
Cade-n brânci şi se ridică 
Dând pe ceafă puţintel 
Toată lâna unui miel: 
O căciulă mai voinică decât el.  
Şi tot vine, tot înoată, 
Dar deodată cu ochi vii, 
Stă pe loc - să mi te ţii! 
Colo, zgomotoasa gloată, 
De copii! 
 
- "Uite-i, mă, căciula, frate, 
Mare cât o zi de post – 
Aoleu, ce urs mi-a fost!  
Au sub dânsa şapte sate  
Adăpost! 
Unii-l iau grăbit la vale,  
Alţii-n glumă parte-i ţin – 
Uite-i, fără pic de vin 
S-au jurat să-mbete-n cale 
Pe creştin! 
 
Vine-o babă-ncet pe stradă 
În cojocul rupt al ei 
Şi încins cu sfori de tei. 
Stă pe loc acum să vadă  
Şi ea ce-i.  
S-oţărăşte rău bătrâna 
Pentru micul Barba-cot. 
- "Aţi înnebunit de tot – 
Puiul mamii, dă-mi tu mâna 
Să te scot! 
 
Ba se răscolesc şi câinii 
De prin curţi, şi sar la ei.  
Pe la garduri ies femei,  
Se urnesc miraţi bătrânii 
Din bordei. 
- "Ce-i pe drum atâta gură? 
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- "Nu-i nimic. Copii ştrengari. 
- "Ei, auzi! Vedea-i-aş mari, 
Parcă trece-adunătură 
De tătari 
 
Cântec : Saniuța mea !  
Brăduleţ din vârf de munte 
 
Cu steluţă drept în frunte. 
Iarna ne aduci verdeaţă,  
Iar din globuri dai dulceaţă. 
  
Bunicul mi-a povestit 
De când era el mai mic 
N-avea globuri, nici beteală 
Doar...cinci nuci ca poleială. 
 
Bradutul nostru e frumos 
Nici prea –nalt si nici prea jos 
Nici prea mare nici prea mic 
Da-i nepot de brad voinic. 
Cantec : Brăduțul  
 
Şi acuma, dragi părinţi,  
Vrem să v-anunţăm ceva : 
Tot anul am fost cuminţi,  
Am fost buni, ascultători 
Şi la şcoală silitori.  
Vă spunem, ca nu cumva,  
Să uitaţi să ne-ajutaţi  
Să scriem câte-o scrisoare  
Pentru moşul cel iubit 
Care vine pe ninsoare 
Cu bradul împodobit 
Şi cu daruri minunate 
Pentru fiecare-n parte. 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Toţi, în noaptea de Ajun ! 
Poate ne veţi ajuta 
Scrisoarea să sune cam aşa : 
 
Dragul nostru Moş Crăciun 
Stau cu lampa dinainte 
Şi aştern pe coala albă 
Rugămintea mea fierbinte : 
Mi-ar plăcea să am o carte  
Cu pitici poznaşi şi urşi 
Să-i citesc bunicii seara 
Când lucrează la mănuşi.  
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Dragă Moş Crăciun,  
Eu aş vrea,  
Să mă treci pe lista ta 
Şi să vii în fapt de seară  
Să-mi laşi o jucărioară.  
 
Nu mai sunt fetiţă mică 
Dar tot vreau o păpuşică.  
 
Moş Crăciun, Moş Crăciun,  
Uite ce-aş dori să-ţi spun : 
Pe la mine dacă vii,  
Să-mi aduci doar bucurii,  
Pentru mama, pentru tata.  
Jucării să nu-mi aduci ! 
Însă... dacă nu te superi,  
Una mică n-ar strica... 
Dar asta e treaba ta ! 
 
 Moş Crăciune,  
Mi-ai citit în taină gândul. 
Şi în noaptea de Crăciun 
Mi-ai trimis un înger bun. 
Multe daruri mi-a adus 
Când dormeam în visuri dus.  
Uite ce te rog acum : 
Să te-abaţi puţin din drum 
Şi din sacul fermecat,  
Parte bună să le faci  
Şi copiilor săraci.  
Apoi te-aş ruga fierbinte,  
Adu-ţi şi de mine-aminte ! 
 
Mamă dragă, Moş Crăciun,  
De ce este aşa de bun ? 
De ce-aduce jucării 
Şi bomboane la copii ? 
Ştiu că mă iubeşte mult 
Şi tăticul când ascult  
Şi tu mămicuţa mea,  
Nu prea eşti cu mine rea.  
Dar, mămico, Moş Crăciun,  
Parcă tot este mai bun. 
El mereu m-a răsfăţat 
Şi deloc nu m-a certat ! 
 
 Totuşi, vezi tu, drept să-ţi spun 
Îl iubesc pe Moş Crăciun 
Că-mi aduce ce-mi doresc.  
Însă tot mai mult iubesc  
Pe tăticul, pe mămica 
Fiindcă ei mă îngrijesc 
Ca să-nvăţ şi ca să cresc.  
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Moş Crăciun, toţi îmi spun 
Că eşti darnic şi eşti bun. 
Eu îţi spun, ca mai-nainte,  
Că sunt copilaş cuminte.  
Şi-ţi mai spun aşa, să ştii,  
Că eu nu-ţi cer jucării,  
Însă nu m-aş supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva ! 
 
Ce ne-aduce Moş Crăciun ? 
Tot ce e frumos şi bun : 
Un cal mic de călărit,  
Cărţi frumoase de citit,  
O păpuşă mititică,  
O oiţă frumuşică,  
Trâmbiţă şi săbioară,  
Puşculiţă şi vioară,  
Mere dulci ca să mâncăm,  
Jucării să ne jucăm  
Şi ne-aduce clopoţei 
Ca să ne jucăm cu ei.  
 
 
Mi-e dragă bunica,  
Mi-e drag şi bunicul,  
Mi-e dragă mămica,  
Mi-e drag şi tăticul.  
Dar iată că azi, în ajun,  
Mi-e tare drag Moş Crăciun.  
Să nu vă fie cu supărare,  
Pe el îl doresc la serbare,  
Cadouri să îmi lase 
Că-s cea mai cuminte din clasă ! 
 
Vesel focul arde-n sobă,  
Cu mămica stau de vorbă  
Şi-o întreb a suta oară : 
Ce mi-aduce moşul oare ? 
Mama nu-i supărăcioasă 
C-o tot bat la cap, curioasă,  
Şi-mi răspunde c-un oftat : 
 -Ia şi-aşază lângă pat 
Ghetele, de ţi-s curate, 
Că aşa, pe înserate,  
Moşul şi la noi va bate 
Şi atunci vei afla 
Ce-ţi aduce, draga mea ! 
 
Moş Crăciun e moşul bun 
Ce-mi aduce de Crăciun,  
Ca de fiecare dată,  
Fără ca măcar să-i spun,  
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Jucăria preferată ! 
Eu nu ştiu de unde ştie 
Care-anume jucărie 
O să-mi facă bucurie,  
Dar în tolba-i ce străluce 
Chiar pe-aceea mi-o aduce ! 

Tu, Moşul nostru drag şi bun 
Ne –aduci doar bucurii 
În seara sfântă de Crăciun  
Toţi te-aşteptăm să vii! 

 Moş Crăciun este pe drum! 
 Va sosi în prag, oricum: 
 Chiar de-i frig, de e ninsoare… 
 L-aşteptăm cu nerăbdare! 
 N –are cai şi nici maşină,  
 Dar noi ştim, că o să vină! 
Şi nu este prima oară 
Când vine c-o sănioară! 

Colind : A sosit Moș Crăciun 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, LILIANA LAZĂR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VASILE MITRU,, TAȘCA 

 
„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din întuneric, 

nespus de nouă și proaspătă uluitoare.” 
 (Eugen Ionescu) 
În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul experienţa de viaţă a copilului, să 

răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, atmosfera de veselie și destindere, atmosfera 
plină de emoţii, ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil. 

Serbările desfăşurate după anumite reguli, 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 deasemenea la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de 
cunoaştere a copiilor. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale unor scenete sau cântece se dezvoltă 
memoria şi limbajul. Această formă de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă pe de o parte, să cuprindă materiale 
accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor, pe de altă parte. 

 Aceste momente de maximă bucurie, SERBĂRILE COPILĂRIEI, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În masura posibilităților, în cadrul serbărilor 
școlare este bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav ,,Traditiile și obiceiurile romanesti,, Editura Nico 
Revista învățământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped • Revista învățământ primar 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN EDUCAȚIA 
COPILULUI 

PR. PROF. LIVIU LAZĂR 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, TEODOR BĂLĂŞEL", ŞTEFĂNEŞTI (VÂLCEA) 

 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. 

 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 
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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. 
 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. 
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SĂRBĂTOAREA DIN PĂDURE 
SCENETĂ (SURPRINDE-L PE MOŞ CRĂCIUN!) 

PROF. ÎNV. PRIMAR: LAZEA MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURBEDIU 

Ursuleţul: Iarna rece a sosit  
Eu mă duc la adormit. 
Moş Crăciun, că eşti bun,  
Pune plapuma de nea 
Cu sclipiri de peruzea, 
Moale, ca de catifea 
Ca să am somn lin sub ea! 
Moş Crăciun: Bine te-am găsit, amice! 
Voi trimite-n mii de ace 
Fulgi zglobii, steluţe vii 
Să se-aştearnă pe câmpii. 
Iepuraşul: Fulgii albi încet coboară 
Când va fi iar primăvară? 
Moş Crăciun, te rog frumos 
Cheamă-mi timpul mai frumos. 
Moş Crăciun: Dragul meu iepure, drag 
Nu mai zăbovi pe prag! 
Zi colindul cât mai iute 
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Şi te du de te ascunde  
Unde frigul nu pătrunde!  
Veveriţa: Poţi să-mi vizitezi căsuţa 
Dacă urci şi te dai uţa… 
Cu crenguţa. 
Iepuraşul:Mulţumesc, dar spune, oare… 
Ai vreo scară de urcare? 
Veveriţa: Sunt atletă şi sprinţară 
N-am nevoie de vreo scară. 
Moş Crăciun, eu îţi spun 
Să-mi aduci un alun! 
Moş Crăciun: Alunul vei căpăta 
Ȋn primăvara ce va urma! 
Veveriţa sare fericită pe crenguţa bradului. 
Bradul:Moş Crăciun, eu îţi spun fără fereală, 
Că vreau puţină beteală! 
Moş Crăciun: S-a făcut! Vezi bine, 

 
 
Pădurarul care vine  
Te va duce cu sine. 
Vulpea: Pentru mine ai ceva? 
Nu că eu m-aş întrista 
Dacă nu voi căpăta… 
Moş Crăciun: Darurile-s pregătite 
Pentru orice vietate. 
Ori de-i plantă din pădure 
Va primi dacă va cere,  
Nu va trebui să fure. 
O bufniţă stă în umbra acelor unui brad înalt şi bătrân şi ia cuvântul. 
Bufniţa: Dacă e aşa, copii,  
Eu voi anunţa lupii, 
Ca să le fac bucurii. 
Lupul: Mulţumesc ţie, surată, 
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Prada mea e o bucată,  
Ţie ţi-o dau pe cealaltă. 
Bufniţa se foieşte mulţumită. 
Toţi: Dar ce facem oare, acum? 
Să-i cântăm lui Moş Crăciun 
Fiindcă este tare bun! 
Toţi colindă “Moş Crăciun cu plete dalbe” 
Moş Crăciun pare mulţumit de ceea ce aude şi le pune tuturor câte un dar de Crăciun. 

 

1021



SERBARE DE CRĂCIUN 

GRUPA MICA 
AUTOR: PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: LAZEA RAMONA CRISTINA 

G.P.N. NR.2 TĂMAŞDA 
LOC. TĂMAŞDA, JUD. BIHOR 

 Mamicute si tatici 
 Bunicute si bunici 
 Grupa mică ,,Stelutele’ 
 Este mândră, mândră tare 
 De întâia ei serbare! 

Azi la cămin este serbare, 
V-am poftit cu mic cu mare 
Programul e minunat 
Şi noi toţi l-am învăţat. 
Mici suntem, dar am muncit 
Sala ne-am împodobit. 

Educatoarea:  
- Copii, ia să-mi spuneți, dar ce cad iarna din cer? 
-Fulgi de zăpadă. 
-Ce putem sa facem din fulgi de zapada? 
-Om de zapada 
Educatoarea: -Hai să facem și noi un om de zăpadă vreți? 

1.Dans: Ce-i atata galagie..
Omul de zapadă  
În gradină, lângă stradă,  
Şade omul de zăpadă.  
L-am făcut cu mâna mea 
Din covorul alb de nea. 

Chiar de ninge, chiar de-i ger, 
Eu mă jos frumos cu el.  
Însă, când afară-i soare,  
E topit de supărare.  

Educatoarea: - Ia priviți crăciuneilor și crăciunițelor dar ,cine astăzi și-a îmbrăcat haine de 
sărbătoare? 

- Bradul. 
Ca brăduțul nostru să fie mai vesel hai să- i cântăm un cântecel. 

1.Cantec: O brad frumos.
Gerul 
Asta noapte gerul 
A batut la geam. 
Cine sa-l auda? 
Daca eu dormeam. 
A cazut zapada 
si s-a luminat... 
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Vai! Ce flori frumoase 
Gerul a pictat. 
  
2.Dans: Clopotei, clopotei 
 
Vine iarna, iata vine! 
Cu ghetus si cu patine, 
Vine iarna friguroasa, 
Cui i-e frig sa stea in casa! 
Iata-i! Pe deasupra mea, 
Zboara primii fulgi de nea 
Si-mi soptesc in dulce grai: 
-Scoate sania, ce stai?  
 
2.Cantec: Iarna a sosit in zori. 
 
3.Dans: Iarna bine ai venit. 
 
3.Cantec: Astazi s-a nascut Hristos. 
4. Cantec: Domn domn ... 
 
Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Noi cu toţii te iubim 
Tot anul am fost cuminţi 
Şi-am ascultat de părinţi. 
Am aflat că o să vii 
C-un sac plin de jucării. 
Să ne dai din el ceva, 
Dacă crezi c-am merita. 
 
5.Cantec: Iata vin colindatori. 
 
Mos Craciun e smecher mare 
Are multe buzunare 
Si-o desaga in spinare. 
Ce mi-aduce Mosul oare? 
  
Daca-i spun o poezie, 
Mosu-mi da o jucarie. 
Daca-i joc un dans frumos 
Mosu-i tare bucuros. 
 
4.Dans: Mos Crăciun 
6.Cantec: Moş Crăciun cu plete dalbe. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

PROF. LEUSTEAN MARGARETA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 

 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. 

 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.
 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. 

 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. 
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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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 

 
Bibliografie: 
https://blog.eintegral.ro/scoala-familie-un-parteneriat-real-in-beneficiul-copilului/ 
Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate 
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ŞCOALĂ –PĂRINTE –UN PARTENERIAT DE SUCCES 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR LORINCZ DANIELA 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” REŞIŢA 

Educaţia joacă un rol important în formarea tinerei generaţii, în eficientizarea relaţiei şcoală –familie-
comunitate. Comunitatea locală şi familiile elevilor fiind beneficiarii direcţi ai efortului făcut de şcoală 
pentru ridicarea calităţii în educaţia tinerei generaţii. Trebuie să existe un echilibru între deciziile luate de 
şcoală şi iniţiativele venite din partea părinţilor sau a factorilor locali. Cooperarea activă a şcolii şi a 
profesorilor diriginţi cu ceilalţi factori educaţionali - familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, 
organizaţii nonguvernamentale - trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile, de natură să 
permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor elevi. 

 Acum rolul important îl deţine şcoala, cadrele didactice prin activităţile elaborate, pot dezvolta la 
elevi norme şi conduite socio-morale, pot dezvolta abilităţi şi conduite morale şi civice, în contextul 
european actual.În acest sens, şcoala poate participa şi interacţiona dezinteresată cu familiile elevilor, poate 
iniţia activităţi utile în şcoală sau în afara acesteia, poate îmbunătăţii calitatea vieţii şi performanţe elevilor. 
Şcoala poate deveni un loc al proiectării, asimilării şi dezvoltării unor programe de învăţare şi formare 
continuă, bazate pe experienţă şi creaţie individuală sau de grup. Elevii pot dobândi în urma acestor 
programe abilităţi cognitive ce nu se regăsesc în procesul de predare-învăţare, acestea fiind asociate cu 
latura sociala a tânărului elev, cu personalitatea lui, cu formarea unei educaţii profesionale formative. Din 
această categorie pot face parte: conştientizarea interpersonală, expresivitatea creativă, încrederea în sine, 
organizarea unor activităţi extracurriculare, abilitatea de a reacţiona logic, munca în echipă, spiritul practic. 
Abordarea acestor tipuri de activităţi conduce la dezvoltarea spiritului etic, psihologic, estetic, social, 
cultural, familial. Pentru implementarea unor astfel de proiecte, trebuie depus un efort colectiv din partea 
tuturor părţilor implicate: comunitatea locală, familia, şcoala, elevul. După identificarea factorilor esenţiali, 
după o analiză complexă a situaţiei actuale, se pot examina judecăţile de valoare ale elevilor şi cadrelor 
didactice, ale familiei şi comunităţii locale implicate. Toate acestea conduc la atingerea progresului şi 
succesului final în asimilarea, de către elevi, a unor norme socio-morale individuale sau de grup. 

 În relaţia şcoală-famile-comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de 
simpatie şi admiraţie reciprocă. Relaţiile dintre şcoală, elevi, familiile acestora şi comunitate trebuie să fie 
bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii, de influenţe pozitive asupra comportamentelor 
elevilor, pe trăiri afective şi emoţionale. 

Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală-elev-familie-comunitate, 
este necesar de abordat un stil de comunicare între părţi, care trebuie transpus mental elevului astfel încât 
să se producă o apropiere între părţi. 

Educaţia deţine un rol însemnat în educaţia adulţilor prin normele de conduită şi valorile naţionale şi 
regionale ale statului, prin multiplele funcţii de învăţare care pot ghida elevul spre cunoaştere şi 
autocunoaştere. Prin însuşirea normelor de conduită moral-civică, elevul va fi obişnuit să-şi cunoască 
limitele şi calităţile, va putea trece peste stările de impulsivitate, va fi creativ şi responsabil, comunicativ şi 
adaptabil la schimbare. 

Educaţia moral-civica nu se reduce la aşa zisa civilizare a tinerilor elevi, a comportamentului uman, 
ea concură la creşterea gradului de civilizaţie a întregului popor, la creşterea gradului de preţuire şi protecţie 
a bunurilor societăţii noastre. Elevii trebuie să înţeleagă că există o civilizaţie a comportamentului din 
şcoala şi una în afara ei, ambele obligatorii de respectat. 

Este vorba, de comportamentul elevilor în şcoală, de atitudinea lor faţă de bunurile comune şcolare, 
de respectarea regulamentelor interne, de respectul faţă de colegi şi cadre didactice şi pe de altă parte, de 
comportamentul public pe stradă, în magazine, în parcuri, în locuri publice, mijloace de transport în comun, 
cinematografe, săli de spectacole, precum şi de respectarea disciplinei în locurile publice, a stării de 
curăţenie şi ordine. Elevii trebuie să manifeste, seriozitate, decenţă şi responsabilitate pentru valorile moral-
civice ale societăţii româneşti, astfel încât să putem face faţă cu decenţă şi succes normelor europene de 
conduită şi progres. 

Tinerii trebuie să înţeleagă că drepturile omului trebuie respectate întocmai, trebuie respectată 
diversitatea de opinii, legile statului şi justiţia socială. În acest sens sunt necesare activităţi de socializare a 
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grupurilor, de ridicare a respectului pentru valorile naţionale, pentru drepturile omului la viaţă, sănătate, 
protecţie socială, la educaţie şi cetăţenie.Un alt aspect al rolului educaţiei moral-civice, în comunitate, 
familie şi şcoală, îl reprezintă respectul pentru drepturile omului, pentru instituţiile sociale. Elevii trebuie 
să ştie că toţi cetăţenii unei naţii sunt egali în faţa legii, toti au anumite drepturi civile si fac parte dintr-un 
sistem al valorilor umane, au anumite limite şi responsabilităţi civice. 

Educarea elevilor în spiritul cinstei, înţelegerea adevărului şi a virtuţilor morale ale poporului român, 
conduce la atingerea unei calităţi morale, bazată pe cinste şi respect, la înţelegerea faptului că toate acestea 
nu sunt decât obligaţii morale cetăţeneşti.Prin dezbateri, studii de caz, convorbiri etice elevii pot fi educaţi 
să respecte valorile morale, vor conştientiza rolul lor în societatea europeană actuală.Elevii vor fi încurajaţi 
să înveţe din reflecţii, maxime şi proverbe româneşti sau din alte ţări, vor conştientiza buna-cuviinţă 
oglindită în aceste texte şi vor trage concluzii pertinente despre valorile naţionale şi internaţionale morale 
şi cetăţeneşti.Numai prin eforturi comune şi conjugate ale tuturor factorilor implicaţi în educarea civică şi 
morală a tinerilor elevi se va ajunge la o ridicare a calităţii comportamentelor cetăţeneşti ale tinerilor în 
contextul noii uniuni europene, fără graniţe, fără obstacole şi restricţii. 

Școala este o organizație care învață și produce învățare. Specificul ei decurge, în esență, din faptul 
că ea este investită cu funcția de a produce învățare și își structurează toate celelalte aspecte organizaționale 
și funcționale în această direcție. Școala este o instituție delegată de comunitate să transmită un anumit set 
de valori.  

Parteneriatul școală-familie în zilele noastre primește noi valențe, în relația cu școala, părintele 
parcurge următorii pași: părintele „învață“ – se informează asupra modului de conducere și organizare a 
procesului instructiv-educativ; părintele ajută – sprijină școala în realizarea unor proiecte și activități; 
părintele devine un suport al imaginii pozitive despre școală – înțelege importanța școlii în formarea 
copilului său și are o atitudine pozitivă față de școală; părintele devine o sursă de informație complementară 
– furnizează dirigintelui sau învățătorului informații despre comportamentul copilului în familie, despre 
problemele afective și de sănătate ale acestuia; părintele devine o sursă educațională – contribuie la educația 
propriului copil, îl ajută și îl sprijină în activitatea zilnică de acumulare de cunoștințe; părintele ca profesor 
– oferă cadre de referință pentru raportarea valorică a copiilor săi; părintele – inițiator al schimbărilor din 
școală – are dreptul și chiar obligația să solicite adaptarea școlii la cerințele societății actuale – părintele 
poate să propună unele schimbări care să contribuie la dezvoltarea individuală sau colectivă a copilului. 

Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două direcţii: relație părinte-copil: 
controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea sarcinilor, suport moral și 
material; relația familie-școală: contactul direct cu învățătorul sau profesorii clasei sub forma unor reuniuni 
de informare a părinților cu privire la documentele privind partea de curriculum (Planul cadru pentru 
învățământul obligatoriu, Programele școlare, Ghidurile de evaluare), consultarea părinților la stabilirea 
disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului extrașcolar al elevilor; activarea 
asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze 
trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere parteneri, în adevăratul 
sens al cuvântului. 

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.  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 
 - SERBARILE SCOLARE 

IMPREUNA PENTRU VIITORUL COPIILOR 

PROFESOR PENTRU INV. PRESCOLAR LOVIN DIANA 
GRADINITA PROHOZESTI, PODURI 

JUDETUL BACAU 

Perioada premergatoare sarbatorii de Craciun, de 8 Martie sau de sfarsit de an scolar este incarcata 
de emotii pentru copii, dar şi pentru parinti. In aceste zile, mai toate scolile si gradinitele organizeaza 
serbari, momente în care cei mici sunt in centrul atentiei, fie că isi doresc, fie ca nu. Pentru unii, serbarea 
este o sursa teribila de stres, mai ales atunci cand exista presiune si din partea familiei. Ar fi mai bine ca 
serbarea sa fie vazuta ca un moment de bucurie si nu drept o forma de evaluare a copilului. 

Personal, imi amintesc, cu cea mai mare placere, de serbarile realizate la gradinita de dna. educatoare, 
erau niste fiori, niste emotii care te faceau sa te simti mai special , deosebit si chiar mai bun. O serbare nu 
inseamna doar un sir de poezii si cantecele, ci si emotie si traire artistic, cooperare, pasiune, si nu in ultimul 
rand, rabdare. 

Reusita unei serbari nu este data doar de calitatea actului interpretativ al copiilor, de buna memorare 
a rolurilor, ci si de implicarea active, constienta, si de ce nu, de buna calitate, a adultilor. Dar nu toti sunt 
de aceeasi parere, din nefericire. Dar, desi la o prima impresie s-ar parea ca doar unii copii se simt bine la 
serbare, in timp ce altii sunt emotionati, mai nervosa, mai sensibili, totusi sunt mai multe argument care 
pledeaza pentru calitatea actului educational oferit de o serbare. 

Prin participare la o serbare, copilul poate primi aprecieri pentru prestatia sa, pentru oricine aplauzele, 
zambetele si imratisarile sunt binevenite. Poeziile si cantecele invatate ajuta la exersarea memoriei, iar prin 
interpretarea colectiva a unor cantecele, dansuri, dramatizari copiii invata sa colaboreze, sa lucreze 
impreuna cu ceilalti. 

Este o ocazie foarte buna prin care copilul, se adreseaze unui public, care il asculta si il sustine, dandu-
le oportunitatea sa invete ca pot face orice, pot depasi obstacole si primesc sustinerea celor din jur.  

Parintii resimt un oarecare stress in legatura cu desfasurarea unei serbari, in special din pricina 
costumatiei pe care trebuie sa o realizeze. Dar acest lucreu poate fi prevenit destul de usor. Se pot organiza, 
din timp, in cadrul parteneriatelor cu parintii existente la unitatea de invatamant, ateliere de confectionare 
a costumelor necesare. Materialele pot fi reciclate de fiecare parinte din obiectele personale, sau pot fi 
accesati sponosri care sa suplineasca necesarul dorit. 

Realizarea in comun a costumelor, duce la cresterea coeziunii dintre parinti si cadrul didactic, poate 
avea un caracter distractiv, recreativ si totodata benefic. Se pot discuta, de comun accord, strategii eficiente 
menita sa reduca disconfortul celor mici fata de serbare.  

Mi se pare important sa le povestim copiilor despre importanța de a celebra și respecta traditiile peste 
timp, despre bucuria sarbatoririi si importanata gesturilor mici, despre bunatate, caldura, familie si 
comunitate. 

Considerăm că noi, fiecare în parte – prin cadourile pe care ni le facem, prin gesturile făcute, prin 
toate acțiunile noastre – păstrăm spiritul dăruirii, generozității și al bunăvoinței viu și credem că acesta este 
mesajul acestei sărbători. Din acest motiv serbările noastre implică întreaga comunitate și copiii și părinții 
sunt rugați să participe făcându-și mici bucurii. Vorbim copiilor despre magia iubirii și a generozității și, 
mai ales, despre puterea de a crede în ceva invizibil dar extrem de puternic, o capacitate de care avem mare 
nevoie în viață: să credem în noi înșine, în iubirea necondiționată a familiei, în puterea prieteniei și în 
concepte care nu sunt tangibile dar sunt extrem de valoroase (dreptate, adevăr, frumos, bunătate). 

Astazi, serbarile au o abordare dinamica, moderna, care includ picnicuri, serbari in aer liber, serbari 
organizate in parcuri de distractie, care au rolul de a aduce un suflu nou, o revigorare binevenita a acestora. 
In plus, s-a constatat ca implicarea copiilor si a parintilor pare sa fie la cote maxime, ceea ce duce la intarirea 
legaturilor dintre toti actorii implicati in acest demers: parinti-copii-cadru didactic. 

1028



BIBLIOGRAFIE: 
Revista Invatamantului prescolar Nr.3/4 2010 
Revista Invatamantului prescolar 1 /2 2013 
Curriculum pentru educatie timpurie, M.E.N., 2018 
 

1029



FAMILIA-PARTENER EDUCATIONAL IN OBTINEREA SUCCESULUI 
SCOLAR 

PROF ÎNV PRIMAR: LUCA PAULA 
ȘCOALA PRIMARĂ MARACINENI ,BUZAU 

 Activitatea didactica de buna calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului in 
plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potentialul nativ in masura in care scoala va reusi sa il 
identifice corect, sa il cultive , dar nu va omite sa se implice in modelarea influentelor care nu apartin orei 
de curs. 

 Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia, intreaga societate. Colaborarea 
intre toti factorii educationali, in primul rand intre scoala si familie este stringenta. 

 Scoala nu-si poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu cunoaste conditiile familiale de munca si 
viata ale copiilor. 

 Parteneriatul intre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni unde a fost aplicat, daca 
s-au respectat anumite conditii de realizare a acestuia: 

 - parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase pentru educarea 
copiilor; 

- parintii sa se implice in mod concret in luarea de decizii referitoare la activitatile extrascolare, la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

- responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si familie. 
 Parintii nu pot cunoaste pe deplin psihologia copilului lor, daca nu afla si modul lui de comportare 

in conditiile scolare. Activitatea de acasa este o continuare a activitatii pedagogice de la scoala si invers 
– activitatea de la scoala este o continuare a activitatii de acasa.

 La sedintele cu parintii am vorbit pe larg despre modul in care acestia isi pot ajuta copii la invatarea 
lectiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasa. Copilul nu trebuie sa vina la scoala cu temele 
nefacute. De aceea, parintii trebuie sa cunoasca cum se controleaza si cum poate fi ajutat copilul in cazul 
in care intampina unele greutati in rezolvarea lor.  

 Totodata, parintii trebuie sa cunoasca daca copilul lor are o comportare corecta fata de invatator 
si colegii de clasa, daca purtarea lui pe strada sau in alte locuri in afara scolii este corespunzatoare. 

 Din experienta pe care am avut-o pana in prezent, mi-am dat seama ca exista familii care se 
mandresc cu atitudinea severa fata de copii. Severitatea este necesara, dar cu masura, altfel copilul creste 
timorat de gandul pedepsei, incepe sa minta si se indeparteaza de parinti. 

 Am avut copii care incepeau sa planga cand obtineau calificative de bine sau suficient, spunand ca 
vor fi batuti sau pedepsiti de catre parinti.  

 Mai grava este situatia in care parintii sunt impartiti in “doua tabere”: unul sever, iar celalat 
indulgent. 

 Severitatea exagerata isi va lasa amprenta asupra personalitatii in formare a copilului. Astfel de 
parinti impun un regim de viata si de invatatura peste limitele de toleranta psihologica si psihofiziologica 
specifica varstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de sarcini, interzic participarea la activitati 
recreative, la jocurile specifice varstei si fac uz frecvent de pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar 
pedepse corporale.  

 La celalat pol se afla parintii superprotectori, cei care se invart in jurul poftelor copilului. Un astfel 
de copil va ajunge un egoist, pentru ca in familia sa el a cunoscut numai drepturi , nu si indatoriri. Cu 
acesti copii se lucreaza foarte greu si devin dificili, deoarece ei cred ca si la scoala vor avea parte de 
aceleasi privilegii. 

 Atitudinea protectoare a parintilor se poate manifesta si prin limitarea excesiva a libertatii si 
independentei de actiune, a initiativei copilului. 

 Parintii devin deosebit de preocupati de copil, manifesta o teama permanenta pentru viata si 
activitatea copilului lor si de aceea stabilesc ei directiile de actiune si comportare fara sa accepte abateri, 
plangeri si nemultumiri. Principala consecinta se exprima intr-un comportament lipsit de initiativa, 
instalarea unei temeri nejustificate de actiune si mai ales de consecintele ei, in ultima instanta timiditate 
exagerata. 
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 Obiectivul primordial al parteneriatului scoala – familie il reprezinta obtinerea succesului scolar. 
Evolutia pozitiva in planul activitatii scolare se exprima prin termenii de progres, reusita si succes scolar.  

 Progresul – arata obtinerea anumitor stari calitative superioare in raport cu o perioada comparata. 
Poate fi continuu sau periodic. 

 Reusita scolara se refera la nivelul de realizare a unui obiectiv propus pentru o durata mai mare de 
timp. 

 Succesul scolar se exprima prin raportarea performantelor elevului la cerintele programei scolare 
si la finalitatile invatamantului. 

 Un parcurs scolar negativ este reflectat de termenul de insucces scolar. 
 Insuccesul sau esecul scolar cunoaste doua faze: 
- in faza initiala – elevul traieste sentimente de nemultumire, are o motivatie saraca, fie la o 

disciplina sau un capitol (pentru o scurta perioada de timp). 
 Aceasta faza se poate depasi cu usurinta prin mobilizarea resurselor proprii sau printr-o atentie 

deosebita din partea invatatorului. 
- a doua faza – de instalare evidenta si stabila a insuccesului scolar, elevul evita efortul individual 

si isi exprima aversiunea fata de invatatura, profesori, tot ceea ce este legat de scoala. Inregistrand mari 
lacune in cunostinte, el poate ajunge la repetentie, exmatriculare sau chiar abandon scolar. 

 Scolarul are nevoie acasa de un mediu de viata in care sa se simta in siguranta. Intr-un climat 
educativ bun, parintii sunt calmi, intelegatori, afectuosi, destul de flexibili in raporturile cu copilul, fara 
insa a-i satisface orice capriciu. 

 Copilul simte ca parintii se ocupa de el, ca sunt interesati de necazurile si problemele lui, ca si de 
rezultatele scolare. 

 Familia este un cadru de disciplina ferm, in care si copiii si parintii impartasesc acelasi nivel de 
exigenta. 

 Studiile arata ca intr-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali si spontani, se descurca singuri, 
dovedind autonomie, isi exprima dprinta de a creste, de a se impune si de a fi conducatori; stiu sa se apere, 
doresc sa infrunte dificultatile, sunt perseverenti in realizarea unor scopuri.  

 Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifesta fiecare parinte pentru scoala am dat un chestionar 
parintilor, cu diferite intrebari: “ Sunteti multumiti de conditiile scolare in care copilul dvs. Isi desfasoara 
activitatea?”, “ Il supravegheati zilnic la efectuarea temelor?”, “Copilul dvs. Are acces la informatie 
(calculator, Internet)?”, “Care credeti ca este punctul lui forte?”, “este inscris la vreo activitate 
extrascolara?”, etc.  

 Dupa acest chestionar, mi-am putut da seama de parintii interesati, in adevaratul sens al cuvantului, 
de scoala, de viitorul copilului. 

 Tot pentru o cunoastere mai buna a elevilor am facut vizite la domiciliu. Astfel, am reusit sa cunosc 
atmosfera si climatul educativ din familie, conditiile materiale, comportamentul parintilor fata de elev, 
precum si starea de sanatate a copilului. 

 Pentru ca relatia dintre scoala si familie sa fie cat mai apropiata si sa-l ajute pe micul elev sa se 
integreze in mediul scolar, am implicat direct parintii in activitatile desfasurate in afara orelor de curs. 

 Parintii au venit cu idei de realizare a unor activitati extrascolare. Am fost impreuna in excursii, am 
vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am tinut in fata parintilor serbari, care au 
permis acestora sa vada manifestarile elevilor, precum si rezultatul muncii lor. De aceea, parintii se simt 
utili si prezinta mai mult inters pentru scoala.  

 As putea concluziona astfel: “scolarul are nevoie acasa de un cadru general de viata in care sa se 
simta in siguranta. Pentru aceasta el are nevoie de parinti calmi, intelegatori, afectuosi, maleabili in 
raporturile cu copilul, fara a da dovada de slabiciune. El are nevoie sa simta ca parintii se ocupa de el, ca 
iau parte la micile lui necazuri si la problemele care il intereseaza si ca nu se dezintereseaza de ceea ce se 
intampla la scoala”( M. Gilly). 

 In climatul actual intalnim doua tendinte contradictorii: parintii sunt preocupati de viitorul copiilor 
lor, dar, in acelasi timp, nu mai au timp sa le acorde atentia cuvenita. 

 Este o sarcina a scolii, a invatatorului, in special, sa identifice situatiile “dificile” din famiile 
copiilor, sa dirijeze strategiile educative in favoarea elevului si mai ales sa constientizeze faptul ca relatia 
de parteneriat scoala – familie este determinanta in obtinerea performantelor scolare.   
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ÎN AȘTEPTAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ - ACTIVITATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

MAGDALENA LUCHIAN 

 Realizarea unor parteneriate între şcoală şi părinţi are rolul de a menţine un dialog flexibil între cadre 
didactice şi părinţi, astfel încât ambii factori să se bucure de avantaje, şcoala asigurând părinţilor asistenţa 
de specialitate necesară, iar părinţii la rândul lor facilitînd demersul educativ al cadrelor didactice. Relaţia 
şcoală- familie este una în care fiecare factor interacţionează cu celălalt.  

 Atunci când părinţii şi cadrele didactice se consideră parteneri în educaţie se crează suportul necesar 
succesului copilului atât la şcoală, cât şi mai departe în viaţă.  

 Colaborarea dintre şcoală şi familie prin aceste parteneriate presupune o informare reciprocă cu 
privire la educarea copilului, formarea la copil a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic, socio-
moral. Familia informează cadrele didactice cu privire la activităţile educative, exrtracurriculare pe care 
doresc să le desfăşoare copii, dar se şi implică în realizarea activităţilor opţionale ale copiilor. 

 Şcoala şi familia realizează o colaborare autentică bazată pe încredere şi colaborare reciprocă, pe 
relaţii deschise, favorizante schimbului de idei. Părinţilor le revine rolul de a crea un mediu de încredere, 
echilibrat, iar în relaţia cu şcoala, de a a colabora cu membrii comunităţii şcolare pentru a crea un climat 
care să sprijine învăţarea atît în şcoală, cât şi înafara ei. Parteneriatele dintre şcoli şi familie pot ajuta 
profesorii în munca lor, pot îmbunătăţi programele de studiu, climatul şcolar și totodată pot îmbunătăţi 
abilităţile educaţionale ale părinţilor, pot conecta familiile cu membrii comunităţii şcolare. 

 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, cât și al cadrelor didactice și al părinţilor. 

 Parteneriatele școală-părinţi 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.  

 Pregătirea serbărilor şcolare, îndeosebi cele prilejuite de sărbătorile de iarnă 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 se manifesta, într-o manieră personală şi originală.  

 Acest tip de activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită a 
talentului copilului, un prilej pentru familie de a-și cunoaște potenţialul propriului copil. 

 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. De aceea, 
o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare pozitivă a elevilor, de coeziune
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. 

 În cadrul parteneriatului vizând realizarea serbărilor de iarnă, părinţii sunt invitaţi să se implice în 
susţinerea și desfășurarea unei activități dedicate lui Moș Crăciun, intitulată” În așteptarea sărbătorilor de 
iarnă”.  

 Crăciunul este o sărbătoare pentru creștini, este sărbătoarea nașterii domnului, timp al bucuriilor, al 
păcii și liniștii sufletești. Este o perioadă în carea primim și dăruim multă iubire și căldură sufletească. 
Acest lucru se remarcă și în entuziasmul cu care se fac pregătirile pentru această sărbătoare. 

 Concret, părinții vor pregăti pentru această activitate materialele necesare, costumele populare ale 
copiiilor, surprizele pentru copii, ornamentele pentru bradul de Crăciun și vor participa la activitate alături 
de copii. 
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 Activitatea vizează parcurgerea următoarelor etape:  
- Crearea unei expoziții cu desene ale copiilor pe tema darurilor așteptate de copii de la Moș Crăciun. 

Astfel, fiecare copil va desena darurile pe care le așteaptă să le primească de la Moș Crăciun. pe o foaie ,ca 
în modelul de mai jos; 

 
- Scrisoare specială pentru Moș Crăciun- părinții vor scrie pe foi ca în modelul de mai jos câte o 

scrisoare pentru Moș Crăciun pe baza desenelor copiilor și le vor așeza sub bradul de Crăciun; 

 
 
-  Împodobirea bradului de Crăciun; 
- Colinde pentru Moș Crăciun- colindătorii se prezintă în costume populare; 
- Surprize pentru copii. 
 Aceste activități realizate de copii în comun cu părinții au o semnificație aparte pentru fiecare dintre 

participanți. Acestea contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, la crearea unei atmosfere 
speciale, de sărbătoare, pentru toate vârstele. 
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ROLUL PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREȘC. LUNGU FELICIA 
G. P. N. ”MUGURI DE ANIN” 

LOC.ANINOASA, JUD.DÂMBOVIȚA 

O educatie reală, profundă se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă și desăvârșește în 
grădiniță și școală.In primul rând ea se realizeaza prin puterea exemplului si abia apoi prin cea a cuvantului 
Tot ceea ce se savarseste sub privirea copilului are efect mai puternic decat orice frază moralizatoare. 

Dar pentru că tot efortul educatoarei să fie răsplatit cu rezultate mulțumitoare din partea copiilor,are 
nevoie de ajutorul familiei copiilor-factorilor educationali-atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de 
acțiune formativ-educativă pe care le antrenează instituțional,cât și de a găsi rezolvări concrete la necesitați 
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 ,în grădinită ,fiecare educatoare își concepe un program de parteneriat sau de 
consiliere și orientare a părinților, prin planificare,organizarea si desfășurarea unor actiuni de implicare 
continua și valorificare a fiecarui părinte,atragerea lui,în lumea minunată a grădinitei și asumarea unor 
responsabilități comune la nivelul grupei din care face parte copilul său. 

 Totodată relația grădință-familie se definește și printr-o comunicare indirecta, prin abordari si discutii 
sincere, din care să reiasă așteptările acestora privitoare la actul educational, dar si a feed-back-ului. Printre 
activitățile de implicare a partenerilor educaționali se numără si: serbările care au un impact pozitiv asupra 
copilului, excursiile, vizite, drumeții, lecții demonstrative cu părintii, jocuri de rol, ședinte, simpozioane, 
carnavale etc.iar succesul acestora depinde în mare măsură de stilul si tactul pedagogic al educatoarei,de 
disponibilizarea fizică și materială din partea colaboratorilor educaționali,de formarea unor tipare 
educaționale bazate pe sinceritate,comunicare,implicare si respect. Pentru a realiza o comunicare eficientă 
cu exteriorul(mediul social,cultural si economic),impune si realizarea unor parteneriate prospere cu alte 
gradinite.Astfel,acest fel de parteneriate educaționale vin în sprijinul nu numai al copiilor și părinților,ci și 
însuși cadrului didactic și prin extindere –societatii.Din întalnirile și acțiunile comune cu alți copii,vor 
experimenta noi valențe ale prieteniei dintre cei mici,adoptând norme de conviețuire socială dezirabilă și 
adaptându-și comportamentul propriu la cerințele grupului cu care vin în contact,descoperind singuri o 
lume în care sunt și alți copii și adulți,o lume atractivă,fascinantă a cunoașterii care te ajută să te definești 
ca om ,te ajută să evoluezi. 

Daca vrem cu adevarat să fim folositoare copiilor, să le luminam drumul spre împlinire, atunci trebuie 
să ne dăruim profesiei pentru că educatoarea este cu adevarat” făclie care se stinge luminând”. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE- PRIMUL PAS SPRE 
REUȘITA ȘCOLARĂ 

PROF. LUNGU MIHAI 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA 
LOC.ANINOASA, JUD.DÂMBOVIȚA 

 Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, elevii, părinții sunt parteneri în educație. 
Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de pereche, de grup sau asociație, este lesne de înțeles că un 
astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, scop comun și rezultate valoroase. 

 În jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcționeze în contextul în care 
părinții, elevii și ceilalți membrii ai comunității se consideră unii pe alții parteneri. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Acestea nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor publice. În 
fiecare țară din Uniunea Europeană există structuri formale organizate de participare a părinților în sistemul 
educațional. Legislațiile și proiectele de reformă educațională ale anilor ’90 au definit în majoritatea țărilor 
noi legi referitoare la participarea parentală în sistemele educaționale. Autonomia școlilor și participarea 
părinților la gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor și legislațiilor actuale. 

 Cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca facând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

*părinții sunt clienți ai școlii;
*eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între școală și familie;
*părinții sunt responsabilii legali de educația copiilor lor și pot avea exigențe de a evalua rezultatele

activității școlare. 
 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului individual nu se poate substitui participării 

părinților la gestiunea școlii, din mai multe motive: părinții sunt responsabili legali ai educației copiilor lor, 
deci trebuie să aibă posibilitatea de a influența natura acestei educații, modelele participative pot ajuta la 
coordonarea eforturilor educative și la orientarea adaptării școlii la schimbările din societate, este necesară 
o influențare pe plan local asupra rezolvării problemelor locale și luarea deciziilor la nivelul cel mai de jos
cu putință. 

 Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-școală și participarea la gestiunea școlii, cât și pentru 
educația părinților îl au asociațiile de părinți, a căror finalitate este, în principiu, protecția copilului prin 
educație. Se pot deosebi asociațiile de părinți și după scopurile lor, astfel: ca grup de susținere a școlii, în 
probleme needucaționale; ca grup de cooperare care consideră educația ca un proces comun în care părinții 
și profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; ca grup de apărare a intereselor care 
consideră că părinții au interese ce trebuie promovate în raport cu interesele altor grupuri. 

 Înfăptuirea unui parteneriat valoros, consistent și de durată poate să se concretizeze doar luând în 
considerare aportul real al celor doi factori fundamentali implicați în educația copilului - școala și familia. 
Abordarea lor separată sau singulară va duce la interpretări incomplete sau eronate. Influenței acestor doi 
factori i se adaugă aportul altor factori declanșatori și de mediere - comunitatea, mediul natural, geografic 
etc. 

BIBLIOGRAFIE: 
*Bonchiș, Elena, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, București, 2011
*Bunescu, G, Alecu, G, Badea, D, Educația părinților, Strategii și programe, Editura Didactică și

Pedagogică, București, 1997 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA – PARTENERI ACTIVI 
ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

PROF. ÎNV. PRIMAR LUPEA GEORGIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD 

 Actualmente despre educaţie se vorbeşte mult şi la toate nivelurile. În procesul educaţional sunt 
antrenaţi diferiţi factori: familia, şcoala, comunitatea etc. Contribuţia acestora este foarte valoroasă, însă 
ponderea cea mai mare a influenţelor le revine părinţilor, familiei în întregime. Influenţa ei are o putere 
considerabil mai mare decât suma influenţelor fiecăruia dintre membrii acesteia. 

Familia, ai cărei membrii sunt reuniţi prin drepturi şi obligaţii comune, are ca funcţie principală 
creşterea şi educarea copiilor. Familia 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. 

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. 

Pornind de la cele relatate, orice tip de efort, realizat de scoală pentru a oferi părinţilor mai multe 
oportunităţi de a-şi ajuta copii să înveţe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte 
importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi 
al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita colaborarea întregii comunităţi. 

Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copii mari, bine 
instruiţi şi bine formaţi pentru viaţă. 

Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar şi în 
viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de conştientizare. 

Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa şcolarităţii sunt: 
• Asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii;
• Cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii;
• Creşterea condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă;
• Asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor specifice,

prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar; 
• Controlul îndeplinirii sarcinilor şcolare;
• Controlul respectării programului zilnic;
• Crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace adiacente: cărti,

reviste, expoziţii, teatru, radio-tv., mail, excursii, etc; 
• Crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice şi sportive;
• Consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate
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Această legătură între şcoală şi familie trebuie să existe atât în cadrul activităţii didactice cât şi în cel 
al activităţilor extraşcolare. 

Dintre activităţile şcolare în care pot fi implicaţi părinţii, amintim: 
• Sedinţele cu părinţii
• Lectoratele
• Consultaţiile individuale
• Asistenţe la ore din partea părinţilor
• Vizite la domiciliul elevilor
• Cutia postală a clasei
• Jurnalul de corespondenţă al elevului
• Stabilirea opţionalelor
Colaborarea cu familia nu se limitează numai în ceea ce priveşte activitatea şcolară ci şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare pentru că acestea contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 
la adâncirea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber. 

Dintre acestea amintim: 
• Parteneriate educaţionale cu şcoli din alte judeţe, cu biserica, poliţia, etc.
• Organizarea şi participarea la diferite spectacole
• Păstrarea unor obiceiuri şi tradiţii populare
• Activităţi educative
• Medalioane literare

Un alt mijloc de colaborare a şcolii cu familia, în activităţile extraşcolare, a fost şi organizarea
unor excursii tematice, având ca scop cunoaşterea trecutului istoric, locurilor natale ale unor personalităţi 
din istorie, literatură, artă, precum şi a frumuseţilor şi bogăţiilor ţării. Aceste excursii s-au finalizat prin 
realizarea unor creaţii literare şi plastice, precum şi a unor albume cu imagini şi fotografii. 

 Şcoala şi familia vor merge mereu în paralel 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.

 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. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR LUPU NICOLETA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39, GALAŢI 

 
 Potrivit spuselor lui Elinor Schulman Kolumbus cu referire la părinţii preşcolarilor: "acestia se simt 

mult mai implicaţi dacă sunt facuţi să înţeleagă programul grădiniţei, modul şi raţiunile după care el este 
alcătuit, dacă îi veţi face să se simtă parte importantă în activităţile ce au loc." 

Didactica şcolară ne spune că este recomandată o programare a întâlnirilor cu părinţii. Poate şi alte 
rude vor dori să ia parte.  

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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. 

Este bine a se organiza la aceste întâlniri un mic program - filme, diapozitive, ori chiar jocuri de rol; 
părinţii îşi pot asuma în aceste jocuri chiar rolul de părinte, încercând în mod indirect să găsească soluţii la 
problemele reale cu care eventual se confruntă în familie. Discuțiile pot avea o foarte mare eficienţă, părinţii 
învăţând unul de la celălalt, ei simt că nu sunt singuri într-o situaţie dificilă. Pe măsură ce părinţii îşi 
împărtăşesc ideile şi sentimentele, veţi putea să aflaţi mai multe de la ei şi despre ei. 

Activitatea cu copiii, va fi mult mai rodnică dacă veţi şti mai multe despre modul lor de viaţă acasă.  
Se pot organiza cu părinţii lectorate despre nutriţie, dezvoltarea copilului, probleme speciale ale 

copilăriei; o dată ce înţeleg problemele şi cum pot contribui la rezolvarea lor, părinţii pot oferi un sprijin 
substanţial. 

Nu toate contactele cu părinţii trebuie să aibă loc în contextul întâlnirilor de grup. Poate fi aranjată o 
discuţie privată cu unul sau cu ambii părinţi. Oare ambii părinţi au aceleaşi opinii privind dezvoltarea şi 
comportamentul copilului lor? 

Nu este tocmai uşor să fii părinte de aceea ei trebuie ajutaţi! Dacă părinţii sunt suficient de deschişi 
pentru a vă împărtăşi probleme personale, ascultaţi-i cu înţelegere şi respect; dar întotdeauna păstraţi 
informaţia pentru dumneavoastră.  

Este bine să se mențină contactul cu părinţii pe tot parcursul anului. Este preferabil să aveţi mai multe 
întâlniri scurte decât o adunare lungă şi plictisitoare o dată pe an! 

 De asemenea părinţii pot da o mână de ajutor efectiv în şcoală. Unii ar putea să lucreze ca voluntari 
în clasă: să spună poveşti copiilor, să-i înveţe cântece; le pot descrie ori arăta animale neobişnuite, etc. 

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. 
 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”. 
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PĂRINȚI, COPII, PROFESORI 

PROFESOR LAC LIGIA MARIA 
LICEUL DE ARTE „SIGISMUND TODUȚĂ” DEVA 

 Procesul educațional actual are la baza un stil constructivist punând accentul pe dezvoltarea 
competențelor cognitive, emoționale și mai ales atitudinale, deoarece succesul în orice domeniu presupune 
80% atitudine și 20% talent. Este foarte important ca la finalul ciclului primar elevii să aibă achiziționate 
temeinic cunoștințele și deprinderile de bază în urma activităților desfășurate într-un mediu prietenos, în 
colaborare și dialog. Copilul va fi capabil să-și gestioneze prioritățile, să fie autonom, să-și culeagă și să-și 
organizeze informațiile, să-și gestioneze timpul și relațiile cu ceilalți. 

Dar școala nu poate realiza, la nivel de excelență, toate aceste obiective dacă nu există colaborare și 
un dialog permanent cu părinții. S-a constatat clar că performanțe copilului în mediul școlar sunt mai mari 
atunci când părinții sunt implicați în activitățile școlare, de aceea dacă școala și părinții se consideră 
parteneri, se creează suportul eficient de susținere a copilului în procesul educațional. 

Acest parteneriat trebuie să debuteze chiar din prima zi de școală, având la bază încrederea reciprocă, 
schimbul de idei și comunicarea deschisă, profesorul cunoscând foarte bine fiecare elev, prin primirea de 
informații despre mediul de dezvoltare și istoria medicală a copilului, îl poate îndruma corect pe parcursul 
dobândirii cunoștințelor. Părinții sunt cei care dețin cele mai multe informații despre copiii lor, indiferent 
de nivelul cultural și social, referitoare la problemele, ritmurile de creștere, dorințele, așteptările, 
neîncrederile, pasiunile elevilor. 

Pentru realizarea parteneriatului școală-familie este important să se respecte anumite reguli:  
- părinții să fie participanți activi, care pot aduce o contribuție reală și valoroasă la educarea elevilor; 
- părinții să fie parte în adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; 
- să se recunoască și să aprecieze informațiile date de părinți; 
- să se valorifice aceste informații și să se utilizeze în completarea informațiilor profesionale; 
- responsabilitatea să fie împărțită între părinți și profesori. 
Există o mare varietate de activități care se pot desfășura în școli cu părinții: însoțirea elevilor în vizite 

și excursii; facilitarea unor vizite la locul lor de muncă; susținerea unor activități în fața clasei; lectura unei 
povești, recitarea unei poezii, un cântec; prezentarea unor unelte de lucru, a unor poze din copilărie, a cărții 
preferate din copilărie; prezentarea meseriei sale cu exemple, demonstrații, filme; participarea la activități 
care presupun decorarea clasei cu ocazia unor sărbători; activități care presupun meșterirea unor obiecte, 
prepararea unor mâncăruri, grădinărit. 

EXEMPLU DE BUNE PRACTICI „RATENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE” 
Tipul de activitate: Parteneriat școală- familie 
Tema: „Cămara bunicii” 
Grupul țintă: elevi, părinți și bunici 
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 ambianţe favorabile pentru părţile implicate în parteneriat; 
- recunoaștrea de către copii a principalelor caracteristici ale anotimpului toamna. 
Rezultate așteptate: 
- evaluarea calităților morale de colaborare și competiție, fair-play, spirit de echipa, spirit 

competitiv; 
- evaluarea creativității elevilor, a deprinderilor motrice utilitar-aplicative, a îndemânării, a 

capacităților de a răspunde sarcinilor de lucru 
Resurse material: fructe, legume din grădina toamnei, dovleci, flori, coșuri, paie, frunze uscate, haine 

recondiționate pentru mascote, diplome, markere, hârtie, carton colorat, foarfece, sfoară, produse 
alimentare din cămara părinților/ bunicilor; 

Resurse de timp: 3-4 ore 
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SCENARIU:  
1. 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.  

2. 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 reprezentant-căpitan din rândul 
părinților, dar și al elevilor. Căpitanul a atribuit sarcini fiecarui membru al echipei.  

3. Derularea activității: Sala de clasa a fost amenajată pentru a răspunde nevoilor de desfășurare a
proiectului. Se realizează o convorbire cu scop evaluativ asupra anotimpului toamna: aspecte și fenomene 
specifice. Se realizează recunoașterea și sortarea legumelor și fructelor de toamnă în cele două coșuri uriașe 
aduse de părinți. Se pregătesc bunătățile din cămară pentru a fi gustate de copii și părinți (compoturi, 
dulcețuri, zacuscă, siropui, murături). 

4. Aprecieri frontale și individuale: Atmosfera creată a fost una de sărbătoare a toamnei, iar copiii și
familiile acestora au cooperat în echipe, pentru a realiza cele mai frumoase decorațiuni de toamnă. Se 
realizează un moment festiv, în încheierea proiectului sunt înmânate diplome copiilor și părinților implicați. 
Proiectul a avut un real impact asupra coeziunii la clasă în cadrul parteneriatului familie-școală. 

Bibliografie: 
Vrășmaș Ecaterina, 2008, Intervenția socioeducațională ca sprijin pentru părinți, Editura Aramis; 
Thomas Gordon, 2011, Manualul părinţilor eficace, Editura Tritonic; 
https://emalascoala.ro/idei-de-activitati-cu-parintii/ 2018, pdf; 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-idei-practice-pentru-parintii-din-scoala-mea-

2013.pdf ; 
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN FORMAREA 
ATITUDINII POZITIVE A ELEVILOR 

REDACTAT, PROF. LAZĂR ANCUȚA, 
ȘC. GIMNAZIALĂ NR.1 SĂNDULENI, JUD, BACĂU 

 Şcoala 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 necesarã unitatea de acţiune, concordaţa 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. Experienţa noastră oferă învăţăminte 
valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu părinţii. 

Ele sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa desfăşurării 
unei activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt 
însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a muncii 
educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia.  

 La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu 
părinţii, apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane 
fundamentate din punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această activitate.  

Printre cele mai frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei noastre 
următoarele: - unele dintre obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge 
activitatea colectivului de elevi, de particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile sporadice, izolate, al 
căror efect se pierde pe parcurs, deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi nu sunt întărite prin alte 
activităţi necesare; - se repetă, an de an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut 
precar şi cu rezultate nesemnificative pe plan educaţional.Asemenea carenţe influenţează negativ rezultatele 
muncii educative, dăunează integrării colectivului de elevi şi îi stânjeneşte dezvoltarea, atât sub aspect 
global, cât şi al formării individuale a elevilor, ca membri ai grupului.  

 Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare între 
şcoală şi familie trebuie să asigure:  

 ⊗ Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale 
educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ;  

 ⊗ Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 
continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte;  

Considerăm 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. Este bine cunoscut 
faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii pe căi formale este să 
fie implicaţi mai întâi pe căi informale.  

Implicarea informală înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui 
comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi:  

↓ consiliul de administraţie;  
↓ consiliul părinţilor;  
↓ grupul de sprijin al unui proiect;  
↓ un grup de lucru din şcoală care se ocupă de diverse aspecte  
 Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 

influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și instrucția 
trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca părintele să 
cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu se mulțumească cu 
rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele să-și cunoască copilul pentru 
a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru a reuși în viață.  
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 După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de teme, 
în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri (exemplu: teme 
legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă independent). O colaborare mai 
strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității educative, de formare a unei 
personalități creative și autonome.  

 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;  
⊗ dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor;  
⊗ facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii;  
⊗ oferă servicii şi suport familiilor;  
⊗ creează o atmosfera mai sigură în şcoală;  
 Scopul creării unor astfel de parteneriate 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 
învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi.  

 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 esenţială 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, 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.  

aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi şcoală, care să 
ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome. 

 
Bibliografie:  
1.Pescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educaţie, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004  
2.Anghel, Elena, Psihologia educatiei pe tot parcursul vieţii, Editura Renaissance, Bucuresti, 2010.  
3.Popescu, Neveanu Paul, Psihologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990. 
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ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI 

PROF. ÎNV. PREŞC. LAZĂR CAMELIA-GEORGIANA 

SARA 
Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe acest pământ, 
Nu e alta mai frumoasă 
Decât Crăciunul cel sfânt. 

DAVID 
Noi am pregătit colinde 
Şi din suflet le cântăm, 
Bucurii şi sănătate 
Noi cu toţii vă urăm! 

STEFANIA 
Poezii am pregătit 
Şi sub bradu-mpodobit 
Noi frumos le-om recita 
Şi cu toţi ne-om bucura. 

LARISA F 
Mai avem şi alte surprize: 
Vă lăsăm să le aflaţi; 
Sus cortina! Deci fiţi gata 
Să ne şi aplaudaţi! 

CANTEC: ASTAZI S-A NASCUT HRISTOS 

ERICA 
 Când vine vreme rea 
 Cu primii fulgi de nea 
 Se scutură din nori  
 De sfinte sărbători  
 Poveşti cu îngeraşi 
 Pentru copii poznaşi 
 Aflaţi-le acum, 
 În prag de Moş Ajun! 

TEO 
Dragi copii, în seara asta 
La ferestre, îngeraşii, 
Vor veni din cer cu toţii 
Ca să vadă copilaşii. 
Glasurile mititele 
Vor sui mereu, mereu 
Până sus în cer, la stele 
Să le audă D-zeu! 
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SORINA 
 Prin fereşti se văd în case 
 Pomi împodobiţi 
 Cântă-n zori colinzi frumoase  
 Îngeri fericiţi 
 
ELIZA B 
 S-a intamplat de mult de tot 
 Poveste adevarata 
 In Betleem si de atunci 
 Ea n-a mai fost uitata. 
 Cand s-a nascut sub cerul sfant 
 In iesle ca oricare 
 Mesia far’ de inceput 
 Si far’ de-asemanare 
 
DELIA 
 Si noaptea mai senina-a fost 
 Si mult mai luminoasa. 
 Patrunse vestea de Craciun 
 In fiecare casa. 
 Iar noi si azi sarbatorim 
 Cu floarea in cunune 
 A nasterii mare minune. 
 
CANTEC: UITE CUM MAI NINGE AFARA 
 
ADITA 
 In orasul din campie 
 A-nceput incet sa cada 
 Cate-un fulg,ce bucurie 
 Ca va fi din nou zapada! 
 Oamenii stau toti in casa 
 Si in sobe arde focul 
 Iarna vine-acum si lasa 
 Neaua sa imbrace totul 
 
 ELIZA S  
 A bătut un fulg de nea 
 Astăzi în fereastra mea 
 Tare, pe nepusă masă  
 Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
 Iată-i! pe deasupra mea 
 Zboară primii fulgi de nea  
 Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
 “-Scoate sania, ce stai?!” 
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MAIA 
Este frig şi este ger 
Cad fulgi albi, de sus din cer. 
Vâjâie şi suflă vântul, 
Iarna a cuprins pământul. 
Ura! Ninge ca-n povesti, 
Hai copii la săniuş 
Să ne dăm pe derdeluş! 
 
CANTEC: SANIUTA FUGE 
 
ANDRA 
 Si cand fulgii-ncep sa cearna 
 Aranjati pomul de iarna, 
 Bate vantul nu ne pasa, 
 Ca e cald la noi in clasa 
 Si se-aseaza-ncet incet 
 Si-n gradina si-n bradet 
 
LUCIAN 
Bradul nostru este gata, 
Hai în jur să facem roata, 
Să-i cântăm în cor, copii, 
Şi să-i spunem poezii! 
 
CANTEC: O BRAD FRUMOS 
EDI 
Bradul e împodobit, 
Totul este pregătit. 
Toţi copiii sunt aici 
Cu părinţi şi cu bunici. 
Este ora de serbare. 
Dar cum să începem oare 
Când Moş Crăciun n-a venit? 
 
 LARISA P 
Ura! Ura! Moşul vine! 
Să-l primim cum se cuvine, 
Să ne-ntoarcem iute-n sală, 
Să nu o găsească goală, 
Lângă brad să-l aşteptăm, 
Poezii să-i recităm 
Cu toţii să-i colindăm! 
 
MATEI  
 Pentru aceasta sarbatoare 
 Noi am dat astazi serbare 
 Speram mult ca v-a placut 
 Si-ntelegere ati avut 
 Pentru varsta noastra cruda 
 Spuneti Mosului s-auda, 
 Ca noi meritam din sac 
 Tot ce ne-a adus cu drag   
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CANTEC: MOS CRACIUN CU PLETE DALBE 

TOTI: 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-ngenunchem smerit 

Se-apropie Crăciunul 
Vin’ să te rogi duios 
Să creşti curat, copile 
Ca bradul de frumos. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

PROFESOR: LĂZĂROIU ADRIAN 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL ANDREI” BUHUȘI/BACĂU 

 Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 
“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”)  

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 ,,zâna’’,modelatoarea 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. 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”  

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 în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 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.  

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, 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.  

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 arata 
sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea 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. 
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 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al 
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 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. 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. 

 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 
implică în 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.  

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 . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede 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. 
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* 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, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87;  
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
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GRADINITA SI FAMILIA, PARTENERI IN EDUCATIA COPIILOR 

EDUCATOARE LEICA RODICA 
GRADINITA CU PN NR 4 

STRUCTURA SCOALA GIMNAZIALA “ION BASGAN” 
LOC. FOCSANI- JUD. VRANCEA 

 Gradinita si familia sunt factori importanti in dezvoltarea copilului. 
 Intrarea copilului in gradinita reprezinta prima etapa pe care o parcurge acesta in procesul instructiv 

educativ. In acest fel el va interactiona cu alti copii de varsta lui, va sti sa se supuna regulilor grupului, sa 
stie sa-si astepte randul, isi va educa rabdarea, isi va gestiona emotiile. Va observa ca si alti copii au aceleasi 
nevoi sau aceleasi preocupari ca si el. Isi va dezvolta simtul competitivitatii, a curajului, va face schimb de 
idei, de cunostinte.  

 Copiii se comporta diferit; copilul unic in familie va ceda mai greu jucariile colegilor, va fi mai 
posesiv pentru ca nu stie sa imparta si cu altcineva, in timp ce prescolarul care mai are frati, verisori in 
familie este mai tolerant, mai prietenos integrandu-se mai usor in jocurile cu copiii de aceeasi varsta.  

 Pentru implicarea si omogenizarea colectivului de parinti se pot desfasura diferite activitati: actiuni 
copii-parinti cu ocazia zilei de 8 Martie unde impreuna pot realiza lucrari deosebite, impodobirea bradutului 
de Craciun.  

 Serbarile sunt iarasi un prilej de comunicare eficienta cu parintii, acestia fiind implicati in 
confectionarea recuzitei necesare: masti de carnaval, sorcove, materiale necesare pentru pavoazarea locului 
de desfasurare a activitatilor distractive propuse de comun acord cu diferite ocazii. 

 In cadrul proiectelor educationale, a parteneriatelor cu diferite institutii, excursiilor, vizitelor, 
plimbarilor parintii sunt invitati sa-si insoteasca copiii. In acest sens am derulat proiectul „Cartea, prietena 
mea!” in cadrul caruia s-a vizitat Bibloiteca Judeteana pentru Copii si Tineret. Prescolarii au observat cum 
sunt asezate cartile, modul cum sunt imprumutate de cititori si cum trebuie sa fie returnate. Au inteles 
despre importanta cititului pentru orice om, au vazut cum trebuie sa fie pastrate cartile pentru a putea fi 
citite de toti cei care doresc.  

 Prescolarii, insostiti de parinti, s-au plimbat prin oras cu autocarul, in cadrul proiectului „Sa ne 
cunoastem orasul!”, observand gara, autogara, spitalul. Au inteles ca orasul este mare, ca are mai multe 
cartiere unde sunt la fel copii si parinti, unde sunt gradinite, scoli, unde parintii au locul de munca, iar pentru 
deplasarea dintr-o parte in alta a orasului se folosesc autobuze sau microbuze.  

 Mergand cu autocarul au invatat ca trebuie respectate anumite reguli de comportare: sa stea pe 
bancheta lui, sa nu se deplaseze in autocar in timpul mersului, sa pastreze curatenia . 

 In cadrul proiectului „Meseriile” ,copiii alaturi de parinti au vizitat o fabrica de confectii unde au 
vazut cum sunt realizate hainutele pe care le poarta- pe etape, ca sunt foarte multi oameni implicati , cum 
sunt pastrate, ambalate , pregatite pentru transportul in magazine pentru a putea fi cumparate..  

 Prescolarii au observat cum se obtine painea, cum se obtin prajiturile participand la proiectul „Micii 
brutari”. Au fost costumati cu tinuta adecvata- sort si boneta, impartiti pe grupe pentru a participa la 
pregatirea produselor respective: paine, cozonac, tort . Au observat cum painea este introdusa la cuptor, 
cum este scoasa coapta , la fel si cozonacul.  

 La finalul actiunii au mancat din produsele preparate de ei: paine, cozonac, tort. 
 In toate aceste proiecte, in afara informatiilor de specialitate primite de la persoanele avizate: 

bibliotecar, croitor, brutar, sofer, copiii isi insusesc norme de comportare civilizata pe strada, intr-o 
institutie, intr-un mijloc de transport in comun, sa salute la intrarea intr-o incapere, sa foloseasca formulele 
de politete. 

 Serbarile sunt un prilej de manifestare a copilului intr-un mod original interpretand anumite roluri, 
dansand sau recitand. Acum unii copii isi pot manifesta talentul artistic, isi pot infrange timiditatea. Ei se 
manifesta spontan, sunt sinceri iar parintii pot descoperi anumite inclinatii ale copilului catre dans, teatru, 
poezie- modul de a recita, povestitor si vor putea sa continue in cadrul cercurilor speciale de la Palatul 
Copiilor. 
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 Toate activitatile desfasurate cu copiii trebuie bine proiectate, sa fie in concordanta cu cerintele, 
curiozitatile copiilor. Acest lucru nu se poate realiza decat impreuna cu parintii pentru ca ei cunosc de acasa 
ce-si doreste copilul, iar la gradinita educatoarea este cea careia copiii ii spun dorintele lor. De comun acord 
cu parintii se gasesc solutii benefice de ambele parti. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: LEON MARICICA 
 
 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. 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 ’’  

 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.  

 Lecţia – ca principală formă de organizare a procesului didactic creează variate situaţii de învăţare 
pentru copil  

 Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor finalităţi educaţionale 
concrete.  

 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.  
• 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 
•  O comunicare optimă învăţător-familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de 

a stopa comportamentele negative. Trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza dar şi blochează o 
comunicare eficientă.  

Factori care favorizează comunicarea: 
• transmiterea informaţiilor de către învăţător 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 
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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 SELECTIVĂ 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002 
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„CARNAVALUL PRIETENIEI” 

PROF. LORINȚI MARIA 
GRĂDINIȚA P.P.„SEMENIC” REȘIȚA 

SPANIOLĂ 
Sunt o mică spaniolă, 
Pielea mea este creolă 
Sunt veselă și zglobie 
Ca floarea de pe câmpie. 

Spania este țara mea 
Trăiesc fericită-n ea. 
Adesea printre portocali mă plimb 
Aroma lor în suflet s-o cuprind. 

SPANIOL 
Sunt un toreador neînfricat 
La coridă cu mulți tauri m-am luptat 
Multe fete am văzut, 
Dar niciuna nu mi-a placut. 

Într-o zi, însă-am găsit, 
În Granada cănd am venit 
Această mândră spaniolă 
Cu care voi dansa astă seară. 

MEXICANĂ 
Sunt o mexicană mică 
Cizme port și fustă creață, 
Harnică-s ca o furnică 
Lumea zice că-s glumeață.  

Mexicul e a mea țară, 
Pe care mult o iubesc. 
Și-am venit acum la voi 
Să vă arăt cum dansez. 

MEXICAN 
Sunt un mândru mexican, 
De departe, peste-ocean. 
Port o pălărie mare 
Și în mână o chitară, 

La care, acum voi cânta 
Și prietena mea va dansa. 
Păstrăm în suflet pentru vecie, 
Floarea frumoasă a prieteniei. 

TURC 
Sunt un mic turc cu fes 
Pe perini multe eu m-așez, 
Am șalvari și iminei, 
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În urechi eu port cercei. 
 
Beau adesea o cafea 
Și fumez din narghilea 
Că sunt un turc adevărat 
Dintr-un ținut îndepărtat. 
 
 TURCOAICĂ 
Eu sunt o turcoaică mică 
Ce fac cafea într-un ibric, 
În nisip și nu pe plită 
Și tot dansez din buric. 
 
Turcul stă pe perna lui 
Cu picioare încrucișate, 
Iar eu dansez în jurul lui 
C-așa îi place turcului. 
CHINEZOAICĂ 
Mama cu drag m-a costumat 
În chimonoul chinezesc 
Care-mi este foarte drag 
Și cu el eu mă mândresc. 
 
Cel mai numeros în lume 
Este poporul chinez 
Noi, cu două bețișoare 
Mâncăm shushi cu orez. 
 
JAPONEZĂ 
Eu vin din ȚARA SOARELUI RĂSARE 
La noi acum cireșii sunt în floare 
Micuța japoneză mi se spune 
Sakura este al meu nume. 
 
Pentru azi v-am pregătit 
Un ceai de mentă îndulcit, 
O să-l servesc, neapărat, 
În ceșcuțe mici, de porțelan. 
AMERICAN- COWBOY 
Hai, uitați-vă la mine, 
Dar uitați-vă mai bine, 
Am pistoale, pălărie, 
Mă pricep la călărie. 
 
Cu lasoul, când arunc, 
Vitele ușor le prind. 
Sunt un cawboy iscusit, 
În toată lumea vestit. 
 
AMERICANĂ- CAWBOY GIRL 
Hai, cawboy, să ne distrăm 
Și un country să dansăm. 
Cizme noi mi-am cumpărat 
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De la MARKETUL din sat. 
 
De pe ranch eu am venit, 
Toată ziua am muncit. 
Dar când aud muzica 
Eu pe loc nu mai pot sta. 
INDIAN 
În preerie m-am născut, 
Și-n pădure am crescut. 
Sunt Winethou, apașul neînfricat 
Chiar și cu ursul eu m-am luptatț 
 
Pe sub lună, pe sub stele, 
Merg pe potecile mele, 
Am săgețile la spate, 
Voi vâna ceva la noapte. 
 
INDIANĂ 
Eu, Ribana mă numesc, 
Din inimă îți mulțumesc, 
Că de urs tu m-ai salvat 
Când pe drum m-a atacat. 
 
Promit că de-acum înainte 
Sfatul tău o să-l țin minte. 
Când voi merge la cules de mure 
Să nu fiu singură în pădure. 
 
AUSTRIAC 
Sunt Hans, micuțul tirolez, 
Sprinten, ca un titirez. 
Din Austria am venit 
Pe Ingrid la un dans să o invit. 
 
Astăzi este o zi mare 
Noi, copiii, dăm serbare. 
Hai o halbă să- nchinăm, 
Să cântăm și să dansăm. 
 
AUSTRIACĂ 
Merg voioasă și grăbită 
Și sunt foarte fericită 
Amicul meu, Hans, m-a invitat 
La acest mare bal mascat. 
 
Dacă el suc a adus 
Eu vă servesc cu Weisswurst. 
Poftă bună vă urăm 
Și la dans vă invităm. 
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O ALTFEL DE SERBARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR LUCA ANGELA 
LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" SĂBĂOANI 

Serbarea de Crăciun, mai scurtă decât cea ,,tradițională", a luat naștere din dorința elevilor clasei 
pregătitoare de a se costuma într-un personaj preferat. Acesta a fost ales din basme, desene animate sau 
filme. Părinții au avut ocazia de a-și aduce contribuția prin confecționarea costumului sau a unui element 
specific personajului (ales de copil) și prin aportul adus la mișcarea scenică. Între momentele prezentate au 
fost intercalate cântece cu o linie melodică antrenantă, pe care elevii au și dansat.  

Elev 1: Bună ziua și… (toți) bine ați venit la noi! Cu ce ocazie? Păi… să vedem! 
Elev 2: Au trecut … zile de când suntem școlari! 
Elev 3: Se apropie vacanța! 
Elev 4: E iarnă! 
Elev 5: E luna decembrie! 
Elev 6: Vin sărbătorile! 
Elev 7: Să ne bucurăm împreună! 
CÂNTEC (cu mișcare scenică): Vine iarna 
CÂNTEC (cu recitarea primei strofe, lângă un om de zăpadă, confecționat în prealabil de elevi, din 

pahare de plastic): Omul de zăpadă 
Elev 8: Să ne amintim ce sărbătorim de Crăciun! 
(Nouă elevi fac un pas în față și rostesc povestea Nașterii lui Isus.) 
- În urmă cu peste 2000 de ani, Iosif și Maria au ajuns în Betleem, în Iudeea. 
- Acolo au găsit adăpost doar într-un grajd cu animale. 
- În acea noapte, s-a întâmplat un lucru nemaipomenit, despre care vorbim și azi. 
- S-a născut Pruncul Sfânt, care va fi Mântuitorul lumii. 
- Pentru că pe cer a strălucit o stea călăuzitoare, păstorii au urmat-o.  
- Au ajuns, astfel, la Pruncul din iesle și s-au închinat. 
- Trei magi de la răsărit, Gașpar, Melchior și Baltazar, au adus Pruncului, în dar, aur, smirnă și tămâie. 
- Era mare bucurie, în cer și pe pământ: toți îngerii cântau despre nașterea Pruncului Sfânt. 
- De atunci, și noi cântăm de Crăciun colinde. Ascultați… 
CÂNTEC: Alfel de colind 
EU: Să fim mai buni, ne îndeamnă copiii prin colindul lor. Să vedem cu ce personaje se identifică și 

ce-ar vrea să se schimbe, în bine, de Crăciun. 
Vă prezint EROII: Superman, Spiderman și Badman 
Superman: Cu laserul din ochii mei, eu voi distruge toate cuvintele urâte, să dispară din vocabular. 
Spiderman: Eu prind în pânza mea toate faptele rele și nu le mai dau drumul. 
Badman: Voi duce cu pelerine mea, în zbor, gândurile care fac rău și le duc depaaarte, să nu le mai 

aibă nimeni. 
EU: Vă prezint PRINȚESELE: Cenușăreasa, Ariel, Prințesa Alba, Sofia I, Albă-ca-Zăpada, Fata-

Florilor, Elsa și Anna. 
Cenușăreasa: Toate surorile, și frații, vitregi sau nu, se vor iubi și ajuta mereu… 
Ariel: Vor dispărea toate persoanele invidioase, care își doresc ce nu-i a lor… 
Prințesa Alba: Iarna va veni cu zăpadă suficientă pentru ca să aibă cu ce să se joace copiii. 
Sofia I: Chiar dacă nu locuiesc în palate, toate fetițele se vor comporta ca niște prințese… 
Albă-ca-Zăpada: Oamenii îi vor ajuta pe cei asupriți. 
Fata-Florilor: …și vor fi generoși  
Elsa și Anna: Nicio inimă nu va mai fi înghețată. 
EU: Vă prezint ÎNGERAȘII 
Înger 1: Noi aducem în lume credința. 
Înger 2: … speranța… 
Înger 3: …încrederea… 
Înger 4: …și bunăvoința. 
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Și acum…TOM ȘI JERRY 
Tom: Pisicile îi vor proteja pe șoricei, așa cum și copiii mari îi vor proteja pe cei mici... 
Jerry: …iar șoriceii vor respecta pisicuțele. 
INDIANUL, PIRATUL ȘI ZORRO 
Indianul: Cortul va ține loc de casă doar în drumeții. 
Piratul: Pirații vor ajuta la salvarea naufragiaților. 
Zorro: Spada va fi folosită doar în competiții sportive.  
CIBORG ȘI IROMAN 
Ciborg: Inteligența va fi mai apreciată … 
Iroman:… și pusă în slujba binelui. 
PINOCCHIO, BIBI, SCUF IȚA ROȘIE ȘI BALTON 
Pinocchio: Oamenii vor fi sinceri... 
Bibi: …și vrăjiți doar de frumusețile naturii. 
Scufița Roșie: Copiii își vor asculta părinții... 
Balton:…și părinții vor vedea că fiecare copil este un super-erou. 
 
Serbarea poate continua cu un cântec despre Moș Crăciun și, la final, o urătură/sorcovă. 
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„DER ALLERKLEINSTE TANNENBAUM“ 
SERBARE PENTRU GRUPA GERMANĂ 

EDUCATOR: LUPȘIASCA EDDA ELFRIEDE 

Cântece: 
„Lasst uns froh und munter sein“ 
„Kling, Glöckchen“ 
„Moș Crăciun cu plete dalbe“ 

Scenetă: „Der allerkleinste Tannenbaum“ , după Masahiro Kasuya, 
Es war kurz vor Weihnachten. Ein kleiner bunter Vogel flog zum Fest in die Stadt. Da sah er auf 

einem Hügel, einen kleinen Tannenbaum. 
Vogel: Copil 1 
„Gehst du nicht in die Stadt?“ fragte ihn der Vogel. 
Tannenbaum:Copil 2 
„Nein, ich bin zu klein für Weihnachten, wenn ich nicht schneller wachse, werde ich nie ein echter 

Weihnachtsbaum.“  
Und er brach in Tränen aus. Denn seine großen Brüder lachten ihn aus. 
Große Tannen: alți copii 
„Du bist so klein, ha, ha, ha“ 
Eines Tages kamen die Waldarbeiter Tannen zum Weihnachtsfest zu holen.  
Waldarbeiter 1: copil 4 
„Dieser Tannenbaum ist noch zu klein für Weihnachten“ 
Waldarbeiter 2: copil 5 
 „Wir nehme die großen hier.” 
Tanz: Guten Tag ich bin der Nikolaus (große Tannenbäume und Waldarbeiter) 
Nur der kleine Tannenbaum wurde stehengelassen. Er fühlte sich jetzt sehr einsam und schluchzte. 
Tannenbaum: copil 2 
„Ich will auch zum Fest“ 
Nun sagte der Vogel zum Tannenbaum. 
Vogel: copil 1 
„Der Esel kann helfen“ 
Bald darauf kam ein Fuchs vorbei. Auch er lief zum Weihnachtsfest in die Stadt. 
Fuchs: copil 6 
„Gehst du nicht in die Stadt?“  
Tannenbaum: copil 2 
„Nein, ich bin zu klein für Weihnachten “, 
 antwortete der Tannenbaum und musste wieder weinen. Der Fuchs hatte noch nie einen so kleinen 

Baum gesehen. Aber weil er nicht wusste, wie er ihm helfen sollte, lief er weiter. 

Da kam ein Hase und fragte 
Hase: copil 6 
„Gehst du nicht in die Stadt?“ 
Tannenbaum: Oliver 
„Nein, ich bin zu klein für Weihnachten“, 
Auch er lief weiter. 
Inzwischen kam der Vogel mit seinem Freund, dem Esel, zurück.  
Der Esel musste sich bücken, um den winzigen Baum überhaupt zu sehen. Seine Augen waren vor 

Überraschung weit geöffnet. Es war der kleinste Tannenbaum, den er jemals gesehen hatte. 
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Esel: copil 7 
„Wie geht es dir?“, 
Da schluchzte der kleine Tannenbaum: 
Tannenbaum: copil 2 
„Ach, wenn ich doch größer wäre und bei meinen Brüdern in der Stadt sein dürfte!“ er hatte Angst er 

werde das Weihnachtsfest nie erleben, er wusste auch nicht wie gefeiert wird. 
Der Esel tröstete ihn. Und zeigte da drunten die Lichter in der Stadt! Dort stehen sie alle, die vielen 

Weihnachtsbäume, und werden schon mit Kerzen geschmückt. Die Brüder des kleinen Tannenbaumes sind 
auch dabei. In jeder Stube steht ein prächtiger Tannenbaum, und darunter werden morgen die Kinder ihre 
Geschenke auspacken. Dann werden sie alle die schönen Weihnachtslieder singen.  

Esel: copil 7 
„Hör auf zu weinen, kleiner Tannenbaum! Vielleicht bist du nächstes Jahr dabei.“  
Der Tannenbaum weinte aber schon nicht mehr. Die freundlichen Worte des Esels hatten ihn beruhigt. 
Tannenbaum: copil 2 
 „Ja, vielleicht nächstes Jahr...“ murmelte er und schlief ein. 
Der Vogel und der Esel seufzten erleichtert, und auch sie schliefen ein. Sie hatten einen langen Tag 

hinter sich und waren sehr müde. Und während sie schliefen, begann es leise zu schneien. 
Tanz- Schneeflocken: LEISE RIESELT DER SCHNEE- 
Es kam der Morgen vor dem Heiligen Abend. Der Esel und der Vogel wischten sich die 

Schneeflocken aus den Augen. Überall um sie herum glänzte der Schnee in der Sonne, und auch der kleine 
Tannenbaum war ganz mit Schnee bedeckt. Er war jetzt der schönste Tannenbaum, den man sich denken 
konnte. Da begannen der Vogel und der Esel zu singen.: 

Lied : „Es schneit, es schneit”  
Als die anderen Tiere den Gesang hörten, verließen sie ihre Verstecke im Wald und in den Wiesen 

und machten sich alle auf den Weg. Auch sie wollten dort sein, wo so schön gesungen wurde 
Tanz -Tanne und Tiere: ”Das Lied vom kleiner Tannenbaum“-Frank Zander 
Inzwischen war es dunkel geworden. Die Sterne leuchteten vom Himmel herab auf den Schnee und 

den kleinen Tannenbaum. Er war jetzt der schönste Weihnachtsbaum auf der ganzen Welt. 
Alle Schneeflocken und Tiere:  
„Du bist so hübsch lieber Tannenbaum“ 
Jetzt war der Heilige Abend da. Das Jesuskind lag in der Krippe. Maria und Joseph wachten neben 

ihm. Und auch die Tiere waren gekommen und fingen gleich zu singen an. 
Draußen auf dem Felde aber hörte der kleine Tannenbaum eine leise Musik und Stimmem neben sich 

flüstern: 
Tanz der Engel: Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano – Yann Tiersen  
Engel: alți copii 
„Du bist gar nicht zu klein für Weihnachten, lieber Tannenbaum, denn das Jesuskind ist ebenso klein 

wie du.“  
Es waren Engel, die so zu ihm sprach. Da war der kleine Tannenbaum glücklich.  
Als Weihnachten vorüber war, verabschiedete sich der Esel und lief heim in die Stadt. Er versprach 

dem Tannenbaum, zum nächsten Weihnachtsfest wiederzukommen. Der Vogel aber wollte bis zum 
Frühling bei dem kleinen Tannenbaum bleiben. Und der Tannenbaum beklagte sich nie mehr darüber, dass 
er so klein war. 

Und die Tanne wuchs, und wurde richtig groß. Und eines Tages kamen die Waldarbeiter und brachten 
ihn in einem Kindergarten. Dort wurde er von den Kindern geschmückt, er war nun der schönste 
Weihnachtsbaum der Welt. Er lernte sogar den Weihnachtsmann kennen. 

Cântec:O Tannenbaum/O brad frumos 
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ŞCOALĂ-FAMILIE. UN PARTENERIAT REAL 
 ÎN BENEFICIUL COPILULUI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 
 PROF. LUPU ELENA 

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. 

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 
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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. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru elevi cât şi pentru dascălii lor şi, nu în  
În ultimul rând, pentru părinții elevilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de apune în 

valoare imaginația și creativitatea fiecăruia – elev sau profesor. Deşi sunt considerate activităţi cu caracter 
extradidactic, serbările şcolare reprezintă pentru fiecare cadru didactic o importanta modalitate de 
dezvoltare a simţului estetic al elevilor săi, 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 elevi 
în cadrul acestui proces. Privită în acest mod, acest tip de manifestare cultural artistică trebuie planificată 
şi organizată din timp, în acest fel asigurându-se succesul ei. 

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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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR LUPU LUIZA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE ȘTIUBEI” CONSTANȚA 

 
Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 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 acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 

Serbarea şcolară se înscrie în rândul activităţilor extracurriculare celor mai îndrăgite de copii deoarece 
antrenează în organizarea şi desfăşurarea ei toţi copiii. Noutatea scenariului, cadrul desfăşurării, costumele 
propuse sunt tot atâtea ocazii în care copiii colaborează cu organizatorul dezvoltându-şi capacităţile 
creatoare, interpretative, devenind, din simpli participanţi la serbare, organizatori ai acesteia, ceea ce duce 
implicit la dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a unor calităţi morale cum ar fi tenacitatea şi 
perseverenţa în munca pentru perfecţionarea rezultatelor, îndrăzneala şi stăpânirea emoţiilor prin apariţia 
în faţa unui public şi interpretarea rolului artistic, încrederea în sine prin depăşirea timidităţii şi 
autoconvingerea că se poate mai mult şi mai bine, încrederea în ceilalţi, spiritul de echipă etc.  

Orice activitate extracurriculară devine un moment de destindere în viaţa de elev a copiilor prin 
caracterul lor distractiv, festiv, antrenant. Serbarea şcolară devine şi un moment de evaluare a cunoştinţelor 
dobândite prin lecţii, de afirmare a deprinderilor artistice (recitative, teatrale, muzicale – vocale sau 
instrumentale, coregrafice). Educaţia muzicală în învăţământul preşcolar şi şcolar nu ar putea avea o mai 
agreabilă formă de evaluare sau de manifestare a deprinderilor artistice decât serbarea şcolară.  

Organizate cu diferite ocazii, semestriale, anuale, sau de câte ori se simte nevoia unei destinderi atât 
a elevilor cât şi a educatorilor, serbarea şcolară vine să încununeze eforturile celor mici de a deveni mai 
buni în domeniul literar-muzical-coregrafic. Serbările şcolare, cu cadrul lor sărbătoresc, contribuie din plin 
la dezvoltarea gustului estetic al copiilor, la dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de actul artistic. 
Pentru aceasta, copiii trebuie să fie bine pregătiţi, să ştie că pot obţine succes doar prin muncă multă, 
tenacitate, voinţă, ambiţia de a se perfecţiona pentru a fi la înălţimea aşteptărilor şi a-i mulţumi pe cei ce au 
investit încredere în ei. De asemenea, prin organizarea serbărilor, copiii se obişnuiesc cu seriozitatea 
muncii, îşi dezvoltă spiritul de iniţiativă, atenţia, învăţă să respecte îndrumările organizatorilor.  

În funcţie de tematică, programul unei serbări şcolare nu trebuie să fie prea încărcat. El trebuie să 
cuprindă numere artistice diferite, aranjate în aşa fel încât să nu plictisească publicul şi fără a obosi copiii.  

Din program nu poate lipsi muzica. Aici apar cu prioritate formaţiile muzicale (solişti, cor, grupuri 
vocale sau instrumentale). Micii interpreţi vin să arate părinţilor, bunicilor, prietenilor şi oricui vine să-i 
asculte, că pot fi la fel de buni ca şi cei mari în a transmite mesajul muzicii auditoriului.  

În programul serbărilor şcolare este bine să folosim toţi copiii chiar dacă unii dintre ei nu au ajuns la 
performanţe prea mari. Eforturile depuse de copiii cu calităţi artistice (muzicale, recitative, coregrafice, 
teatrale) mai slab dezvoltate nu trebuie neglijate. Includerea lor în program este o dovadă de încredere şi 
încurajare. Apariţia lor pe scenă, în faţa publicului, va fi pentru ei un prilej de mare bucurie şi vor căuta să 
facă faţă cerinţelor la fel ca şi ceilalţi.  

De cei care organizează serbarea depinde atât succesul ei la public cât, mai ales, realizarea unor 
obiective educative importante pentru personalitatea copiilor.  

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. 

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.  

1063



Bibliografie: 
Aurelia Berluşcă, Ghid metodologic al serbărilor şcolare, E.D.P.R.A, 2010 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped  
Revista invatamant primar, nr.2-3/2001,Editura Discipol 
 
 
 

1064



CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

MACOVEI ȘTEFANIA ALINA 

 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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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NE PREGĂTIM DE CRĂCIUN 
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

 
MADARASZ ANNAMARIA 

 
TEMA :Ne pregătim de Crăciun 
AUTOR: Madarasz Annamaria 
TIPUL ACTIVITĂȚII:Activitate cultural-artistică 
ARII CURRICULARE: Arte 
ŞCOALA: Școala GimnazialăDr. Balasi Jozsef Curtuișeni 
TIMPUL ALOCAT: 2 ore 
SCOPUL ACTIVITĂŢII : -contientizarea importanței dezvoltării sentimentului de iubire, de 

ajutorare și de compasiune în rândul elevilor 
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII : 
-dezvoltarea simțului estetic și a auto-exprimării 
-dezvoltarea cunoștințelor despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun 
-implicarea părinților în acțiuni promovate de școală 
 -îmbunătățirea relațiilor între părinți și școală  
GRUP ŢINTĂ : elevi de clasa a IV-a și părinții acestora 
RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi, părinți 
RESURSE MATERIALE: consumabile  
ACTIVITĂȚI PROPUSE: 
Crăciun pe vremuri - Prezentarea unor decorațiun de Crăciun vechi aduse de elevi și de părinți.  
Ne pregătim de Crăciun- confecționarea unor decorațiuni de Crăciun de elevi pentru Târgul de 

Crăciun organizat de școală. 
Iată ce am pregătit – prezentarea și expoziția lucrărilor (decorațiunilor) confecționate de elevi și 

părinți. 
 
FINALITATEA ACTIVITĂŢII: 
-Expunerea și comercializarea produselor confecționate de elevi la Târgul de Crăciun organizat de 

școală. 
EVALUAREA ACTIVITĂŢII : 
Realizarea unui album foto. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ – FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MĂGIRESCU DANIELA 
GRĂDINIŢA CU P.P. „VOINICEL” (PN) ZEMEŞ, BACĂU 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie presupune o relaţie de colaborare, adică muncă în echipă 
pentru stabilirea unei strategii comune de educare a copilului. Cu cât ne cunoaştem mai bine, cu atât va fi 
parteneriatul mai eficient. Implicarea activă a părinţilor la activităţile din sala de grupă, creează sentimentul 
de apartenenţă la grupul clasei, se simt utili, părtaşi la educaţie, devin conştienţi de rolul pe care îl au în 
dezvoltarea copilului lor.  

Apropierea, buna colaborare dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se stabilesc 
prin schimbul de informaţii. Astfel, educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să 
urmeze calea benefică în contactul cu preşcolarul, să prevină tulburarea sa sufletească, să înlăture 
eventualele carenţe educative.  

Educatoarea va realiza un program de consiliere a părinţilor ȋn care vom regăsi activităţi ca: lectorate, 
şedinţe cu părinţii, interviuri, studiu de caz. 

Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschidere şi flexibilitate ȋn raporturile din 
cadrul parteneriatului educaţional. Grădiniţa are şi rolul 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.  

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi împreună soluţii la situaţiile problematice cu care se 
confruntă copilul preşcolar trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. În general ele 
sunt prilejuite de acele momente în care copilul este adus la grădiniţă sau când programul grădiniţei s-a 
ȋncheiat şi copilul pleacă acasă sau cu prilejul diferitelor evenimente festive care se organizează la nivelul 
grădiniţei: aniversări, onomastici, festivităţi, lectorate cu părinţii, consultaţii pedagogice etc. 

Eficienţa parteneriatului va fi mai evidentă ȋn funcţie de măsura ȋn care cunoaştem mai bine familiile 
copiilor, cu cât părinţii vor cunoaşte mai bine programul educaţional (temele studiate ȋn fiecare săptămână 
de către copii, de materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor de ȋnvăţare cu care se vor implica 
părinţii). Cu cât colaborarea dintre educatoare şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine ambele părţi vor 
cunoaşte mai bine copilul.  

Se ȋntâmplă ca unii părinţi (care au avut experienţe negative în timpul propriilor lor ani de şcoală), să 
se simtă intimidaţi de prezenţa cadrului didactic, iar alţii nu pun la îndoială deciziile acesteia. Unii părinţi 
depăşesc anumite limite dându-i lecţii despre cum să-şi facă meseria. Aceste atitudini sau sentimente pot 
ȋmpiedica o bună comunicare, colaborare.  

Parteneriatul grădiniţă-familie se poate realiza şi prin şedinţele cu comitetele de părinţii pe grădiniţă 
desfăşurate într-un cadru formal. În cadrul acestor întâlniri părinţii trebuie implicaţi în luarea unor decizii 
menite să asigure securitatea copiilor, igienizarea unităţii, asigurarea unor mijloace menite să asigure un 
mediu plăcut şi util, propice ȋnvăţării etc.  

Participarea părinţilor şi a altor rude ale copiilor la serbări, aniversări, excursii, vizite, este foarte 
importantă ȋn desfăşurarea optimă a activităţii propuse. Astfel ȋn cadrul serbărilor copii vor fii sprijiniţi de 
familie (părinţi, bunici, fraţi mai mari, mătuşi, unchi) ȋn ȋnvăţarea poeziilor sau a rolului dat de cadrul 
didactic. Astfel copilul va recita expresiv poezia ȋnvăţată sau va intra frumos ȋn pielea personajului pe care 
ȋl interpretează. Vor deveni mici artişti pe scenă, vor fi ȋmbrăcaţi corespunzător, vor avea o zi festivă, foarte 
importantă pentru ei deoarece vor fi doar ei ȋn centrul atenţiei părinţilor lor.  

Părinţii pot fi implicaţi atât ȋn organizarea şi desfăşurare acestor evenimente, dar pot veni şi cu 
sugestii, propuneri de teme, de activităţi. 

Lectoratele cu părinţii, organizate periodic, au ca scop informarea părinţilor privind un mediu de 
viaţă sănătos, un stil de viaţă benefic organismului ȋn dezvoltare al copiilor (alimentaţuie sănătoasă – 
recomandată de diferiţi specialişti, mişcarea – recomandarea unui sport pentru ȋntărirea organismului 
micuţilor, etc.).  
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În acest an școlar avem în derulare un parteneriat cu tema ”Împreună ne este mai ușor!”, care are ca 
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.
Suntem convinși că: Împreună ne este mai uşor! 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 

MAGURAN DORINA-VIOLETA 
LICEUL ,,IOAN BUTEANU” GURAHONȚ 

LOCALITATEA BONȚEȘTI, COMUNA GURAHONȚ, JUDEȚUL ARAD 

 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. Organizând o serbare verificăm, de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit 
informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. 
Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 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. 

 In 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 cadrului didactic, 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. 

 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. 

 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 imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai plină de sens . 

 Serbarea la care mă refer este una tematică , în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de iarnă . 
 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 

cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 
 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 

este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
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 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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. 

 Manifestările 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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PROIECT DIDACTIC, SCHITA, PENTRU O ACTIVITATE INTEGRATĂ 
(LECTIE DEMONSTARATIVA PENTRU PARINTI,  

IN APROPIEREA SARBATORILOR DE IARNA) 

PROF.INV.PRESCOLAR MALEA CRISTINA 

Scenariul activității 
Copiii încep activitatea cu gimnastica de înviorare . Așezati în cerc , copiii vor executa mișcari 

specifice pentru cântecele, jocurile de miscare ,,Seven Jumps ” . ,, Zurgalai,Zurgalai !” , ,, Alunelul”.  
 Educatoarea le transmite un salut:,,Bună dimineaţa,Craciunei si Craciunite! Mă bucur că suntem şi 

astăzi împreună!’’Aceştia vor răspunde salutului adresat de educatoare:,,Bună dimineaţa, doamna 
educatoare!’’.Le voi face cunoștina cu protagonistul,Mos Craciun in miniatura,care va fi atent la copilasi 
pe tot parcursul activitatilor ,zilei p .- Bună dimineaţa!, copiii, ,,Mă prezint , sunt Mos Craciun!”. Le voi 
solicita copiilor să se prezinte cu glas tare, clar, și să il salute făcându-i cu mâna și folosind formula de salut 
,,Bună dimineaţa!’’. 

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte, educatoarea sprijină copiii 
în evidenţierea noutăţilor zilei: surprizele pregătite în sala de grupă (pe măsuţe), modificarea aspectului 
centrului tematic (decor pt Craciun), panoul ,,explozia stelara,, ,cubul , fișele de lucru si nu in ultimul rand 
noutatile copiilor,cei care doresc sa ne impartaseasca ceva. 

Li se cere copiilor să identifice ziua din săptămână în care se găsesc. În continuare, copiii sunt invitaţi 
să facă prezenta, prin rostirea cuvântului prezent când își aud numele. Pentru a putea număra câte fetiţe şi 
câţi băieţi sunt prezenţi la grădiniţă, educatoarea ii pune pe copii sa isi aseze poza la panou,apoi vor numara 
impreuna copii prezenti,iar pe cei absenti copii le vor rosti numele. În acest context, se trece la completarea 
calendarului naturii: anotimpul, vremea. 

 Se subliniaza faptul ca vor avea de parcursun drum cu diferite sarcini de lucru pana cand va sosi 
timpul sa ajunga la ei,Mos Craciu , este nevoie să se respecte nişte reguli,care ei deja le stiu dar si le 
reamintesc(regulile grupei). ’’Călătoria propriu-zisă reprezintă o euritmie (Deck the Halls) , desfăşurată 
sub formă de exerciţii motrice ușoare care să-i ajute să se concentreze pe parcursul activitatilor. 

Le voi spune ce legătură este între micuța mascotă,Mos Craciun si imaginile asezate în colțul tematic. 
 DS: Mos Craciun va va conduce astazi printr-o lume de basmin care veti avea parte de o mulțime de 

aventuri . Le voi prezenta copiilor tema despre care vom vorbi (SE APROPIE CRACIUNUL).Pe parcusul 
lecturării dupa imagini , îi voi solicta sa facă predicții în legătura cu ce se va întâmpla în momentul următor. 

După audierea conţinutului expus de educatoare, copiii vor fi provocaţi la discuţii legate de ceea ce 
s-a întâmplat în imaginile ilustrate, de sentimentele prin care au trecut de-a lungul lecturarii imaginilor. Prin 
întrebarea ,,Ce-am învăţat din aceaste imagini?’’, copiii, cu ajutorul educatoarei, vor identifica mesajul 
zilei: Craciunul este marea sarbatoare nasterii Domului Iisus,sa fim mai buni,mai credinciosi si sa ne 
bucuram de traditii. 

Tranziție : clap clap song  
La un moment dat se aude o bătaie puternică în uşă. Copiii merg curioşi să vadă cine este, dar nu 

găsesc decât un plic pe care educatoarea îl deschide (este o scrisoare de la Mos Craciun cel adevarat, care 
le mulţumeşte preşcolarilor că au învăţat lucruri frumoase despre aceasta mare sarbatoare,,Craciunul,, şi 
drept mulţumire, le oferă nişte surprize o serie de materialele, care vor fi aşezate pe mesele din sala de 
grupă , în funcție de centrul de lucru. 

Se trece astfel la ALA, pe centre 
 JOC DE ROL – ,,De-a Mos Craciun.,, 
 ARTA – Invat sa-l desenez pe Mos Craciun 
La finalul activităţii se realizează o expoziţie a tuturor fişelor realizate la zona Bibliotecă. Se va pune 

accent pe autoevaluarea copiilor. 
Tranziție :Prieteni,prieteni 1,2,3...(varianta romana, engleza si franceza) 
DEC : in timp ce canta copii se vor aseza la masute si vor intui ce materiale se afla pe acestea.Se va 

explica fiecare material modul cum il vor folosii se va arata si explica modelul realizat(titlul,Mos Craciun 
din palma mea),etapele de lucru si mult spor!  
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ALA 2 :Repetarea Serbarii pentru Craciun. 
 
Sinteza zilei 
Activitatea zilei se încheie cu adunarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aici, copiii îşi vor aminti 

activităţile zilei, vor fi solicitaţi să îşi exprime părerea despre activitatea preferată a zilei sau despre 
activitatea care le-a rămas imprimată în minte. 

Sunt recompensaţi cu mascotele clase Rita-Albinuta si Relu-Albinelul , se emit aprecieri generale şi 
individuale din partea educatoarei referitoare la comportamnetul copiilor și la activitatea desfășurată.  

Îi voi saluta pe copii , prin forma de salut care si-o aleg fiecare ( îmbrățișare , salut cu mâna , salut cu 
pumnul etc) 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

EDUC. MĂNCUȚ MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3/GRĂDINIȚA P.P.NR.3 

LOC. MANGALIA, JUD.CONSTANȚA 

Sistemul de învăţământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna cerinţele şi 
posibilităţile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării sociale. Sub impulsul 
cerinţelor dezvoltării sociale, sistemele de învăţământ se modifică, tinzându-se spre modernizarea 
metodelor de predare, a conţinutului, a formelor de organizare, precum şi a formelor de colaborare, de 
cooperare dintre diferitele instituţii educative. Una dintre sarcinile grădiniţei, este pregătirea copilului 
pentru şcoală, prin intermediul a două forme specifice, jocul şi învăţarea. Învăţământul preşcolar trebuie să 
realizeze educaţia preşcolară având ca funcţie majoră formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului în 
raport cu nevoile specifice vârstei, cu posibilităţile şi dotările sale, în interesul său şi al comunităţii sociale. 

Cu toate acestea, complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi sociale contemporane şi 
sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă faţă procesul educaţional fac sa se identifice tot mai multe 
fisuri în relaţia amintită. Se 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. 

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. 

Parteneriatul educaţional se realizează între : 
- instituţiile educaţiei : familia, şcoală şi comunitate ; 
- agenţi educaţionali : copil, părinţi, cadre didactice, 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.) ; 
- influenţe educative exercitate exercitate la anumite momente asupra copilului ; 
- programe de creştere, îngrijire şi educare a copilului ; 
- forme de educaţie în anumite perioade. 
Conceptul se adresează în principal părinţilor şi cadrelor didactice şi se referă la acţiunea în acelaşi 

sens. Ceea ce hotăraşte familia, să fie în acord cu măsurile şcolare şi ceea ce un părinte face să nu fie legat 
de celălalt. Actual, relaţia educator - copil are sensuri noi, este o relaţie de colaborare, datorită aspectelor 
ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luare deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub 
influenţa educatorului, ci acesta se formează şi se transformă prin relaţie educativă. Rezolvarea fiecărei 
probleme educative adaugă competenţe noi cadrului didactic. Numai un cadru didactic de tip reflexiv, 
creator şi dinamic care acceptă schimbarea în raport cu fiecare generaţie, va găsi răspuns la noile întrebări. 
Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii poate 
sprijini sau devia vieţile lor, poate determina unele dintre valorile lor, poate să se comporte ca o sursă de 
forţa şi siguranţă sau ca o relaţie a dezvoltării. 

Părinţii pot influenţa comunitatea ca idivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la 
dezvoltarea comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale. La educarea copilului contribuie deci, ca instituţii 
bine determinate ale societăţii – familia, şcoala şi comunitatea. În momentele diferite ale creşterii, 
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dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare dintre aceste instituţii sociale are rol important. Mai mult, azi, 
este determinată nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, în favoarea unei educaţii eficiente pentru 
individ şi societate. 

 Grădiniţa eficientă realizează un parteneriat cu copiii, prin valorizarea şi respectarea identităţii sale, 
cu familia- prin cunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic cu toate resursele 
educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ. Identificând şi valorizând 
dimensiunea personală a individului, realizăm însă, nevoia valorizării şi aprecierii familiei ca un mediu 
primordial şi afectiv necesar formării individuale. Familia trebuie sprijinită si nu înlocuită în educaţia tinerei 
generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi 
stimulare. 

Se recunoaşte tot mai mult influenţa şi a altor instituţii din comunitate asupra informării şi formării 
copilului :biserica,brigada de pompieri,poliția rutieră și primăria. 

Primăria este principalul factor al comunităţii locale, care sprijină instituţiile şcolare. 
Astăzi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ, ca formă de unificare, sprijin şi 

asistenţă a influenţelor educativ-formale. Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii 
educaţionali facilitează învăţarea. Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei instituţii şcolare, care 
are un potenţial în influenţarea educaţiei copiilor. 

Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente şi benefice ambilor 
factori, în condiţiile în care comunicarea este reală, în funcţie de dimensiunea sa umană. 

În încheiere iată câteva sugestii pentru a sprijini familia şi a lua împreună decizii eficiente : 
Fiţi pozitivi, aveţi deschidere către opiniile părinţilor. 
Nu refuzaţi dialogul când e vorba de a lua o decizie. 
Armonizaţi punctele de vedere ale familiei cu ale dumneavoastră şi cu ale specialiştilor, dacă e nevoie 

de opinie avizată. 
Explicaţi deciziile luate . 
Sintetizaţi discuţiile referitoare la luarea unor decizii. 
Decideţi numai când v-aţi sfătuit cu familia. Centraţi-vă deciziile pe o viziune cât mai adecvatâ despre 

copil şi căutaţi să aveţi obiective comune cu familia. 

BIBLIOGRAFIE : 
1.Consilierea şi educaţia preşcolară, Ecaterina Adina, Editura Aramis 2002;
2.Educaţia preşcolară în România, Romiţă Iucu, Emil Păun, Editura Polirom 2002.
3.Personalitate plus- ghid pentru părinți, Littauer Florence ,editura Business Teach Internațional

Press, București , 2007. 
4.P.R.E.T., Modul nr.2, Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea, Bucureşti, 2008.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA - PARTENERI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR 
 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR MANDRA ILEANA – 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ŞUGATAG – STRUCTURA BREB 

 
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, a sentimentelor. 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. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 
În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 

școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 
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;  
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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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 
noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia. În 
parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 Decembrie, 
prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă cu mândrie 
numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

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”. 

Bibligrafie: 
1. Byron, Tanya, Educă-ţi pozitiv copilul, ed. Aramis, Bucureşti, 2009
2. Dolean, Ioan, Dolean Dacian, Meseria de părinte, ed. Aramis, Bucureşti, 2009
3. Renaud, Helene, Gagne, Jean-Pierre, Cum să fii un bun părinte, ed.Polirom, Bucureşti, 2010
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

/ SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR MANEA MARICICA-MIRELA 
LIC. TEHNOLOGIC „ PAUL BUJOR” BEREŞTI 

 
Activitățile extraşcolare au o mare contribuție ȋn dezvoltarea personalității copilului, deoarece implică 

ȋn mod direct copilul prin personalitatea sa. Acestea ajută la organizarea rațională şi plăcută a timpului liber, 
cultivă ȋnclinațiile şi aptitudinile acestora ȋncă de la cea mai fragedă vȃrstă. Avȃnd un caracter interdiscilinar 
activitățile extraşcolare oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor ȋncă din clasele 
primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Toate aceste activități sunt atractive, elevii participȃnd ȋntr-o atmosferă de voie bună, optimism şi au 
menirea de a amplifica efectele formative ale procesului de ȋnvățămȃnt şi să sporească zestrea de cunoştințe 
şi abilități ale copilului ȋn vederea reuşitei integrării sociale. 

Prin aceste activități se cultivă şi o relație de parteneriat ȋntre şcoală şi părinți ȋn susținerea educației 
şi creşterii copilului pentru a constitui un succes garantat ȋn adaptarea şi integrarea şcolară reprezentȃnd un 
prim pas către o educație transparentă a personalității copilului. 

Ȋn cadrul serbărilor şcolare, fiecare părinte ȋşi vede copilul şi constată ceea ce el poate, mai mult sau 
mai puțin influențȃnd schimbarea ȋn bine a lucrurilor, repetȃnd cu ei acasă, le vor spune ce au greşit şi vor 
insista să se corecteze. 

Ȋn timpul pregătirii şi desfăşurării serbărilor, am manifestat ȋncredere ȋn forțele copiilor, le-am 
apreciat reuşitele, progresele şi, cu blȃndețe şi explicații suplimentare i-am ajutat pe cei care ȋnvață mai 
greu. 

Ȋn cadrul acestor activități am antrenat toată clasa de elevi, ceea ce este foarte greu de lucrat cu cei 
mai puțin dotați. De aceea, efortul şi munca ȋnvățătorului ȋn pregătirea serbărilor şcolare nu se pot aprecia 
şi cȃntări. 

Contribuția copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop 
ȋn sine, ci prin prisma dorinței de a oferi ceva spectatorilor: satisfacție, ȋnălțare sufletească distracție, toate 
acestea făcȃnd viața mai frumoasă şi mai plină de sens. 

Activitățile artistice contribuie la acumularea cunoştințelor şi la lărgirea orizontului de cunoaştere a 
copiilor, ȋmbogățesc şi nuanțează viața lor afectivă, le oferă prilej de a trăi emoții variate, favorizează 
stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repetițiilor şi ȋn cadrul desfăşurării lor. Toate acestea pot 
fi posibile numai dacă familia formează la copii cele mai importante deprinderi de comportament: respect, 
politețea cinstea, sinceritatea, decența ȋn vorbire şi atitudine, adică „cei şapte ani de acasă”. Ȋntre familie şi 
şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare pentru a se putea realiza un demers educațional pozitiv.  
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BUCURIA CRĂCIUNULUI 

PROF. ÎNV. PRIMAR MANIU LAURA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, CLUJ-NAPOCA 

Sărbătoarea Crăciunului reprezintă, pentru fiecare dintre noi, un prilej de bucurie şi de împăcare 
sufletească. În preajma acestei sărbători, “familia” clasei noastre s-a reunit pentru a ne petrece câteva 
ore împreună încărcate de bucuria de a fi împreună, de a fi recunoscători, de a dărui şi de a împărţi 
cu cei care nu au, fără a aştepta nimic în schimb. 

Astfel, într- o seară, timp de câteva ore, ne-am reunit eforturile pentru a confecţiona împreună, 
copii şi părinţi, ornamente specifice sărbătorii Crăciunului. Pentru obţinerea acestora, am utilizat 
materiale naturale şi reciclate, formând copiilor deprinderea de a recicla diferite obiecte în vederea 
reutilizării acestora şi dezvoltându-le responsabilitatea pentru protejarea mediului înconjurător. În 
cadrul activităţii, ornamentele au fost realizate din materiale naturale (muşchi, conuri, crenguţe) şi reciclate 
(boluri din polistiren, fire de lână).  

Produsele realizate au fost valorificate în cadrul unei expoziţii cu vânzare în cadrul Târgului de 
Crăciun organizat de şcoala noastră. Eforturile copiilor de a comercializa produsele confecţionate au fost 
încununate de succes, dezvoltându-şi spiritual antreprenorial.  

La finalul activităţii de vânzare, întreaga sumă colectată a fost donată unei structuri a orfelinatului de 
copii din oraşul nostru, structură care găzduieşte treisprezece copii, care au fost abuzaţi de proprii părinţi.  

Astfel, însoţiţi de părinţi, am dăruit din inimile noastre mari, jucării, fructe, dulciuri şi întreaga sumă 
obţinută din vânzarea ornamentelor confecţionate împreună.  

Sărbătoarea Crăciunului a reprezentat pentru noi bucuria de a fi împreună, părinţi şi copii, de a ne 
conjuga eforturile pentru a ajuta, de a valorifica rodul muncii noastre pentru a dărui fără a aştepta nimic în 
schimb, decât zâmbete şi îmbrăţişări.  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

REDACTAT MANZU IULIA 

 Gradinita reprezinta un prim mediu organizat cu care copilul ia contact si care are o mare influenta 
cu rol de a usura experientele sociale ulterioare. În primele etape ale vieții educația copilului revine 
părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc. 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.  

 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. 

 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. 
 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. 

 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. 

 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. 

 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, viitorul adult al societății noastre. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MARA FLORINA SORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 11, ORADEA 

 “În vremurile moderne, părerile oamenilor despre educaţie sunt împărţite. Nu este o părere general 
împărtăşită despre ceea ce tinerii ar trebui să înveţe, atât în relaţie cu virtuţile morale dar şi cu succesul în 
viaţă. Nu este clar nici dacă educaţia ar trebui să fie mai degrabă preocupată cu dezvoltarea intelectului sau 
a caracterului. Evenimentele contemporane au făcut problema şi mai dificilă şi nu este cert dacă educaţia 
ar trebui să fie în primul rând vocaţională, morală sau culturală. Unii le recomandă pe toate trei”. 

(ARISTOTEL) 
 Mediul de viaţă al elevului este puternic educogen. De aceea, în procesul educativ, strădaniile nu pot 

fi doar ale şcolii, efortul trebuie să fie combinat: şcoală, familie, comunitate, mass-media. Achiziţiile 
elevilor sunt puternic influenţate de realităţile cotidiene, de învăţarea informală și nonformală.  

 O importanţă deosebită capătă, astăzi, în cadrul educaţiei, parteneriatul cu întreaga comunitate. 
Funcţionând ca un sistem deschis, datorită conexiunii strânse cu mediul extern, şcoala este pusă în situaţia 
de a genera relaţii durabile, parteneriate autentice care au la bază valori fundamentale ca: democraţia, 
civismul, specificitatea, diversitatea, toleranţa. 

 În cadrul fiecărei unităţi şcolare este necesară crearea cadrului pentru colaborare cu partenerii din 
comunitate. Asigurarea condiţiilor pentru un parteneriat de calitate la nivelul unităţii de învăţământ 
presupune: crearea unor mecanisme de informare, consultare, cooperare; democratizarea managementului 
şcolar şi, în particular, a proceselor de decizie; formarea şi motivarea adecvată a resurselor umane pentru 
parteneriat; schimbarea percepţiei comunităţii şcolare în raport cu parteneriatul; modificarea percepţiei 
comunităţii locale asupra educaţiei şi şcolii; sensibilizarea comunităţii în raport cu şcoala; atragerea 
sprijinului factorilor comunitari; diseminarea, valorificarea experienţelor de succes în domeniul 
parteneriatului. 

 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.  

 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 nu-și poate realiza pe deplin 
sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Părinții 
nu pot cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile 
școlare. 

 Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 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. 

 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. 

 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. 
Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor este un element cheie în educaţia propriilor copii. Ei îşi 
doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 
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 Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea 
şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a ambelor părţi este dată de o apropiere cu dublu 
sens familie - şcoală, şcoală - familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii. 
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SERBĂRI ȘCOLARE 
NAȘTEREA DOMNULUI 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR MARCHEDON MIHAELA 

LICEUL „CORNELIU MEDREAˮ, ZLATNA 
 
Clasa I B 
 Iosif: Mand Laurențiu George Magi: Feneșer Nicolas, Zderea Mihai 
 Maria: Poduț Maria Raluca Rus Dorian 

  
Îngeri: Tomuș Andrada, Iviniș Alexia, Rof Ioana, Feritzi Leyla, Alb Daria 

 
 Păstori: Stoica Ionuț, Epure Adrian, Bora Claudiu 
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Povestitori: Florea Carina, Jit Giulia, Briciu Alexandru, Mureșan Dariana, Roșca George,  
 Rădac Ștefan, Coman Lorena, Bota Raluca, Urdăreanu Cristina 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII/ SERBĂRILE 

ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MARELE MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI, JUD. IAȘI 

 
COPILUL este o taină pe care înainte de toate trebuie să ne dorim să o descifrăm şi mai 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. 
Primii profesori ai copilului sunt părinții, ei începând educarea lui în mediul familial. Școala, împreună cu 
părinții, îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Educarea părinţilor după 
principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

 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. 

 Raporturile dintre părinți și copii sunt raporturi educative, cu repercusiuni asupra formării lor, lucru 
de care ar trebui să fie conștienți toți părinții. Atitudinile, comportamentul nostru, vorbele noastre, ale 
părinților influențează atitudinile, comportamentul și modul de a fi al copiilor. 

Copilul 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. 

Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul ei. 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 
activităţi care pot contribui la formarea părinţilor: lecția, vizita, excursia, serbările școlare, masa rotundă, 
vizitele la domiciliu, lectoratele cu părinții, ședințele cu părinții. 

În cadrul serbărilor școlare este foarte important să se realizeze momente interactive părinți- copii; 
recitare, scenete, dansuri, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii.  

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 
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talentaţi. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, de 
sărbătoare a tuturor vârstelor. De cele mai 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. 

Un real parteneriat între școală 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. 

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.  

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“. 

 
Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Milea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate. Studiu de caz, 

Institutul European, Iași; 
2. Baran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis, 

București; 
3. Cucoș, Constantin (2009), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, 

Editura Polirom, Iași; 
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SERBĂRILE ŞCOLARE ŞI PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

PROF. ÎNV.PRIMAR MĂRGINEAN GEORGETA- 
LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” 

PROF. ÎNV.PRIMAR BOIȚ DANIELA – 
ȘC. GIMNAZIALĂ”ION AGÂRBICEANU” 

ALBA IULIA 

Activitatea cultural-artistică a elevilor, în conţinutul şi diferitele ei forme de organizare, nu poate 
exista în afara preocupărilor, intereselor, cerinţelor şcolii, a sarcinilor ce revin procesului de educare a 
tinerei generaţii. Este,de asemenea, nevoie de păstrarea integrităţii valorilor artistice prin promovarea 
operelor marilor noştri creatori, de transmitere nealterată a generaţiilor viitoare a marilor comori folclorice 
ale poporului român. 

Eficienţa acestor activităţi este cu atât mai mare, cu cât conţinuturile spectacolelor organizate este 
mai încărcat de emoţie, iar forma artistică înaltă, trăirea curată şi sinceră, atât a elevilor artişti cât şi a 
spectatorilor, de cele mai multe ori tot elevi sau părinţii acestora, capabilă să dezvolte multiple sentimente 
estetice, afectiv-emoţionale.În urmărirea diversităţii influenţelor pe care le poate avea mesajul artistic 
asupra tinerei generaţii, conturarea funcţiilor activităţii artistice interpretative are un rol practic. Dintre 
aceste funcţii , caracteristice sunt: 

• culturală şi afectiv-estetică
• moral – patriotică
• cognitivă
• de socializare
• recreativ-distractivă.
Am observat că aceste funcţii acţionează atât asupra interpreţilor, cât mai ales asupra spectatorilor 

cărora li se adresează. De aceea, de cele mai multe ori, manifestările s-au adresat colegilor din şcoală, au 
fost mediatizate şi s-au bucurat de aprecieri. 

Prin realizarea funcţiei culturale şi afectiv estetice copiii iau contact cu numeroase valori culturale 
ale poporului nostru, ca şi ale altor popoare , cu valorile multiple şi universale. Se realizează astfel, cu 
ajutorul activităţilor artistice interpretative, o dezvoltare a culturii de masă, menite să le ofere acestora o 
orientare, o introducere pe înţelesul lor şi pe măsura dimensiunilor psihice obişnuite, în sfera valorilor 
spirituale. Şi dacă elevii au reuşit să creeze astfel de momente, înseamnă că obiectivele au fost atinse: 
familiarizarea cu un câmp larg de valori estetice, formarea şi dezvoltarea gustului estetic şi conturarea 
unui ideal artistic înalt. Pentru aceasta, am favorizat contactul nemijlocit cu valorile estetice, apoi i-am 
stimulat pentru participarea ca interpreţi în diferite formaţii artistice, am realizat spectacole şi programe 
artistice la un nivel artistic ridicat. Participarea directă a elevilor la activitatea artistică interpretativă 
reprezintă în sine un exerciţiu de evaluare potenţialului lor, a capacităţilor formate: îndrăzneală, spirit de 
competiţie, încredere în forţele proprii, dorinţa de afirmare. 

Exercitarea funcţiei de educare patriotică este vizibilă atât asupra elevilor de pe scenă cât şi a celor 
din sală, iar evaluarea acţiunii este dată de măsura în care demersul artistic ajunge la sufletul privitorilor. 
Trăirile afective intense, caracteristicile realizării şi receptării actului artistic, favorizează dezvoltarea 
înaltelor sentimente patriotice, contribuie la motivarea propriilor atitudini şi acţiuni. 

Funcţia cognitivă răspunde setei de cunoaştere a elevilor, care poate fi acoperită prin punerea în 
scenă a unor creaţii din operele scriitorilor români sau străini. Am utilizat, de exemplu schiţele lui Caragiale 
pentru scenete, piese dramatice de Mircea Vulcănescu, poeziile lui Mihai Eminescu, ale lui Nicolae Labiş, 
Marin Sorescu, George Coşbuc, pentru recitări, cântece din creaţia marilor compozitori pentru fonduri 
muzicale: Antonio Vivaldi, George Enescu, Ciprian Porumbescu, dar şi din muzica pop sau muzica nouă 
folk, sau rock, dance pentru dans modern. Elevii au obţinut , de asemenea, cunoştinţe despre lume şi viaţă, 
despre natura înconjurătoare. Tot în plan cognitiv s-a contribuit la întărirea şi fixarea unor cunoştinţe pe 
care copiii le-au acumulat anterior, pe alte căi. În evaluare am observat că noţiunile dobândite sau exersate 
în acest mod au fost reţinute mai uşor.  
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Funcţia de socializare contribuie la sprijinirea integrării sociale a copiilor. Acest lucru a fost posibil 
prin cuprinderea tuturor copiilor din clasă în formaţii artistice , au lucrat în echipă, s-au ajutat unii pe alţii 
fără competiţie, fără ranchiună, cu entuziasm. 

Funcţia distractiv-recreativă a activităţii artistice interpretative satisface una dintre trebuinţele 
importante ale copiilor, aceea de refacere a echilibrului psihic şi fizic, de recreere , de deconectare. 

Dintre genurile de manifestări artistice am abordat: serbarea şcolară, spectacolul de teatru, montajul 
literar-muzical, spectacolul folcloric( obiceiuri, tradiţii, joc popular, colinde). 

Serbările şcolare au constat în prezentarea formaţiilor artistice , soliştilor muzicali, dansatorilor şi 
recitatorilor sub forma unui program închegat, structurat şi anunţat pe numere de către prezentatori, într-o 
cursivitate asigurată de intercalarea genurilor diferite. Serbările şcolare au avut ca scop şi evidenţierea 
globală a realizărilor obţinute de elevi, dar şi punerea acestora într-o situaţie cu totul nouă. Serbări şcolare 
am organizat cu prilejuri diferite, fie cu elevi numai din clasa mea, fie cu elevi din mai multe clase, cu 
asistenţă, în acest caz, serbarea primind , prin orientarea repertoriului, tematici diferite. Cunoaştem cu toţii 
pasiunea pe care o exercită părinţii de multe ori asupra organizatorilor de serbări ca fiecare copil să fie 
cuprins în program” măcar cu o poezie”, acest lucru fiind posibil la o serbare organizată la nivelul clasei, 
dar exclus la serbările de avengură, unde am inclus cele mai reuşite numere, cei mai merituoşi interpreţi, 
de comun acord cu elevii, care sunt exigenţi evaluatori. 

Spectacolele de teatru realizate de copii au cuprins dramatizări ale diferiţilor autori, scenete inspirate 
din viaţa de şcolar. Ele au adus în faţa copiilor personaje, conflicte rezolvate prin râs, prin forţa de 
influenţare a acestuia. 

Montajul literar-muzical-coregrafic, des folosit, a fost realizat cu ocazia celor mai importante 
evenimente din istoria poporului român : Unirea Principatelor, Ziua Naţională a României, aniversările 
unor personalităţi ale artei româneşti, sărbători religioase sau de alt fel: 8 Martie – Ziua Femeii, 1 Iunie – 
Ziua Copilului, Ziua Pământului, Ziua Europei, Ziua Mediului. 

Toate manifestările artistice au fost un prilej de a prezenta şi alte activităţi ale copiilor: lucrări 
practice, desene, creaţii literare, caiete. Asemenea competiţii sunt proprii vârstei copiilor, respectând 
condiţia ca în modul de organizare să se ţină seama de specificul acesteia.  

Mulţi dintre cei care s-au” jucat „ în copilărie “de-a artiştii” sunt astăzi adevăraţi artişti. Abilităţile 
formate la vor folosi în orice profesie. Saint Exupery spunea: “Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii. 
Dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte”. 

Bibliografie: 
1.Ionescu, Maria, Serbările şcolare – prilej de bucurie, Învăţământul Primar, nr.2-3 din 2001.
2. Joiţa Elena, Didactica aplicată în învăţământul primar, Ed. Gheorghe Alexandru, 1994.
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII / SERBĂRILE 
ȘCOLARE 

MARIN VICTORIA SIMONA 
( PROF INV PRIMAR) 

SCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE VOICULESCU” 
COMUNA PÂRSCOV, JUDEŢUL BUZĂU 

„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) 

Un rol important in formarea personalitatii copilului ii revine atat scolii cat si familiei. De aceea 
pentru realizarea acestui obiectiv, intre cadrele didactice si parinti trebuie sa existe relatii de colaborare, de 
ajutorare, de intelegere si respect reciproc. 

Toti parintii doresc sa aiba copii buni, cu rezultate spectaculoase, copii ascultatori, care sa nu creeze 
probleme. De aceea trebuie sa existe colaborare intre familie si scoala. O lectie inceputa in clasa, terbuie 
terminate acasa, cu grija si cu rabdare. 

Parintii sunt cei care ii pregatesc material si spiritual pentru a trece pragul scolii, in clasa pregatitoare. 
Dar atentie! Nu trebuie create o imagine eronata. 

Cei mai multi copii asteapta cu o emotie pozitiva inceperea scolii.Dar mai sunt parinti care, in loc sa 
sadeasca in sufletul copilului dragoste fata de scoala, fata de cel care-l educa si-l instruieste , imprima 
acestuia teama.Fac afirmatii de genul : “Vine ea scoala, vei vedea tu atunci”. Scoala nu este sperietoare. 
Dimpotriva, elevii sunt asteptati in pragul scolii de un om rabdator si drag copiilor, invatatorul. 

Elevii care au fost speriati din familie, nu vor veni cu dragoste si bucurie la scoala. Vor deveni 
neincrezatori, speriati, se vor inhiba si, poate nu vor reusi niciodata sa-si infranga aceste sentimente. 

In alte situatii, parintii incearca sa faca “portretul” invatatorului, asa cum ar dori sa fie. In mintea 
copilului acest portret ar putea sa prinda contur si in cazul in care realitatea il va pune in fata in fata unei 
personae care corespunde imaginii pe care si-a creat-o, el va fi dezamagit, va colabora greu, prin urmare va 
demara cu dificultate. 

De asemenea , sunt parinti care nu isi dau seama de gravele greseli pe care le fac atunci cand 
formuleaza critici la adresa scolii in general si a cadrelor didactice in particular, in prezenta 
copiilor.Influentati de aprecierile parintilor , copiii isi pierd respectful fata de scoala si fata de invatator, dar 
in acelasi timp si interesul pentru invatatura. 

Adaptarea copilului la scoala este un test al viitoarei sale adaptari de adult. De aceea el trebuie ajutat 
cu mult tact sa treaca peste acest test. 

Una din premizele reusitei in acest sens este respectarea unui regim de munca si de viata 
corespunzator. 

Dorinta de a avea copii cu rezultate spectaculoase nu trebuie exagerata. Ea trebuie corelata cu 
posibilitatile reale ale copilului. Solicitarea lui prea intense poate atrage dupa sine instalarea unei oboseli 
accentuate care sa duca la perturbarea echilibrului fizic si chiar psihic. De aceea se recomanda o stransa 
legatura a familiei cu scoala, o consultare permanenta a invatatorului, care ii poate sprijini pe parinti  

Intre programul de la scoala si efectuarea temelor se recomanda o perioada de odihna, concretizata 
sub diferite forme, de la caz la caz (somnul, o scurta plimbare in aer liber, desfasurarea unor activitati 
gospodaresti simple etc ). 

Alaturi de invatare, jocul trebuie sa ocupe un loc important in viata micului scolar. In acest context, 
familia este datoare sa se preocupe de organizarea timpului liber al copilului. Se poate invata, se pot 
acumula cunostinte pornind de la jucarii, de la jocurile cu copiii, de la observatiile spontane asupra gazelor, 
plantelor , animalelor etc. 

Implicarea parintilor in viata active a scolarului este foarte importanta, deoarece copiii, daca sunt 
ajutati, devin mai motivati si mai ambitiosi in tot ce fac. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul 
rând, pentru părinţii copiilor. Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele 
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mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

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.  

Participarea activa a parintilor in viata micului scolar il face pe acesta sa fie mai increzator in sine si 
mai puternic, putand sa depaseasca toate obstacolele pe care le intalneste nu doar la scoala, ci si in viata de 
zi cu zi. 

Dialogul SCOALA- FAMILIE este unul din elementele indispensabile ale reusitei scolare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL DINTRE PĂRINTE-
GRĂDINIȚĂ 

 
PROF. MARINCAȘ ANDREEA DORA 

G.P.P. NR.46. ORADEA 
 
“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. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 
COMUNA CĂIUȚI, JUDEȚUL BACĂU 

MARTIN RAMONA NICOLETA 

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 societaţii, să ia parte activă 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. Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea 
procesului instructiveducativ 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/ 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.  

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 necesară o colaborare directă, permanentă între 
profesor, părinte şi elev. 

 Parteneriatele dintre școală și familie ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile școlare 
ale elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și climatul școlar, îmbunătățesc abilitățile educaţionale ale 
părinților, conectează familiile cu membrii școlii. Trezirea interesului pentru activitatea școlară este punctul 
de plecare şi, în acelaşi timp, cheia succesului, atât pentru învăţător, cât şi pentru elevii săi. Efortul pe care 
îl face copilul în primele clase este uriaş. Adulţii uită de obicei acest lucru, de aceea nu le acordă la timp 
atenţia cuvenită 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. Educaţia extraşcolară-nonformală 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. De 
aceea proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

O formă eficientă de întărire a colaborării dintre școală și familie o reprezintă parteneriatele 
educaționale. Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relații mai vechi în 
care familia era doar informată periodic ori la cerere, asupra evoluției copilului în activitatea școlară. Este 
vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu mediul școlar. Familiei îi revin acum mai multe 
drepturi, dar și sarcini multiple. Parteneriatul educațional reprezintă o formă de comunicare, cooperare, 
colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educațional.El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, 
decizii și acțiuni educative între factorii educaționali. Realizând un parteneriat cu familia, părinții vor fi 
automat implicați în viața școlară.  
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Parteneriatul se va realiza după un scop precis, și anume acela de a întări implicarea părinților în 
activitatea de tip școlar. Lunar, pot fi realizate o gamă de activități la care părinții pot participa cu plăcere: 
discuții, prelegeri, consiliere educațională, dezbateri pe diverse tematici, schimburi de experiență cu alte 
clase, jocuri didactice cu rol formativ, prezentări PowerPoint, vizite la domiciliu, excursii, concursuri, 
serbări, etc. Cu timpul, părinții pot înțelege rolul esențial al tuturor acestor activități, pot ajunge să aprecieze 
educația la adevărata ei valoare și poate vor simți nevoia să acorde sprijin și ajutor cadrului didactic în 
acțiunile pe care dorește să le realizeze.  

Așadar este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinții elevilor, 
primărie, bibliotecă, biserică, poliție, dispensar, căminul cultural pentru a realiza educația din perspectiva 
afectivității, a cunoașterii și a reglării trebuințelor, atitudinilor, valorilor și motivației care stau la baza unei 
conviețuiri democratice și integrării în comunitate. 

 
Bibliografie:  
1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti; 
2. Vrasmas, E., „Educația și consilierea părinților”, Editura Aramis, București, 2004; 
3. Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROF.ÎNV. PRIMAR MATEI ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ALMAŞU MARE, JUD. BIHOR 

„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) 

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 profesor. De ce organizăm serbări? 

 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. 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 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. 

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, 
încă 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 învăţătoarei, 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, doarece înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor 
sau cântece se dezvoltă memoria şi limbajul iar 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 copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, 
întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este 
bine sa fie prezentate si creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi condiţiilor 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 învăţământ primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped • Revista învăţământ 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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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROFESOR PT ÎNV. PRIMAR: MAZUREAC IULIA-DOMNICA 
ŞCOALA PRIMARĂ JICHIȘU DE JOS 

JUDEŢUL CLUJ 

 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. 

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 o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, pentru că 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 E esențial rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în asemenea 
activităţi ce au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea 
de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

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 școlară 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. 

 Dansul, lectura artistică, 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 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 imbogăţindu–le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină de sens. 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii 
să dea tot ce sunt în stare. Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea 
Sfintelor Sărbători de iarnă. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv–pozitiv 
este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

Toate aceste 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 dascăli. 
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SUGESTII PENTRU UN PARTENERIAT ACTIV, 
ŞCOALĂ- FAMILIE-COMUNITATE 

PROF. MEDVEDEV OANA 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,DUMITRU MANGERON’’ BACĂU 

Dezvoltarea programului de implicare a familiilor şi comunităţii, sporirea numărului de familii 
implicate la şcoală şi acasă, creşterea succesului elevilor reprezintă obiective de viitor. Şcoala are 
responsabilitatea de a personaliza programele de parteneriat prin adaptarea la nevoile identificate şi 
scopurile urmărite. Strategii corespunzătoare fiecărui tip de părinte pot fi asumate de şcoli pentru realizarea 
unor parteneriate eficiente şcoală - familie. Strategiile sunt orientate spre următoarele elemente de bază: 
dezvoltarea unei viziuni cu privire la implicarea părinţilor, creşterea vizibilităţii şi a accesibilităţii echipei 
şcolare prin crearea contactelor şcoală - părinţi, valorizare şi atenţie la cerinţele părinţilor, conectare la 
aspecte considerate importante de către părinţi şi cu care aceştia au afinităţi, prin conştientizarea aspectelor 
familiare, grijă pentru calitatea comunicării dintre şcoală şi părinţi, acordare de timp şi spaţiu părinţilor 
pentru a participa la activităţile şcolii.Creşterea gradului de implicare a părinţilor în şcolile din Rwanda are 
în vedere următoarele recomandări: organizarea unor campanii de conştientizare pentru informarea tuturor 
factorilor de decizie în educaţie asupra rolurilor specifice şi complementare, asupra obligaţiei de a susţine 
implicarea părinţilor, dezvoltarea unor parteneriate eficiente şcoală - familie - comunitate, iniţierea şi 
promovarea unor activităţi extra-curriculare care să ofere părinţilor oportunitatea de a contribui cu propriile 
abilităţi, stabilirea în şcoli a unor centre de informare pentru părinţi, implicarea copiilor în reţeaua părinte 
- şcoală, realizarea unui studiu pentru evaluarea resurselor părinţilor, în ideea creării unui plan concret şi 
specific pentru includerea părinţilor ca parteneri ai şcolii.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. 

Studiul asupra parteneriatului părinţi-profesori pentru dezvoltarea abilităţilor de lectură ale copiilor 
supradotaţi din Noua Zeelandă a atras atenţia asupra tensiunilor dintre nevoile individuale ale copiilor şi 
acceptarea lor socială, deoarece în multe situaţii, potenţialul lor cognitiv intră în conflict cu integrarea 
socială. Pentru a nu fi respinşi sau excluşi de co-vârstnici, copiii îşi schimbă vocabularul, nu mai folosesc 
concepte avansate sau judecăţi complexe. Pentru ca părinţii să nu mai fie nevoiţi să ascundă profesorilor 
înzestrările deosebite ale propriilor copii din cauza prejudecăţilor sau a convenienţelor sociale se recomandă 
tratarea diferenţiată a acestor copii. Astfel, colaborarea cu părinţii devine crucială, deoarece şcoala 
recunoaşte şi valorizează potenţialul copiilor. Pe lângă sugestii foarte aplicate, referitoare la abilităţile de 
lectură, practicile şcolare din Suedia oferă o extindere a perspectivei referitoare la implicarea părinţilor în 
cadrul consiliilor locale din şcoli. Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi 
valorizaţi. Abordarea copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport cresc şansele ca 
aceştia să fie apreciativi şi responsivi. Şcoala a luat în considerare cele două principii de acţiune. Astfel că 
în lucrul cu părinţii, şcoala recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră astfel încât să îi motiveze să 
participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul disponibil sau de anumite condiţii 
speciale. Misiunea şcolii este de a facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp, 
angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea complicat poate fi descurajator sau 
neînţeles), limbă (în cazul părinţilor care nu sunt vorbitori nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în 
comunicarea cu şcoala pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte care 
să le afecteze ulterior copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de vedere academic, chiar jenaţi din acest 
motiv sau din cauza schimbărilor din mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare, etc.). Şcoala 
este responsabilă de acordarea unui suport adecvat pentru ca părinţii să depăşească aceste contexte 
defavorizante. Familiile rome au nevoie să perceapă că există un viitor al participării şi nu al excluderii 
pentru copiii lor, astfel încât să conştientizeze pe deplin valoarea şcolii şi a educaţiei. Provocarea merge 
mult dincolo de şcoala efectivă, implică întreaga societate şi rolul pe care romii îl joacă. Oricum, şcoala 
poate avea un rol, în acest proces, prin a face primul pas în stabilirea relaţiilor cu familiile, care pot 
reprezenta baza recunoaşterii reciproce, a încrederii şi respectului. Implicarea familiilor în activităţile 
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şcolare reprezintă elementul fundamental al procesului de şcolarizare al copiilor romi. Primul pas în a găsi 
un teren comun de lucru este acela al recunoaşterii şi al înţelegerii întregului mediu al copilului. 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. Aceasta nu înseamnă ca şcoala să îşi 
asume întreaga responsabilitate pentru educaţia copiilor romi. Nici părinţilor nu li se cere asta. 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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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA 
SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

ÎNV. MERA ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION BALINT “-ROȘIA MONTANĂ 

STRUCTURĂ ȘC.PRIMARĂ GURA MINEI, JUD. ALBA 

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. Orice serbare şcolară este o sărbătoare, 
atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea 
unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecărui copil, părinte sau 
învățător. De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile 
transmise la școală şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând, 
interpretând un rol dintr-o scenetă, elevii îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi 
dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.  

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, 
încă două coordonate majore: 

• mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte,
• 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 elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe 
estetice şi educative deosebite.Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă 
materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru 
părinți,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina 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.Serbarea ar trebui văzută ca un moment de bucurie şi nu drept o formă de evaluare a copilului. 
Psihologii spun că este important ca cei mici să participe la astfel de evenimente, pentru a se simţi 
importanţi, dar şi ca să se înveţe cu micile responsabilităţi. 

Serbarea de Crăciun si povestile de după cortină…. 
Pe la geamurile claselor se aud colinde și versuri lucrate cu multă trudă de cei mici. Costumele 

spendide sunt deja aproape gata, decorurile mai au doar câteva detalii și toată lumea e pregătită de Serbarea 
de Crăciun. Copiii se bucură din tot sufletul de acest eveniment și de rolul pe care îl au. Sunt fascinați că îi 
vor vedea pe cei dragi în sală, că vor purta costume, că vor putea să vorbească la microfon și evident că se 
întâlnesc cu Moș Craciun. 

VoI prezenta în continuare arhitectura unei serbări şcolare organizate la clasa a III a. Programarea ei 
am realizat-o încă din septembrie şi am fixat ca perioadă de pregătire 3 săptămâni din luna decembrie, 
având ca generic "Zvon de zurgălăi". Am hotărât, de asemenea, ca acest program să aibă caracter etno şi, 
în linii mari, am stabilit şi conţinutul lui: 

- dramatizare "Noapte de Craciun "; 
- dansuri populare; 
- colinde; 
 Având în vedere genericul stabilit, costumele au fost de factura populară. 
Realizarea unei dramatizări implica o pregătire serioasă şi, prin urmare, mult timp. Aşadar, am 

programat la ora de lectură textul mai sus amintit, lectură pe care elevii au citit-o, după care au repovestit-
o. De asemenea, am vizionat împreună filmul realizat după aceasta, elementele de scenariu şi de decor 
constituind un model care ne-a inspirat. 
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 - Distribuţia rolurilor a fost mai dificilă, pentru că mulţi dintre ei doreau rolurile principale. Caseta a 
circulat pe la doritori şi au fost învăţate câteva replici, astfel am organizat un concurs pentru ocuparea 
rolurilor principale, ele fiind distribuite celor mai talentaţi. Elementele de decor (simple) le-am confecţionat 
împreună, la orele de abilităţi practice sau educaţie plastică. Draperiile de la ferestrele clasei au devenit 
cortina, iar o parte din mobilierul din clasă - decorul. "Coloana sonoră" a spectacolului a fost înregistrată 
de către un elev de pe casetă , astfel succesul spectacolului a fost asigurat. 
 -Dansurile populare (paşi simpli) le-am exersat la orele de muzică și mișcare, fiind planificate ca un 
complex de dezvoltare fizică pe fond muzical.În lecţiile de educaţie muzicală elevii au învăţat şi exersat 
colinde noi, şi, în felul acesta, un punct al programului a fost asigurat cu uşurinţă. 

- Repetiţiile s-au extins pe perioada a 3 săptămâni, deci timpul alocat acestei serbări a fost redus la 
minimum. 

La această serbare au participat toţi elevii, fiecare având o contribuţie proprie importantă. Fiecare 
copil a avut un rol important, iar la final a venit şi răsplata. Prin conţinutul ei, ea poate fi considerată ca o 
modalitate de dezvoltare a simţului estetic la şcolarii mici. Emoţionaţi, părinţii au zâmbit, au plâns şi au 
aplaudat. 

Ca și dascăl am savurat aceste momente și în tihnă și perfectă sinceritate cu sufletul meu mi-am 
adresat câteva întrebări: 

• Câtă bucurie am reușit să transmit prin mesajul acestei serbări?
• Cât de mult a contribuit această activitate la dezvoltarea personală a copiilor?
• Ce am făcut și a funcționat sau funcționează foarte bine? Ce îmi propun să evit data viitoare?
• Prin această activitate cum am reușit să educ pentru succes?
Reușita spectacolului mi-a dat răspunsul la toate aceste întrebări.Astfel de activităţi au un puternic 

ecou în sufletele elevilor, oferindu-le posibilitatea de a se identifica, evalua şi de a promova tezaurul de 
valori transmise şi îmbogăţite de la o generaţie la alta. De asemenea, aceste activităţi constituie un adevărat 
mijloc de educare a elevilor, oferind excelentul prilej de interrelaţionare între aceştia-învăţătoare-părinţi şi 
comunitate. 
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Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico 
Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- plastice”,  
Oprea, Raluca, „Culegere de texte pentru serbări şcolare”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucureşti, 

2010 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „KEMENY JANOS” BRÂNCOVENEȘTI 
PROF. ÎNV. PRIMAR: MERA ILONA 

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. 

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. 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. 

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;
• atragerea unor fonduri pentru şcoală;
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. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

PROF. INV. PRIMAR MERFU LOREDANA 

Parteneriatul cu părinţii se încheie de către unitatea şcolară, la începutul anului şcolar, pe toată 
perioada de şcolarizare a elevului în şcoala respectivă. 

Parteneriatul se încheie cu beneficiarii secundari, părinţii, reprezentanţii sau tutorii elevilor şi 
beneficiarii primari. Scopul este acela de a asigura condiţiile optime de desfăşurare a procesului de 
învăţământ, prin implicarea şi responsabilizarea cadrelor didactice, a elevilor şi totodată a părinţilor, 
tutorilor sau reprezentanţilor legali. 

Părţile semnatare au atât drepturi, cât şi obligaţii. 
Şcoala se obligă să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea actului educaţional, să respecte 

condiţiile şi exigenţele privind normele de igienă şcolară, să respecte normele de protecţia muncii, de 
protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor, să asigure personal calificat care respectă cu stricteţe 
prevederile legislaţiei în vigoare. Tot şcoala este cea care trebuie să se asigure că toţi beneficiarii primari şi 
secundari sunt informaţi corect şi în timp util cu eventualele prevederi sau schimbări ale legislaţiei. 

În cazul în care situaţia se impune, unitatea şcolară aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare atât 
personalului didactic, cât şi elevilor. 

Personalul didactic trebuie să aibă ţinuta morală demnă, comportament responsabil, în concordanţă 
cu valorile educaţionale pe care urmează să le transmită beneficiarilor direcţi. În cazul apariţiei unor 
probleme care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului, şcoala sesizează instituţiilor 
publice de asistenţă socială/educaţională specializată D.G.A.S.P. 

Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi părinţii 
acestora, să se asigure că nu afectează imaginea publică, viaţa privată şi familială a acestuia. 

Personalului didactic îi este interzis să aplice pedepse corporale, să asigure verbal sau fizic elevii sau 
colegii. 

Beneficiarii secundari, părinţii, tutorii, reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia de a asigura 
frecvenţa şcolară a elevului, au obligaţia de a prezenta documentele şi documentele medicale ale elevilor, 
acolo unde este cazul şi de a menţine un climat sănătos în colectivele de elevi, să vină la şcoală cel puţin o 
dată pe lună să ia legătura cu profesorii de la clasă pentru a cunoaşte evoluţia copilului. 

De asemenea, beneficiarul secundar răspunde material pentru eventualele distrugeri de bunuri cauzate 
de elev. Părinţii nu au voie să agreseze fizic, psihic sau verbal, personalul şcolii sau elevii din unitatea de 
învăţământ. 

Beneficiarii direcţi, elevii au obligaţia de a frecventa cursurile şcolare, de a se pregăti la toate 
materiile, de a se prezenta şi participa la evaluări, de a se comporta civilizat şi a avea o ţinută decentă. 

Parteneriatul cu părinţii este important pentru toate categoriile de beneficiari. Astfel fiecare dintre 
părţi ia la cunoştinţă obligaţiile şi drepturile pe care le au. Legătura şcoală – elev – familie este un factor 
decisiv în formarea personalităţii copilului, în educarea societăţii. 

Am observat de-a lungul anilor, că acei copii ai căror părinţi vin frecvent la şcoală au un 
comportament civilizat şi se implică în actul educaţional, lucru vizibil în rezultatele pe care le obţin şi în 
parcursul lor ca liceeni şi absolvenţi de învăţământ superior.  

Bibliografie: 
 Dimofte Gina – Parteneriatul şcoală familie – comunitate, Revista educaţiei.
 http://red.ismb.ro/doc/VOLUM%203_Exercitii%20de%20dirigentie.pdf;
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SERBAREA DE CRĂCIUN 

PROF. MEZIN ANITA 
COLEGIUL NAŢIONAL DIACONOVICI-TIETZ REŞIŢA 

Activităţile extraşcolare sunt de o importanţă deosebită în dezvoltarea armonioasă a personalităţii 
copiilor. Prin ele abilităţile şi cunoştinţele copilului sunt amplificate, iar natura interdisciplinară a acestora 
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. 

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. 

Una dintre activităţile extraşcolare cele mai îndrăgite de către copii, este serbarea şcolară. Serbările 
şcolare reprezintă un bun prilej de exersare/dezvoltare 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 . 
Cea mai recentă serbare şcolară desfăşurată în instituţia noastră s-a intitulat Creştini, Crăciunul a 

sosit!, specifică sărbătorilor de iarnă. Organizarea acestei serbări a presupus urmarea câtorva paşi: 
-perioada de pregătire a serbării: dorinţa de succes sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 
-desfăşurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului, 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării. 

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. 

Perioada de pregătire a presupus confecţionarea de ornamente specifice sărbătorii în discuţie, 
ornamente care, ulterior, la o dată stablită în calendarul desfăşurării activităţii, au fost oferite cadou 
bătrânilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate. În cadrul acestei activităţi, copiii au oferit 
şi un cadou muzical de colinde bătrânilor, reuşind să le însenineze acestora, cel puţin pentru un moment, 
ziua. 

Cea de-a doua activitate de amploare în cadrul acestui proiect s-a intitulat Banca de Alimente şi 
Jucării, activitate în cadrul căreia părinţii au fost implicaţi atât pentru strângerea de alimente şi jucării, cât 
şi pentru distribuirea acestora către familiile nevoiaşe ale oraşului. Şi această acţiune a fost un real succes, 
părinţii, alături de copii şi de cadre didactice reuşind să aducă puţină fericire unor familii necăjite ale 
oraşului. 

Aşa cum era firesc, întreaga activitate extraşcolară pentru luna decembrie s-a încheiat cu o serbare 
grandioasă, în care copiii, coordonaţi de profesorii diriginţi, au susţinut un recital de colinde pentru părinţii 
invitaţi, au interpretat roluri în sceneta O seara binecuvântată , serbarea reprezentând un succes 
extraordinar, o trăire minunată, care a reuşit să trezească o emoţie teribilă în sufletul spectatorilor . 
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Momentul final a fost gândit astfel încât, la finalul serbării, întreaga activitate să culmineze cu o 
petrecere în care profesori, părinţi şi elevi să schimbe impresii, să se cunoască mai bine, să lege relaţii la 
bufetul suedez cu gustări, aranjat cu ajutorul părinţilor şi al cadrelor didactice. 

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 cerceteze singuri, pentru a-şi 
forma convingeri durabile. 

Activitaea de Crăciun desfăşurată în instituţia noastră este confirmarea faptului că acolo unde cei trei 
factori importanţi în educaţia copilului (şcoala, familia şi comunitatea) reuşesc să colaboreze/conlucreze, 
rezultatele pozitive nu întârzie să apară.  

Bibliografie 
1. Băran-Pescaru Adina, Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate, Editura Aramis Print,

Bucureşti, 2004, p. 30-59;  
2. Bunescu G., Alecu G., Badea D., Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,
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3. Claff Godfrey, Parteneriatul şcoală – familie – comunitate. Ed. a 2-a, Bucureşti: Editura Didactică
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SCENETA „DIN AN ÎN AN SOSESC MEREU…” 
 

LICEUL TEORETIC ,,IOAN BUTEANU” 
G.P.P. NR.1 ȘOMCUTA MARE 
PROF. CRISTINA MICLĂUȘ 

 
Personaje: Prezentator, Moş Crăciun, Iarna, Fulgi de nea ( 4), Copii(7). 
 
Prezentator: Azi e mare sărbătoare,  Copil 1: Dintre toate câte sunt, 
 Și cu toții ați venit,     Mie nu-mi dă pace un gând: 
 Noi vă facem o urare,  Vântul cum de se porneşte, 
 Și vă spunem: Bine ați sosit!  De fereastra clănţăneşte? 
   Cum de-ngheaţă apa-n râu ? 
   Peste tot parcă- i pustiu… 
 
TOŢI: Vai!, Vai!Chiar aşa!? Nasu-ncepe a-ngheța…(Strâng obrajii în mâini) 
Se aud pași scârțâind pe zăpadă… Cineva bate la uşă. Intră Iarna împreună cu Fulgii de nea.  
Copiii privesc miraţi!!!!(Cu mâinile la ochi) 
 
Iarna: Bine v-am găsit, dragi copii, TOŢI: S-auzim! Să vedem! 
  V-aduc numai bucurii! 
 
Iarna:  Am venit la voi acum,    Fulgişori albi de zăpadă 
   O poveste să vă spun,    Şi o sanie-n ogradă;  
   Despre o zână ce are     Patinoare, derdeluş, 
   În loc de copii     Pe cărări alunecuş. 
  Patru fulgi zglobii…  V-aţi dat seama, va să zică, 
         Cine e a lor mămică?      

TOŢI: Iarna! Iarna! Iarna! 
 
CÂNTECUL: „A SOSIT IARNA”…  
 
Fulgul 1:Copii luaţi seama,    Fulgul 2: Hai copile, cu mine,  
  Am venit şi noi cu „Iarna”    Să construim afară, 
  Vă spunem drept ne gândim,    Un om mare de zăpadă, 
  Prieteni buni să vă fim!    Chiar la tine în ogradă! 
 
Fulgul 4: 
 Am adus din cer, de sus 
 Fulgişorii albi de pluş    Fulgul 3: Cine crezi că-i mama mea, 
 Hai, treziţi-vă, dansaţi    Ce mă ia mereu cu ea, 
 Căpşoarele scuturaţi!”    Mă plimbă prin tot văzduhul, 
       Cum şi omu-şi poartă gândul! 
 
,,DANSUL FULGILOR DE NEA”- euritmie 
 
Iarna: 
Noi v-aducem, dragi copii   Copil 2: A venit Crăciunul, dragii mei, 
Şi-alte multe bucurii…   Şi ne aduce-n dar după cum ştiţi, 
       Brazi frumoşi împodobiţi 
        Cu globuri şi clopoţei! 
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CÂNTECUL: ,,BRĂDULEŢ, BRĂDULEŢ” 

Copil 3 : 
 În sobe lemnele trosnesc,   Copil 4: Clopot sună-n depărtare, 
 Pe pământ e sărbătoare,   Pe masă-i cozonacul cald, 
 E Crăciunul, oameni buni,  Copii, părinţi se pregătesc, 

 Să întâmpine pe moşul drag 

CÂNTECUL „CLOPOŢEI, CLOPOŢEI” 

Prezentator: Se cuvine să cinstim, 
 Hai şi tu creştine, 
 Vino să sărbătorim, 
 Îl așteptăm pe Moș Crăciun! 

Se aud clinchete de clopoței…Copii îşi îndreaptă privirea spre partea din care vine clinchetul și 
surpriză…Moș Crăciun 

CÂNTECUL: „MOŞ CRĂCIUN CU PLETE DALBE” 

Copilul 5: Moşule , tu eşti bătrân,  TOŢI: MOŞULE, BINE AI VENIT!!! 
 Cum poţi să cari sacul plin? 
 Lasă-ne să te-ajutăm, 
 Vino să te îmbrăţişam! 

Moş Crăciun: Dragii moşului, copii, Copil 6: Moşule te rog frumos, 
 Cât sunteţi voi de zglobii!  Mă închin reverenţios 

Staţi să îmi trag răsuflarea, Stai aici, pe scăunel. 
Că tare lungă a fost calea. Odihneşte-te niţel! 

 Și trec pe la mulţi copii, 
 Să le fac doar bucurii. 
 Daruri, staţi, nu vă grăbiţi, 
 Am adus la toţi să ştiţi! 

CÂNTEC: „MOŞ CRĂCIUN VISEZ LA TINE”. Apoi scoate din sacul său cadouri pentru fiecare 
copilaş…  

Moș Crăciun: Dragii moşului, copii, 
 Vreau să-mi faceţi o favoare: 

Pe părinţi să-i ascultaţi, Copil 7: Moş Crăciun, Moș Crăciun, 
 Ei sunt ce-i mai scump sub soare.  Sfatul tău e foarte bun 

 Şi-ţi promitem că mereu 
Noi vom fi pe placul tău 

Moş Crăciun: Dragii mei vă mulţumesc 
 Pentru câte mi-aţi urat. 
 La alţi copii eu pornesc, 
 Mai am încă de umblat. 

Moş Crăciun se ridică şi pleacă, condus de câţiva copii, iar ceilalţi îl salută. Crăciun Fericit tuturor! 
Dacă v-a plăcut/ Tot ce aţi văzut/ Vă rugăm să încercaţi/ Să ne aplaudaţi!!!!!!!!!!!! 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
PROF. MICULESCU MONA DELIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN”  
MOLDOVA NOUĂ 

 
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. 

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 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 
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. 
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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. 

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, 
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. 

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. 

Biliografie: 
Dumitrana, Magdalena ,2000„Copilul,familia şi grădiniţa”, Editura Compania,Bucureşti 
Voiculescu, Elisabeta,2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis,Bucureşti 
Popescu, Eugenia(coord),1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica” E.D.P., Bucureşt 
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PROGRAM EDUCATIV PENTRU SERBĂRI LA NIVEL PREȘCOLAR 
SERBARE DE CRĂCIUN 

 
PROF. INV. PREȘCOLAR BOGDAN MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENTA-GRĂDINIȚA P. N. DENTA 
 
ÎN SEARA DE AJUN  
Haideţi, oameni buni, poftiţi, 
Lângă noi astă seară să fiţi, 
Pe Hristos de Îl iubiţi, 
Cu noi să Îl prăznuiţi. 
Că-i seara Ajunului , 
Sfântului Crăciunului, 
Când tot omul credincios 
Îl aşteaptă pe Hristos. 
Să-L slăvim, să Îl cinstim, 
Din suflet să glăsuim 
Lui Iisus slavă cerească, 
Bucuria pământească. 
Mulţumim lui Dumnezeu 
Că ne-a dat pe Fiul Său, 
Să se nască pe pământ, 
Cu noi, cu omul de rând. 
Lui Maria cea curată, 
Maică sfântă şi-nţeleaptă, 
Care pentru noi se roagă 
Să fim toţi păziţi, feriţi 
Şi la Dumnezeu primiţi. 
În lume aşa să umblăm 
De Domnul să ascultăm . 
Şi în această zi mare, 
Ceas de sfântă sărbătoare, 
Tot omul să fie bun, 
Darnic, vesel de Crăciun. 
 
AM VENIT SĂ COLINDĂM 
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm, 
Sănătate, mult noroc 
Şi tot anul plin de rod. 
Colindăm de sărbători, 
Noaptea pe la cântători. 
Şi această zi să vă fie 
La mulţi ani cu bucurie! 
Că e seara de Ajun, 
Colindăm pentru Crăciun, 
La mulţi ani, s-aveţi folos 
De naşterea lui Hristos! 
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MOŞ CRĂCIUN 
Noaptea-ncet, încet se lasă, 
Se aprind lumini în casă, 
Bradul este-mpodobit 
Şi Crăciunul a sosit! 
 
Aşteptăm pe Moş Crăciun, 
Că e seara de Ajun. 
Uite-l că a şi venit, 
Moş Crăciun, cel mult dorit! 
El împarte la copii 
Dulciuri, multe jucării. 
 
LA ICOANA MAICII SFÂNTĂ 
În biserică-am intrat 
Şi-n genunchi m-am aşezat, 
Mâinile-am împreunat, 
Rugăciune-am înălţat. 
 
Cu faţa către altar 
Cruce-mi fac şi mă-nchin iar, 
Tatălui ce mă iubeşte 
Şi din ceruri mă priveşte. 
 
La icoana Maicii Sfântă 
Auzi îngerii cum cântă: 
„Bucură-te, Preacurată, 
Maică Binecuvântată, 
Că-ai născut prunc luminat, 
Mesia mult aşteptat, 
Că-ai născut pe Domnul Sfânt, 
Mântuire pe pământ”.  
 
BIBLIOGRAFIE – Creații proprii 
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PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

PROFESOR MIHĂILĂ MARINELA LĂCRĂMIOARA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

„Copiii sunt educați de comportamentul adultului, nu de cuvintele sale” (Carl Gustav Jung) 

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, perpetuând atât aspecte 
pozitive cât şi negative, pe parcursul mai multor generaţii.   

În opinia mea, 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 școală - familie este 
o condiţie esenţială a asigurării succesului şcolar. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit,
intervenind în dezvoltarea copilului. 

În primul rând, școala şi familia au nevoie una de alta, trebuie să aibă același scop. Şcoala 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. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte creșterea 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, părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru 
a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Copilul trăieşte un sentiment de mândrie atunci când părinţii săi se implică în activităţile şcolii 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. 

În al doilea rând, părinții și profesorii 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 prezinte la școală, să discute cu profesorii. O bună comunicare părinte-profesor poate 
însemna diferența între a ști realitatea situației școlare a copilului și ceea ce afirmă copilul uneori. 
Comunicarea rezolvă aproape orice fel de problemă. Când părintele se interesează constant de evoluția 
copilului său, va putea să identifice cu ajutorul profesorilor punctele forte/slabe ale copilului și să îl 
încurajeze/ajute să-și depășească greutățile de înțelegere. 

În concluzie, comunicarea dintre părinți și profesori este una vitală deoarece doar așa poate evolua 
copilul, cheia este realizarea unui parteneriat real. 
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VALENŢELE FORMATIVE ALE SERBĂRILOR ŞCOLARE 

AUTORUL: CAMELIA ELENA MIHALACHE 
INSTITUŢIA: COLEGIUL TEHNOLOGIC ,,SPIRU HARET” 

 PIATRA NEAMŢ 

Motto:”Menirea sfanta a muzicii e să stingă urile, să potolească patimile si să apropie inimile într-
o calda înfrăţire.” (L.V. Beethoven) 

Educaţia este proces dificil care îmbină într-o doză ştiinţa şi intuiţia, experienţa şi spontaneitatea, este 
un act de magie pentru care dascălul trebuie să găsească mereu soluţii, născute din competenţa, din studiu, 
dar şi dintr-o inepuizabilă creativitate. 

Grădiniţa este a doua casă a copilului, dar şi terenul unde se desfăşoară o educaţie timpurie, teren 
adaptat ritmului său de dezvoltare pentru că el se joacă-învăţând şi învată jucându-se, satisfăcându-şi nevoia 
de cunoaştere. 

 Din multiplele aspecte pe care le ridică educaţia în grădiniţă, un rol important ar trebui să îl aibă 
formarea şi consolidarea reprezentărilor şi educării sentimentelor pentru specificul zonei în care trăieşte 
copilul, a tradiţiiei, obiceiurilor, dansul, ceramica, portul popular, muzica populară reprezentativă pentru 
fiecare parte a ţării. 

 Fac referire la această vârstă pentru că perioada preşcolară este prima în care copiii îşi manifestă 
aptitudinile, iar domeniul muzicii, desenului, dansului, ceramicii, colajului, pirogravării, sunt primele 
lucrări abordate cu succes de copii. Să nu uităm de Mozart sau Enescu în muzică la vârsta preşcolară şi 
mulţi alţii. 

 Aşa cum spunea Lowenfeld: ,,Niciodată nu este prea devreme pentru începerea educaţiei, 
creativităţii, activitatea creatoare nu trebuie îngrădită în nici un fel de interdicţii, limitări, criterii, de aceea 
trebuie pus la dispoziţia copiilor tot felul de materiale pentru ca ei să se obişnuiască cu ele, cu uneltele de 
lucru, să le denumească şi să le folosească corespunzător.” 

Încă de la cea mai fragedă vârstă elevilor trebuie să li se cultive frumuseţea folclorului literar, interesul 
pentru cântecul şi dansul popular, cunoaşterea unor elemente de folclor deosebit de bogat în ţara noastră.. 

Activitatea copiilor în cadrul cercurilor existente în grădiniţă are o contribuţie uriaşă la formarea 
deprinderilor de muncă, a respectului pentru muncă la formarea gustului estetic, la cunoaşterea obiceiurilor 
şi tradiţiior populare, la formarea dragostei pentru popor, pentru ţară. În cadrul îndelungatului şi 
complexului proces de formare a personalităţii copilului, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare 
locale, are o importanţă deosebită datorită sentimentelor pe care le imprimă copiilor. 

Sentimentele de dragoste faţă de patrie, de popor iau naştere la preşcolari în mod treptat plecând de 
la activităţi concrete, de aceea activitatea copilului de a reda un interior oltenesc a fost un mijloc de a 
consolida tot ce am clădit până acum în cadul educaţiei estetice. 

Odată cu executarea lucrărilor pentru acest interior le-am vorbit copiilor despre cântecul nostrum 
popular neasemuit de frumos, despre trecutul de luptă al poporului nostru şi spiritul lui de dreptate, despre 
proverbele, zicătorile şi ghicitorile poporului nostru, adevărate perle ale folclorului românesc.  

Sentimentul dragostei faţă de patrie şi de popor are un conţinut foarte bogat. El înglobează, pe lângă 
dragostea faţă de familie, de oraşul sau satul natal, de natura patriei, de cea faţă de creţiile folclorice, care 
pentru fiecare copil constituie o mândrie. Mugurii acestui sentiment se trezesc atunci cand copilul face 
primii paşi în cunoaşterea creaţiilor populare, la grădiniţă, iar mai târziu în primele clase primare. 

În contextul reformei învăţământului românesc, disciplinele opţionale deschid noi perspective 
creativităţii la nivelul practicii şcolare. Având în vedere rolul formativ precum şi punerea în valoarea a 
capacităţilor intelectuale, afective, estetice şi fizice ale copiilor am stabilit opţionalul “Micul Artist”. În 
stabilirea acestui opţional am ţinut seama de aptitudinile şi interesele elevilor, de dorinţele părinţilor şi de 
disponibilităţile noastre, ale dascălilor care îi coordonam. Am proiectat cu atenţie demersul didactic în 
funcţie de obiectivele cadru şi de referinţa pe care le-am creat, dându-i coerentă, consistenţă şi atractivitate. 
Activităţile, conţinutul lor, au fost adaptate la interesele, preocupările şi aptitudinile elevilor. 

Elevii sunt familiarizaţi cu noţiuni care ţin de lumea teatrului, muzicii, dansului. Am căutat să 
stimulăm potenţialul creativ, imaginaţia, spontaneitatea, o atitudine degajata, dar serioasă, coparticipativă. 
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Am creat în cadrul activităţilor un mediu favorabil exprimării libere a elevilor, stimulând spiritul de echipă, 
afectivitatea între toţi participanţii, activităţile derulate sunt cât mai aproape de universul copiilor, 
accesibile, favorizând eficient posibilităţile de educaţie estetică, morală, afectivă. 

În procesul de învăţare am creat multe momente de satisfacţii şi bucurii pe care le trăiesc elevii, dar 
încărcătura emoţională maximă se dezvoltă în cadrul serbărilor şcolare. Am ales acest opţional având 
importanţa unor asemenea festivităţi (serbările) care lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi contribuie la 
acumularea de noi cunoştinţe, stimulând sentimente nebântuite, sau dezvoltând alte slab manifestate 
anterior, simţul de răspundere, dorinţa de reuşită, concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
spectacolului, înlătură timiditatea, stimulează independenţa în acţiune. Acestea sunt calităţi atât de necesare 
viitorului adult care va fi pus în situaţii de viaţă care cer stăpânire de sine, absenţa timidităţii, abilităţii de 
exprimare orală. 

Am urmărit şansa de reuşită a tuturor elevilor, apelând la talentul de recitator al unora, la înclinaţiile 
muzicale, calităţile sportive, de ritm şi graţie ale altora, armonizând talentele şi apreciindu-le în egala 
măsură, luminând sufletele şi dând aripi imaginaţiei şi entuziasmului. S-au realizat prin aceste activităţi nu 
numai obiective cognitive ci şi obiectivul eduativ: „ Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării”, 
depăşirea barierelor, stabilindu-se relaţii de prietenie. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. 

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 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 imbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. 
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 suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte 
capacitatea de rezistenţă la efort.  

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea copiilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească;  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării.  

 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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 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 . 

Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop în 
sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcerea 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. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează 
pe copii să dea tot ce sunt în stare. 

Mulţi dintre cei care s-au „jucat” în copilărie „de-a artiştii” sunt astăzi actori. Chiar dacă nu acesta 
este scopul organizării opţionalului de faţă, ar fi o mare bucurie dacă i-am vedea mai târziu pe scenă, dar 
suntem siguri că abilităţile formate le vor folosi în orice profesie vor alege; şi medicul, şi dascălul, şi omul 
politic, şi omul de afaceri, şi vânzătorul, orice om joacă un rol pe scena vieţii. Şi de multe ori de calitatea 
acestei interpretări depinde succesul. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Curriculum naţional
2. Programe şcolare pentru învăţământul primar-discipline opţionale
3. Reviste de specialitate
4. Teatru şcolar, Ed. Didactică şi pedagogică
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SERBARE DE CRĂCIUN 
,,UITE VINE MOŞ CRACIUN’’ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, MIHALACHI OANA- NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,VERONICA MICLE IAȘI 
 

 
-Din hol se colindă :,, IATĂ VIN COLINDĂTORI’’ –copiii intra din hol cu clopotel in mana 

fiecare ..........  
 I- Iata vin colindatori  
 Florile dalbe,  
 Noaptea pe la căntători :Colindă, Colindă, Colindă !  
 II – Si ei vin mereu, mereu  
 Florile dalbe ,  
 Si-l aduc pe Dumnezeu :Colindă, Colindă,Colindă !  
 III – Dumnezeu adevarat,  
 Florile dalbe ,  
 Soare-n raze luminat :Colindă ,Colindă, Colindă !  
  
-Apoi se intra in sala de grupa pe colinda : ,,DOMN,DOMN,SĂ-NĂLŢĂM!’’  
 I – Am plecat sa colindăm  
 Domn,Domn sa-naltam  
 Cand boierii nu-s acasa  
 Domn ,Domn,sa-naltam !  
 Domn ,Domn să-nălţăm !  
 II – C-au plecat la vanatoare  
 Domn ,Domn sa-naltam  
 Sa vaneze caprioare,  
 Domn ,Domn ,sa-naltam !  
 Domn,Domn , să-nălţăm !  
 III – Caprioare n-au vănat  
 Domn ,Domn , sa-naltam  
 Si-au vânat un iepuraş ,  
 Domn ,Domn ,sa-naltam !  
 Domn ,Domn , să-nălţăm !  
 IV – Sa faca din pielea lui  
 Domn ,Domn , sa-naltam  
 Veşmănt frumos ,Domnului !  
 Domn , Domn, sa-naltam !  
 Domn ,Domn, să-nălţăm !  
 ,, Dragi parinti si dragi bunici ,  
 Va rugam sa aveti rabdare ,  
 Sa vedeti serbarea noastra ,  
 Ce vă prezinta d-voastra,  
 Traditia strămoşască ,  
 De Dumnezeu , lăsată şi binecuvăntată !’’  
 Fiti cu totii bucurosi,  
 In seara asta de Sfânt Ajun !  
 In sfânt locas, în acel oras,  
 S-a născut MESIA !  
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 ,, Fiindca azi e sarbatoare,  
 Si cu totii ati venit ,  
 Sa fiti din nou copii ca noi !  
 Să uitati de griji si de nevoi !  
 Noi va facem o urare:  
 Si va spunem : ,,BUN VENIT !’’  
 Ca e mare sarbatoare,  
 Căci s-a nascut Domn prea bun,  
 In locaşul lui Crăciun ,  
 Ca s-a nascut Domn frumos,  
 Cu numele de Cristos !  
  
  
 ,, Seara asta, seara mare ,  
 Copiii din grupa mare,  
 S-aduna in roata mare  
 Sa-l vada pe Moş Craciun ,  
 Moşul nostru drag si bun  
 Si noi cei din grupa mare,  
 Suntem azi in asteptare  
 Să soseasca Moş Crăciun !  
  
-Intra MOŞ CRĂCIUN pe Colinda : ,,MOŞ CRĂCIUN !’’  
 Mos Craciun cu plete dalbe,  
 A sosit de prin nameti......  
 ,,Prin nămeti în fapt de seară ,  
 A plecat catre oraş  
 Moş Bătrân cu-n iepuras,  
 Înhămat la sănioară.  
- Uite ! o casa acolo-n vale !  
Cu ferestre luminate .  
Mos Craciun ,în fapt de seară ,  
A pornit-o iar la drum !  
Ceru-i albastru înstelat ,  
Noi ne-apucăm de urat !  
 ,, Moşul s-a oprit din cale ,  
 Cu toiagu-n poartă bate :  
- Bună seara, buna seara !  
- Iaca vin cu sănioara,  
- Si cu daruri proaspete ,  
- Bucuroşi de oaspete ?  
 Bucuroşi ,bucuroşi !  
 Strigă glasuri de copii ,  
 Moşule ,de unde vii ?’’  
 Cu sacul plin de jucării ?  
 ,, Iaca ,vin din moşi strămoşi ,  
 Încărcat cu jucarii,  
 Pentru voi ,iubiti copii .!  
 Şi-am pornit la drum cu zorul,  
 Să vă spun că-n noaptea asta ,  
 S-a născut MÂNTUITORUL !  
 O , ce veste minunată ,  
 În Bethleem ni s-arată !  
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 ,, Să v-aducă bucurie , 
 Închinaţi-vă frumos ,  
 Domnului Isus Cristos !  
 Care în paza lui va ţine .  
 Eu vă las acum cu bine ,  
 Că-i târziu şi sacu-i greu ,  
 Şi-oi merge la alţi copii,  
 Care aşteaptă bucurii !’’  
  
- CANTEC : ,, PE ZĂPADĂ ZBOARĂ ZBOARĂ,  
 Cling,cling, cling, o sanioara..........!  
  
 ,, Şi mai sunt in drumul meu ,  
 Şi-alte case cu copii , 
 Care asteaptă jucarii,  
 Moşul a plecat la drum,  
 Prin troianul uriaş,  
 Că-i târziu şi sacul greu ,  
 C-aşa duce el mereu.’’  
  
,, Moşule de unde eşti ?  
 Vin din ţara de poveşti ,  
 Moşule şi de ce vii ?  
 Mi-i tare dor de copii !  
  
 ,,În desagă ce-ai adus ?  
 Cărţi şi ursuleţi de pluş ,  
 Şi-are in desaga lui ,  
 Darurile pomului!  
 Toata noaptea am umblat,  
 Visele să le –mplinesc,  
 Că pe toţi eu vă iubesc !’’  
  
-CANTEC :,,CE-I ATÂTA GĂLĂGIE COLO-N MARGINE DE SAT....?  
 Chiuind de bucurie , multi copii s-au adunat............  
 
,,Se apropie Crăciunul,  
 Si pe cer s-a aratat,  
 Un luceafar minunat,  
 Lumea s-o întinerească ,  
 Oamenii să-i înfrăţească ,  
 Şi să ne rugăm în taină,  
 Atunci când steaua sus răsare !’’  
  
-COLINDA - : ,,STEAUA SUS RĂSARE !  
I -,, Steaua sus rasare ,ca o taina mare,  
 Steaua straluceste si lumini vesteste,  
 Ca astazi Curata ,Preanevinovata,  
 Fecioara Maria ,naste pe Mesia !  
 II –Magii cum zarira ,steaua si pornira,  
 Mergand dupa raza pe Cristos sa-l vaza,  
 Si daca pornira ,indata-l gasira  
 La Dânsul intrara si se închinară,   
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III – Cu daruri gătite lui Cristos menite  
 Luand fiecare,bucurie mare.  
 Care bucurie si aici sa fie, De la tinerete,pân-la bătrâne ! LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI !,,  
  
 ,,Copiii s-adună roata ,  
 Să-l vadă pe Moş Crăciun ,  
 Moşul nostru drag si bun ,  
 Bradul, l-a adus copii !  
  
-CANTEC : .,,O,BRAD FRUMOS !,,  
 ,,O , brad frumos ,o brad frumos !  
 Cu cetina tot verde!  
 Tu esti copacul credincios ,  
 Ce frunza nu si-o pierde.!,,  
 O, brad frumos, o brad frumos !  
 Cu cetina tot verde ! ...............  
  
 ,,Moş Crăciune, toti imi spun,  
 Că est darnic si esti bun,  
 Eu îti scriu de mai –nainte,  
 Că sunt copilaş cuminte  
 Lânga brad am pus încet,  
 Scăunelul ca să stai !,,  
  
,, Eu, iti scriu aşa să ştii !  
 Că eu nu-ţi cer jucarii,  
 Cum îţi cere alti copii,  
 Însă nu m-as supăra ,  
 Daca tot mi-ai da ceva !,,  
  
 ,,Se apropie Crăciunul,  
 Vino ! Să te rogi cu mine !  
 Isus se naşte ,astăzi ,  
 Copile pentru tine  
 E ,Fiul din vecie ,  
 Ce l-a trimis Tatăl ,  
 Sa creasca ,să ne mântuiască !  
  
 ,, Sus boieri şi voi români,  
 Vremea e să vă treziţi  
 Casa să vă măturaţi,  
 Şi masa s-o încărcaţi,  
 Că v-aduc pe Dumnezeu,  
 Să vă mântuie de rău.  
 Un Dumnezeu nou-născut,  
 În scutec de bumbăcel,  
 Mititel în făşeţel .’’  
  
-COLINDA : ,,ASTĂZI S-A NĂSCUT HRISTOS !,,  
 I - ,,Astazi s-a nascut Cristos , Mesia chip luminos,  
 Laudati si cantati ,si va bucurati !  
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 II- ,,Mititel in fasetel, in scutec de bumbacel,  
 Laudati si cantati, si va bucurati !  
  
 III -,,Vantul bate ,nu-l razbate,neaua ninge nu-l atinge,  
 Laudati si catati si va bucurati !  
  
 IV -,,Si de-acum pana-n vecie,mila Domnului sa fie,  
 Laudati si cantati si va bucurati !  
  
 ,, Se apropie Crăciunul Isuse,  
 Înălţăm colinde sfinte,  
 Îngerii să ne audă ,  
 Înălţăm colinde line,  
 Isuse pentru tine,  
 Şi umblăm să colindăm,  
 Şi pe Domnul căutăm,  
 Din seara ,Ajunului,  
 Până-ntr-a Crăciunului ! ,,  
  
 ,,Isus se naşte astăzi,  
 Să-i punem la picioare,  
 Lumina rugaciunii,  
 Si-o limpede cântare,  
 Că la Viflaem ,Maria,  
 Săvârşind călătoria,  
 În sărac lăcaş, în acel oraş,  
 S-a născut Mesia !  
  
, ,Clopoţeii sună într-una,  
 Cu sunete de argint,  
 Printre nori se înalţă luna,  
 Cu ochi de mărgărit,  
 Când steaua a răsărit !  
  
,,E sarbatoare de Crăciun !  
 Cântati ,cântati creştini !  
 E sarbatoare de Crăciun,  
 Si nu uita creştine ,  
 Să fim, cu toţi mai buni !  
  
 ,,Brăduleţ, drăguţ,drăguţ ,  
 Ninge peste tine ,  
 Haide, hai în casa mea ,  
 Unde-i cald şi bine !  
  
 ,,Pom de Crăciun, o să te fac !  
 O, ce bucurie !  
 Cu beteală am să te îmbrac,  
 Şi steluţe ,o mie !  
  
 ,,Langa bradul impodobit,  
 Moş Crăciun a si sosit!  
 Cu sacul plin de jucarii ,  
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 Sa le imparta la copii ,  
 Ca nu stiu in sacul mare ,  
 Destule ,,...sunt pentru copii ?!  
  
-CANTEC -: ,,CLOPOŢEI ,CLOPOŢEI !,,  
 I . ,, Caii lui cei dragi, zboara prin nameti,  
 Stiu ca-l asteptam, fete si baieti,  
 Are parul alb, barba e de nea,  
 Si in spate duce greu, duce el ceva ! Hei !  
 Refren :  
 ,Clopotei ,clopotei, veseli clopotei ,  
 Se aud de pe drum , peste munti si văi !  
 Vin iar, vine iar, Mosul bland si bun ,  
 Sa căntam ,sa dansam pentru Moş Crăciun,, !  
  
 II . ,Mosule sa stii, noi am fost cuminti,  
 Poti sa ii intrebi ,chiar si pe parinti ,  
 Vino, te-asteptam ,pune sacul jos ,  
 Sa vedem ce ai in el ,te rugam frumos ; Hei !  
 Refren;..... ultimul ,,refren’’ se canta in limba engleza...  
  
PLUGUSORUL  
 Copiii au clopotei in mana......  
 ,,Aho ,aho !copii si frati ,  
 Stati putin si nu manati,  
 Langa boi v-alaturati,  
 Si cuvantu-mi ascultati !  
  
,,Maine anul se –noieste,  
 Plugusorul se porneste  
 Si incepe a brazda,  
 Pe la case a ura !  
 Toti copiii :,,Ia mai urati măi ! Şi sunaţi din zurgălăi!hăi!hăi!  
  
 Iarna-i grea omatul mare,  
 Semne bune anul are,  
 Semne bune de belsug,  
 Pentru brazda de sub plug!  
  
,, Plugusor cu patru boi,  
 Plugusor manat de noi,  
 Ia mai strigati,mai flacai !  
 :Si sunati din zurgălăi !hăi! hăi!  
  
, ,De urat am mai ura,  
 Dar ni-i frica c-onsera,  
 Si noi suntem ,mititei  
 Si ne mâncă câinii răi !  
 Toti copiii: Ia mai mânati măi,  
 Si sunati din zurgălăi! Hăi!hăi !  
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TOTI COPIII : 
 ,, Pe parinti ii colindam,  
 Viata lunga le uram,  
 Dumnezeu sa-i ocroteasca  
 Sanatosi ca sa ne creasca ! ,,  
 LA ANUL SI LA MULTI ANI !  

 COLINDA PE CD............  
 DANS POPULAR CU INTRARE DIN HOL..........  
 SFARSIT ! FINE !  

 Dans popular, in costum popular........ 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

DOINA – MARIA MIHALCEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309, BUCUREȘTI 

DIRECTOR, PROF. FIZICĂ 
 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesorii 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 profesor. De ce organizăm serbări? 
Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise 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, 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. 
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• Revista învățământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped  
• Revista învățământ 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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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA „CRACIUN MAGIC” 

1. Coordonatorul activităţii: prof. inv. primar MIKLOS ANGELA
2. Data si locul desfăşurării: 17 decembrie 2019, in sala de clasa
3. Durata activităţii: 35 minute
4. Grupul ţintă: elevii clasei I
5. Parteneri implicaţi: parintii
6. Invitati: cadrele didactice membre ale Comisiei metodice a invatatorilor de la Sc. Gim.

Certeju de Sus 

7.Argument
 Scoala isi propune sa formeze personalitatea elevilor, sa-i pregateasca pentru viata, tinand seama mai 

ales de perspectivele viitorului previzibil, acordand atentia cuvenita bogatiei de forme pe care se 
structureaza comunicarea umana contemporana. 

Educatia se realizeaza prin actiuni educative. Unele dintre aceste actiuni educative se afla in afara 
sistemului de invatamant, dar este menit sa atinga scopurile pedagogice identificabile. De aceea, scoala nu 
ramane indiferenta fata de marea bogatie de forme de educatie extrascolare pe care se structureaza 
comunicarea umana contemporana. 

In acest sens, de mare ajutor, s-au dovedit a fi activitatile artistice in cadrul scolii in anumite ocazii 
speciale: serbarile de Craciun, serbarile de 1- 8 Martie, serbarile de sfarsit de an scolar, serbarile de 1 Iunie, 
serbarile de Paste, de 1 Decembrie etc. 

Toate acestea sunt un prilej de a imbina frumos arta cantecului cu euritmia. De altfel, pe aproape 
intreaga perioada scolara, cantul, miscarea si cuvantul merg mana in mana. 

8. Obiectivele :
 să cunoască şi să păstreze tradiţiile şi obiceiurile de iarnă;
 să conştientizeze semnificaţia Crăciunului;
 să fie sensibil la bogăţia şi frumuseţea literaturii populare;
 să devină un pasionat al căutării, descoperirii celor mai semnificative taine ale artei populare,

exprimarea în mod liber a propriei păreri; 
 să pregătească o expoziţie cu desene, decoratiuni, felicitari, picturi, ornamente si alte obiecte

adecvate sărbătorii Craciunului. 

9.Resursele:
a. umane: elevii si d-na invatatoare, parinti, cadre didactice invitate;
b. materiale: ornamente pentru Craciun si Anul Nou, clopotei, programul de serbare alcatuit din

versuri cantece si colinde, bradul impodobit, smart tv, costume, expozitia de lucrari realizate de elevii clasei 
pregatitoare. 

10.Descrierea activităţii :
Activitatea se desfasoara in sala de clasa. 
Inainte de serbare, a fost amenajata o expozitie cu lucrarile realizate in orele de abilitati practice si 

educatie plastica, decorata sala de clasa cu ornamente speifice sarbatorilor de iarna si cu bradul impodobit. 
Urmeaza apoi programul de serbare prezentat in fata parintilor si a cadrelor didactice invitate. 

Programul cuprinde poezii despre iarna, Craciun, Nasterea Domnului, bradul de Craciun, Mos Craciun, 
care alterneaza cu urmatoarele cântecele din folclorul copiilor si colinde: „Alunelul”, „Drag mi-e jocul 
romanesc” „Trei pastori”, „Sculati gazde, nu dormiti!!”, „Seaua sus răsare...”, „Oratia”, in acimpaniament 
de instrumente muzicale improvizate, clopotei, tamburina, duba, maracas, zurgalai, un dans al fulgilor de 
nea in care elevii vor purta palarii decorate de ei, iar la sfarsitul programului spectatorii vor fi invitati sa 
colinde impreuna cu elevii colindul „O, ce veste minunata!”. 

Fiecare elev va fi rasplatit cu daruri de la de Mos Craciun la finalul mini-concertului de colinde 
impletit cu mini-recitalul de poezii, dar si cu diplome. 
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Cadrelor didactice si parintilor le va fi prezentata expozitia alcatuita din lucrarile realizate de elevii 
clasei pregatitoare. La final, lucrarile vor fi daruite de catre acestia celor dragi si invitatilor. 

 
11.Rezultate aşteptate: 
a. cunoasterea datinilor si obiceiurilor stramosesti;  
b. prezentarea programului artistic cat mai expresiv si convingator; 
c. organizarea unei expozitii cu lucrarile realizate. 
 
12. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a. expozitia cu lucrarile elevilor ; 
b. serbarea scolara. 
 
13.Rezultate înregistrate: 
a. o activitate placuta la care elevii, parintii si invitatii participa cu interes; 
b. recitarea poeziilor si intrepretarea colindelor si cantecelelor corect ; 
c.realizarea expozitiei cu lucrarile elevilor. 
 
14. Sugestii, recomandări: 
Doamna invatatoare le recomanda elevilor sa nu uite de adevarata semnificatie a Craciunului si sa 

mearga cu colindul, cu „Sorcova” si cu „Plugusorul” de sarbatori, pentu a perpetua si respecta traditiile si 
obiceiurile locale specifice sarbatorilor de iarna, mostenite din mosi-stramosi. 

 
Director, Prof. Dalie Lavinia Coordonator,  
Prof. inv. primar Miklos Angela 
Responsabil Comisie metodica, Prof. inv. primar Todoran Maria 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE- 
FACTOR HOTĂRÂTOR ÎN EDUCAREA ŞCOLARULUI 

PENTRU INTEGRARE ÎN SOCIETATE 

MILEA PAULINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14- TULCEA 

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 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. 

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. 

În urma unui studiu realizat în SUA- Florida- doamna Bonnie McReynolds a constatat că: 
1. Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un mediu sigur de

învăţare şi de achiziţii ale elevilor. 
2. 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.  

3. Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor.
4. Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor , dar mulţi nu ştiu cum să

procedeze. 
5. Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a succeselor, dar

mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. 
6. Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor
7. De modul în care şcolile ştiu să-i încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu

a acestora la acţiunile comune cu şcoala. 
8. Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii cu

privire la educaţia copiilor lor. 
Conform acestui studiu, părinţii se pot implica în calitate de parteneri în educarea elevilor, alături de 

şcoală, în următoarele situaţii : 
I. LUAREA DECIZIILOR 
 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. Analizând documentele 
recente emise în cadrul Consiliului Europei (organizaţie internaţională cu rol important in stabilirea 
standardelor educaţionale internaţionale, şi care influenţează major politicile sociale, respectiv 
educaţionale, în cadrul Uniunii Europene) se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui 
parteneriat. 

 Îi încurajează pe părinţi 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 
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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, nu numai sub aspect economic, respectiv 
de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-
cultural. Această tendinţă prezentă deja în unele ţări vest-europene, în cazul societăţii româneşti este doar 
un proiect. 

II. ACORDAREA SPRIJINULUI  
 Părinţii îşi sprijină copiii în multe feluri : le oferă acoperiş, hrană, îmbrăcăminte, protecţie, 

dragoste, dar ei trebuie să –i ajute şi cu activitatea la clasă. 
 A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri , dar colaborarea 

cu şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem aminti aici 
lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai complete după o 
consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa pentru a-şi putea ajuta 
copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe la biblioteca şcolii materiale 
pe care părinţii le pot consulta, venind astfel în întâmpinarea acestora pentru rezolvarea problemelor ce apar 
pe parcurs. 

 Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţi şi pentru copiii lor, este 
posibil ca participanţii să nu fie într-un număr foarte mare, atunci ar fi posibil ca, prin iniţiativa părinţilor 
de a organiza la rândul lor unele activităţi, să se vadă cu adevărat că acestora le pasă, şi ar obliga şcoala la 
mai multă deschidere şi cooperare. 

III. PREDAREA 
 Părinţii îşi pot asuma şi rolul de profesori în anumite situaţii. În primul rând ştim că de la ei copiii 

au , la intrarea în clasa I , multe cunoştinţe generale. Rolul părintelui nu se încheie odată cu începerea clasei 
I, în responsabilitatea acestuia intră : stabilirea programului de lucru al elevului şi locul pentru teme, cititul 
împreună cu copilul, convingerea că tema este bine înţeleasă şi terminată, discuţiile despre ceea ce s-a 
întâmplat la şcoală în timpul zilei. 

 Părinţii se vor oferi voluntari la activităţi la care au experienţă, pe care le-o pot împărtăşi elevilor 
( de exemplu :cu referire la domeniul în care lucrează). Copiii îşi văd părinţii în acţiune şi simt că au şi ei 
o contribuţie importantă în comunitatea şcolară. 

IV. STUDIUL 
 Părinţii pot colabora cu învăţătorii interesându-se în ce mod şi ce anume s-a predat . Utile sunt 

consultaţiile cu părinţii, în special la clasa I, situaţii în care cadrele didactice explică noutăţile din 
curriculum, ce obiective se urmăresc, ce modalităţi de predare se folosesc, ce se aşteaptă de la copii. 
Participarea părinţilor la astfel de activităţi îi ajută pe aceştia să fie alături de copii, să-i îndrume pentru a 
se obţine rezultatele aşteptate. 

V. COMUNICAREA 
 Comunicarea constantă , continuă cu părinţii , pe parcursul anului şcolar, pe teme ca : regulile 

clasei, aşteptările, scopurile îi implică pe aceştia în procesul educaţional. 
 Părinţii sunt informaţi la şedinţele lunare sau în scris în legătură cu acele concepte care sunt de 

predat, ce trebuie aprofundat, consolidat acasă, tipurile de acţiuni la care pot colabora părinţii în perioada 
următoare. 

 Comunicarea dintre părinţi şi cadre didactice vizează, dar nu se limitează la situaţia şcolară, 
politica şcolii în ceea ce priveşte elevii, proceduri, activităţi comunitare, opţiuni educaţionale, modalităţi în 
care familia poate ajuta şcoala… 

 O modalitate modernă de comunicare, ce poate veni în ajutorul părinţilor foarte ocupaţi, poate fi 
comunicarea prin intermediul e-mail-ului . 

 Conform unui studiu pe tema comunicării dintre familie şi şcoală, s-a constatat că este bine ca 
părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are o performanţă notabilă. Astfel , familia are oportunitatea de a 
privi mai încrezătoare informaţiile despre şcolar şi , în urma unei astfel de abordări, este mai receptivă la 
sugestiile cadrelor didactice. 
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 „Părinţii trebuie să se implice ca profesori, elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor lor.” (Bonnie
McReynolds) 

CONSTATĂRI: 
În urma studiului s-a constatat faptul că: 
 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, 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, s-
au 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 si 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 achizitiilor şcolare cât şi din cel al 
implicării active în activităţile ce se desfăşoară cu ei. 

Este adevărat că sunt şcoli care nu beneficiază de implicarea părinţilor, totuşi, dacă se depune puţin 
efort, dacă activităţile planificate reuşesc să le atragă atenţia, măcar în unele puncte amintite mai sus, se pot 
obţine rezultate pozitive, ceea ce îi va avantaja pe copii. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
 

PROF. MILOȘ MANUELA-NICOLETA 
COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

 
Se apropie sărbătorile si, odata cu ele, ne gândim la cadouri, la Mos Craciun, la momentele petrecute 

alături de familie si de cei dragi. 
Odata cu bucuria sărbătorilor de iarna vine și luna cadourilor în care toți ne vom bucura de atentia 

celor din jur, de evenimente dedicate acestor sarbatori si de multe, multe cadouri. 
Poate ca unii dintre noi iși doresc anumite lucruri de sarbatori: de la lucruri marunte cum sunt 

podoabele de Craciun, jucariile, dulciurile, instrumentele muzicale, echipament foto sau echipamente 
sportive pentru cei pasionati, la lucruri mai mari cum sunt o casa sau o masina. 

Altii isi doresc in schimb sa traiasca spiritul Craciunului asa cum il stiau de cand erau mici: alaturi de 
cei dragi, la gura sobei, inconjurati de bucurie, de copii, bucurandu-se de cozonacii abia scosi din cuptor. 

Despre Craciun se spune ca este cea mai frumoasa sarbatoare a anului, indiferent de locul in care 
petreci. 

Si daca tot vorbim despre traditii si obiceiuri, m-am gandit ca ar fi interesant sa stii cate ceva despre 
Sarbatorile de iarna. 

Luna cadourilor începe 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. 

Colinde precum “O ce veste minunata”, “Domn, domn sa-naltam” sunt cunoscute de noi toti. Nu-i 
asa ca si tu mergeai cu colindul cand erai mic? Eu am atatea amintiri frumoase din copilarie! In seara de 23 
decembrie ma intalneam cu toti prietenii de pe la bunici si mergeam impreuna la colindat. In fiecare an era 
o experienta unica! 

Pe langa colinde, inainte de Craciun este perioada impodobirii caselor, a bradului de Craciun si a 
pregatirilor mesei bogate. Se stie ca pe orice masa de Craciun trebuie sa se afle sarmalele, friptura de porc, 
piftia, cozonacul si alte mancaruri traditionale. Toate acestea sunt pregatite cu mult drag pentru ziua de 
Craciun, zi in care se va sarbatori in primul rand alaturi de familie si abia apoi alaturi de prieteni. 

In ziua de Craciun, revin colindele, de data aceasta copiii cantand “Steaua”. Prin acest colind, ei 
anunta venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Craciunul reprezinta nasterea lui Iisus Hristos si este un 
moment pe care il sarbatorim cu bucurie in fiecare an. 

Fiecare tara are traditiile sale de Craciun, insa noi ne-am obisnuit cu traditiile din Romania., Craciunul 
va fi intotdeauna pentru noi asa cum il stiam de cand eram mici: împodobind bradul, cantand colinde, 
razand, ascunzandu-ne dupa pat si pandindu-l pe Mos Craciun. 

 
Bibliografie: 
1. Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
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COLABORAREA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE ÎN PROCESUL EDUCATIV 

PROFESOR, MINTARIU LAURA – LILIANA 
SCOALA PROFESIONALA SPECIALA ,,ION PILLAT ,, 

DOROHOI, BOTOSANI 

În procesul de promovare a educaţiei incluzive, în cadrul parteneriatului educaţional un rol deosebit 
revine colaborării între școală și familie, care, în calitate de parteneri, au obiective comune, bazate pe 
principii de reciprocitate. Astfel, cadrele didactice și părinţii sunt uniţi de dorinţa comună de a-i sprijini pe 
copii în dezvoltare. În acest parteneriat, fiecărui actor îi revine un rol anume. Rolurile parentale de bază se 
realizează în cadrul familiei, precum și în relaţiile de tip „școală –familie” și ţin de creștere, învăţare și 
modelare. În interiorul structurii extinse „familie – școală”, părinţii trebuie să realizeze roluri de învăţare, 
acţiune, sprijinire și luare de decizii. În mod normal, părinţii folosesc toate aceste roluri variate în complex, 
dar le accentuează pe unele, în funcţie de situaţia dictată de familie sau de relaţia „școală – familie” 
(Schaefer, 1985).  

Rolurile cadrelor didactice, esenţiale procesului de parteneriat, includ rolurile centrate pe familie: de 
sprijin, educare și îndrumare.  

Rolurile care vizează implicarea familiei în activităţile școlii și ale clasei ţin de îngrijire, susţinere, 
ghidare și luare a deciziilor. Împreună, părinţii și cadrele didactice pot sprijini parteneriatul prin 
comportamente de colaborare, planificare, comunicare și evaluare. (Epstein și Dauber, 1991; Swick, 1991).  

Părinţii și cadrele didactice au responsabilităţi multiple și sunt în permanenţă sub presiunea timpului, 
într-o societate în continuă schimbare. În aceste condiţii, parteneriatul „școală – familie” se integrează în 
procesul de învăţare, determinând succesul acestuia.  

Un rol deosebit în parteneriatului educaţional îi revine colaborării între școală și familie. 
Cadrelor didactice le revine rolul de liant care menţine colaborarea și, prin instrumente eficiente, 

maximizează beneficiile școlii pentru toţi copiii și pentru familiile acestora.  
Procesul de implicare a familiei/părinţilor în parteneriatul „școală-familie” se realizează în câteva 

modalităţi: activ și pasiv, formal și informal. 
 Activ -Părinții sprijină activităților școlare și ajutorul la clasă oferit de părinți. 
 Pasiv - Părinţii se asigură că elevii (copiii lor) au toate cele necesare pentru şcoală, atunci când pleacă 

de acasă. Modalităţi de implicare a familiei/părinților Părinții participă la activităţile unui grup de lucru din 
şcoală, la nivelul căruia se iau decizii care vizează şcoala, cum ar fi: comitetul părinților pe școală, asociația 
părinților, Consiliul de administrație, grup/grupuri de sprijin, etc  

Formal / Informal 
 Părintele vine la școală să discute despre progresele copilului său, participă la activitățile organizate 

în școală, activează ca voluntar etc  
 În literatura de specialitate (Fruchter, 1992) au fost identificate patru principii iminente pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor școlare ale copiilor:  
 Părinţii sunt primii profesori ai copiilor și au o influenţă permanentă asupra valorilor, atitudinilor și 

aspiraţiilor acestora. 
 Succesul educaţional al copiilor cere o congruenţă între ceea ce se predă în școală și valorile 

exprimate acasă. 
 Cei mai mulţi dintre părinţi – indiferent de statutul economic, de nivelul educaţional și/sau mediul 

cultural, sunt puternic interesaţi de educaţia copiilor și pot oferi un sprijin substanţial, dacă li se oferă 
cunoștinţe și oportunităţi specifice. 

 Școlile trebuie să preia conducerea în eliminarea sau cel puţin reducerea barierelor tradiţionale în 
implicarea părinţilor.  

În accepția UNICEF (1993), parteneriatul instituţiei de învăţământ cu familia/părinţii reprezintă o 
strategie care și-a demonstrat eficienţa acolo unde a fost aplicată, iar bunele practici implementate deja 
confirmă că acesta se poate realiza în baza următoarelor principii fundamentale: 

* părinţii sunt consideraţi de personalul școlii ca participanţi activi în educaţia copiilor,care aduc o
contribuţie reală și valoroasă în acest demers; 
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* părinţii participă realmente în luarea deciziilor referitoare la activităţile școlii (ex.: modificarea
orarului etc.); 

* tuturor părinţilor li se oferă oportunităţi de participare activă la experienţele educaţionale ale
copiilor lor; 

* copilul/elevul este tratat drept actor activ în relaţia “școală – familie”;
* responsabilitatea dezvoltării și evoluţiei copilului, dar și succesele obţinute, se împart între școală

și părinţi; 
* relaţia “școală – familie” constituie fundamentul restructurării procesului educaţional,precum și al

dezvoltării comunităţii; 
* eficienţa profesională a personalului școlii (cadrelor didactice, managerilor) se va maximiza prin

dezvoltarea unor competenţe concrete, esenţiale conexiunii cu părinţii și comunitatea.  
În școala cu practici inclusive si, in particular , in scoala speciala parteneriatul dintre personalul școlii 

și părinţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale poate contribui la progresul acestora. Dacă părinţii sunt 
realmente interesaţi de progresul copilului și manifestă disponibilităţi de colaborare cu personalul școlii, 
atunci informaţiile pe care le pot oferi cadrului didactic despre copil pot reprezenta o bază pentru luarea 
celor mai adecvate decizii.  

La rândul său, cadrul didactic poate ajuta părinţii să devină mai sistematici și mai eficienţi în acţiunile 
educative realizate în mediul familial. Prin urmare, orice demers educativ eficient cere o coordonare a 
acţiunilor între cadrele didactice și părinţi, nu numai la nivelul obiectivelor propuse pentru realizare, dar și 
în privinţa metodelor, tehnicilor, formelor de activitate și a feedback-ului.  

În acest context, în parteneriatul educaţional, pot fi utilizate diverse forme de acordare de sprijin 
familiilor de către cadrele didactice, inclusiv:  

• Comunicarea informaţiilor
• Primirea și oferirea informaţiilor părinţilor, organizarea ședinţelor cu părinţii în scopul revizuirii

opţiunilor educaţionale pentru copiii acestora și identificarea căilor de soluţionare a problemelor existente. 
• Accesul la comunitate
• Antrenarea/contractarea de furnizori de servicii educaționale pentru copii cu CES și consolidate

legăturile cu organizaţiile din comunitate, din instituţiile religioase, alte școli, grupuri civice și profesionale 
etc pentru a complet la nevoile familiilor care solicită ajutor.  

• Planificarea întocmită cu grijă, precum și acţiunile bine gândite, duc la diminuarea stresului care
însoţește trecerea oricărui copil de la viaţa de acasă la viaţa școlară. 

• Pregătirea copiilor cu CES pentru etapele de tranziţie de succes implică colaborarea cadrelor
didactice cu familia copilului, cu furnizorii de servicii în programele noi și cele anterioare ale copilului. 
Pentru a facilita integrarea copiilor în noile programe, cadrele didactice trebuie să stimuleze abilităţile 
funcţionale ale acestora, participarea socială, independentă și de grup.  

• Facilitarea etapei de tranziţie.
• Suport în formarea abilităţilor de autoadministrare
 Copiii aflaţi în situaţii de dificultate se descurcă mult mai greu în dobândirea abilităţilor de 

autoadministrare, din cauza complexităţii acestor activităţi.  
Cadrele didactice și părinţii trebuie să trateze copilul individual, ţinând cont de priorităţile lui, 

atunci când stabilesc obiectivele pentru formarea abilităţilor de autoadministrare.  
 Copiii cu cerințe educaţionale speciale vor beneficia în activităţile zilnice de interacţiunea cu ceilalţi 

copii și adulţi. Supravegherea atentă, formularea întrebărilor, comunicarea și participarea copiilor sunt 
câteva exemple de activităţi care stimulează interacţiunea socială pozitivă. Cadrul didactic poate reduce 
barierele sociale dintre copiii din cadrul unei clase prin planificarea unor activităţi care să stimuleze 
prietenia dintre copii.  

• Suport în formarea abilităţilor sociale
Participarea independentă și participarea activă în grup sunt abilităţi esenţiale pentru un copil care 

este pe punctul de a experimenta cu succes un program de incluziune. Copiii cu CES au nevoie de condiţii 
pentru a-și exersa zi de zi abilităţile în contextul activităţilor din clasă. Cadrele didactice pot ajuta copiii să 
dobândească abilităţi de participare activă și independentă prin folosirea unui limbaj clar și concis. Astfel, 
asistând părinţii și oferind informaţii specifice despre noile oportunităţi pe care școala le oferă pentru 
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dezvoltarea și creșterea copilului lor, cadrele didactice pot contribui ca integrarea acestuia să se desfășoare 
într-un mod firesc.  

• Facilitarea participării independente și participării în grup
În opinia cadrelor didactice, a părinţilor și a elevilor, o condiţie importantă a unui program reușit de 

integrate îl constituie colaborarea reciprocă și colaborarea cu specialiștii (Statuback și Stamback, 1996), 
care se materializează în formarea unor grupuri de sprijin. Specialiștii cu abilităţi și pregătire specială 
(psihologii, psihiatrii, asistenţii sociali, nutriţioniștii, specialiștii în logopedie, în terapia muncii și cultura 
fi zică, etc.), implicaţi în activitatea de sprijin a dezvoltării copiilor cu CES, pot oferi suport cadrelor 
didactice care elaborează programe de incluziune. Succesul colaborării în promovarea respectării 
drepturilor copiilor și asigurarea incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale ţine de ajutorul și 
sprijinul reciproc al participanţilor.  

Sugestii pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes: 
1. Nu există o abordare unică potrivită tuturor tipurilor de parteneriat.
2. Perfecţionarea și dezvoltarea actorilor parteneriatului reprezintă o investiţie esenţială.
3. Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat eficient.
4. Flexibilitatea și diversitatea reprezintă cheia succesului.
5. Instruirea, asistenţa și fondurile oferite din sursele externe școlilor se consideră un avantaj.
6. Schimbarea înseamnă/necesită timp. Dezvoltarea unui parteneriat de succes „familie – școală”

necesită un efort continuu în timp, iar soluţionarea unei probleme determină apariţia a noi provocări. 
7. Efectele parteneriatului urmează a fi evaluate în mod regulat, folosind indicatori multipli.
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 
UN REAL BENEFICIU PENTRU COPIL 

 
PROFESOR DE SPRIJIN, MIRCEA SĂNDICA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ – BRĂILA 
 
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. 

Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
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.Școala nu-și poate realiza pe deplin 
sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. 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. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de 
învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 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, acestea 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 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 
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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 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. 

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. 

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).  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII.SERBĂRILE 
ȘCOLARE. 

PROFESOR: MIRICĂ FLORINA 
LICEUL TEORETIC ORAȘ POGOANELE 

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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROF. ÎNV. PRESCOLAR-MIRIȚESCU DANIELA 
G.P.N. PLEȘCOI, BERCA- BUZĂU 

„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) 

 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. Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite 
de elevi, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 

 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. 

 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. 

 Pentru a cunoaşte opinia despre modul de desfăşurare a serbărilor şcolare se pot purta discuţii formale 
şi informale cu conducerea unităţii şcolare, colegii din şcoală, părinţii elevilor, autorităţile locale şi elevii 
spectatori. Din aceste discuţii se desprind câteva opinii mai semnificative care demonstrează că serbarea 
şcolară şi-a atins scopul propus, a creat o atmosferă plăcută, a trezit interes şi amintiri. 

Bibliografie: 
*Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti. 
*Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

MÎRZEA MIHAELA 
SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DAIA 

Se stie că familia este primul factor educativ în viaţa copilului şi în funcţie de influenţa 
socioeducaţională puternică a familiei, şcolii îi revine sarcina de a consilia şi a îndruma familia elevului 
pentru ca aceasta să contribuie la o formare eficientă şi armonioasă a copilului. Elevul petrece cea mai mare 
parte din timpul dezvoltării sale intelectuale, profesionale şi morale, într-un cadru instituţionalizat, scoala. 
Donati (1989, p.5) condideră că instituţia şcolară are datoria de a manifesta o atitudine pedagogică pozitivă 
şi constructivă, în diverse cadre de manifestare faţă de familie care „este capabilă să reacţioneze şi să 
contribuie la dezvoltarea societăţii”. 

Parteneriatul dintre cadrele didactice şi părinţii copiilor se integrează ca un segment bine delimitat al 
parteneriatului educativ.  

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicaţi: părinţi, şcoală, 
elevi, comunitate. Părintele are un rol dublu in dezvoltarea copiilor. Modelarea unui comportament acasă, 
crearea unui mediu de încredere, respect şi suport este primul pas in crearea unui climat propice care sprijină 
învăţarea-atât în clasă, cât şi în afara clasei. Părintele trebuie să dezvolte copilului o atitudine pozitivă atât 
faţă de şcoală şi învăţare, cât şi încredere în potenţialul lui.  

Parteneriatul dintre cadrele didactice şi părinţi este reglementat de direcţiile de acţiune: creşterea, 
dezvoltarea, educarea şi integrarea copilului în diverse colectivităţi, în societate şi se prezintă sub 
numeroase forme în care activitatea propusă în mod formal, informal şi nonformal se îmbină de cele mai 
multe ori, se manifestă ca o relaţie umană profundă şi durabilă. 

Modalităţile în care îi activăm pe părinţi repărezintă un palier uşor sensibil, deoarece familia trebuie 
privită ca un participant activ care este apreciată pentru informaţiile furnizate şi asumarea 
responsabilităţilor. 

Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze şi să considere părinţii ca parteneri egali în procesul 
educativ constituind direcţia în care trebuie să proiectăm şi să derulăm orice tip de acţiune educativă. De 
asemenea, activităţile proiectate vor ţine cont de principiile de predare-învăţare interactivă pentru adulţi. 

Consider că, 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. 
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VALORIFICAREA OBICEIURILOR DE IARNĂ 
ÎN CADRUL PARTENERIATULUI ŞCOLAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR MOCAN ELENA- CLAUDIA 
ȘC. GIMN. „AVRAM IANCU”, TURDA, JUD. CLUJ 

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 împreună cu actul educaţional propriu-zis. El 
se referă la cerinţe ca proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi 
educaţionali. 

Educaţia are în sarcinile ei, de la vârstele cele mai mici educarea responsabilizării sociale şi luarea 
rapidă a deciziilor. Relaţia educator – copil are sensuri noi, este o relaţie de parteneriat, datorită aspectelor 
ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub 
influenţa educatorului, ci şi acesta se formează şi se transformă prin relaţia educativă. La educarea copilului 
contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, şcoala şi comunitatea.  

Unicitatea vine din ecuaţia subiectivă a fiecăruia, dar şi din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, 
trăsăturile personale, capacităţile, competenţele şi comportamentele fiecăruia. Amprenta culturală este 
importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupului social. 

Parteneriatul educaţional 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 la anumite momente asupra copilului;
◦ programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului;
◦ formele educaţiei în anumite perioade.
Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un 

concept şi o atitudine în câmpul educaţiei.  
Ca atitudine, 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).
Am realizat un parteneriat cu clasa a IV-a de la Şcoala cu clasele I-VIII Iacobeni. Parteneriat la care 

au fost invitați și părinții, deoarece este foarte important a se păstra legătura școală- părinți. Activitatea a 
avut în vedere valorificarea tradiţiilor, a preluării şi transmiterii lor, dacă vrem ca şi generaţiile care vin să 
înţeleagă că veşnicia s-a născut la sat, că fără această zestre de gândire şi simţire nu mai suntem noi. Ne 
vom aminti că suntem români prin ceea ce avem mai de preţ, prin tradiţiile care, preluate de copii cu talent 
şi ingenuitate, trebuie redate vieţii pentru a dura în timp. Dacă reuşesc să vieţuiască e doar rodul muncii 
pătimaşe a unor oameni ce sfinţesc locurile unde vieţuiesc şi muncesc. 

Folclorul românesc reflectă viaţa românului din toate timpurile; posedă conţinut bogat de idei şi 
sentimente; solicită funcţia de comunicare a limbajului, contribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor şi la 
cultivarea capacităţii de vorbire – datorită scenariului accesibil şi plăcut pentru copii: obiceiuri, poezii, 
cântece, ghicitori, proverbe, zicători, povestiri ş.a.; dezvoltă aptitudinile muzicale; stimulează şi educă 
atenţia, memoria, gândirea, voinţa ( varietatea răspunsurilor care trebuie urmărite pe parcursul derulării 
conţinutului, intervenţia, la momentul oportun, cu răspunsul sau rolul pe care-l are de îndeplinit fiecare 
elev); dezvoltă latura estetică şi morală a personalităţii.  

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători de suflet. 
Amintirile copilăriei ce ne revin puternic în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod 
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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 atmosfera de basm, linişte 
sufletească şi iubire. 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”; 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. 

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.  

În tradiţiile sărbătorilor de iarnă, în sânul familiei, există mult basm, poezie şi dragoste. Cine vrea să 
cunoască sufletul românului, să intre în casa lui, mai ales iarna. Va vedea atunci cum se roagă și mulțumesc 
toți adunați în jurul mesei pentru binecuvântările primite. 

Suntem un popor bogat spiritual. Multe tradiţii şi obiceiuri de o rară frumuseţe şi de o deosebită 
valoare spirituală sunt concentrate în jurul celor două mari sărbători de iarnă: Crăciunul, adică Naşterea 
Domnului Hristos şi Anul Nou. Am moştenit de la strămoşii noştri romani sărbătoarea Anului Nou, 
împodobită cu o mulţime de datini. La acestea, s-au adăugat poezia şi legendele păstorilor daci din Munţii 
Carpaţi.  

Activitatea desfăşurată în parteneriat cu elevii de la şcoala Iacobeni a fost un bun prilej de împărtăşire 
a diferitelor obiceiuri din zonă. Împreună cu elevii de la şcoala ,,Avram Iancu” am pregătit o şezătoare unde 
s-au prezentat poezii specifice Crăciunului, colinde, legende despre bradul de Crăciun, despre Moş Crăciun. 
A fost o altfel de serbare, care a încântat toți participanții de la mic la mare: elevi, frați, surori, părinți, 
bunici, cadre didactice. Împreună cu părinții au realizat podoabe și ornamente pentru Crăciun, care mai 
târziu au fost expuse la Târgul de Crăciun organizat de școala Gimnazială “Avram Iancu” din Turda. Elevii 
de la cele două şcoli au descoperit astfel obiceiuri şi tradiţii pe care unii nu le-au mai văzut sau auzit. Au 
fost bucuroși că pot realiza produse împărtășind idei unii altora. S-au dovedit a fi creativi. Părinții au fost 
încântați să revadă datini și obiceiuri din alte zone prezentate de micii românași, tradiții care pot fi transmise 
mai departe chiar prin intermediul acestor activități. Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept 
central pentru abordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative.  

Trebuie să-i învăţăm pe copii ceea ce este românesc, să cunoască şi să respecte folclorul, să păstreze 
ceea ce avem şi, la rândul lor, să transmită mai departe. Fără tradiţii, fiecare generaţie ar trebui să reia totul 
de la început.  

Bibliografie: 
1. Iosifescu, S (1997),, Introducere în managementul educaţional – monitorizare de curriculum şi

managementul clasei”. Chişinău : Prodidactica. 
2. Iucu, R.B. (2000) ,,Managementul şi gestiunea clasei de elevi”; ,,Fundamente teoretico –

metodologice”, Iaşi : Polirom. 
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,, IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII” 
 

PROF. ȊNV. PRIMAR MOCANAȘU ANCA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUCUIEȚI- SOLONȚ 

 SAT CUCUIEȚI, COMUNA SOLONȚ, JUDEȚUL BACĂU 
 
Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ piloni ai procesului 

instructiv – educativ: elevul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu este mai mult sau mai puțin important. 
Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu 
va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate bune 
în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale învățării și 
pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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.  

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 competență, 
un cod de etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câștigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

• părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între 
școală și familie; 

• părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență rezultatele 
activității școlare.  

În activitatea didactică pe care o desfășor am urmărit să aplic eficient, în cele mai variate condiții, 
reforma educațională, convinsă fiind că reușita în cadrul procesului instructiv – educativ depinde de cum 
știi să te implici în faptul ca întreaga comunitate să - și aducă contribuția pentru realizarea unei educații 
valorice. Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și să pătrundă în spiritul comunitar, căci 
comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu ceilalți. 

Colaborarea mea cu familiile elevilor este fructuoasă, având sprijinul lor ori de câte ori i- am solicitat, 
mai ales în cadrul activităților cu caracter aplicativ sau în cele comune de tipul: voluntariatului Let`s do it, 
Romania!, împodobirea bradului de Crăciun, realizarea de mărțișoare, activități în cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiuni Comunitare care s-au dovedit benefice, productive, finalizându-se printr-o evaluare 
raportată la nivelul realizării obiectivelor urmărite. Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența în 
majoritatea cazurilor în care am desfășurat activități extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la 
formarea și dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor 
acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este foarte important rolul pe care –l are interesul/ talentul 
învățătorului de a atrage micii școlari în asemenea activități, ce au menirea să amplifice efectele formatoare 
ale procesului de învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe, abilități, atitudini ale copilului, în vederea 
reușitei integrării sociale. Anatole France afirma: ,, dibăcia învățătorului nu este decât aceea de a trezi 
curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai ființele fericite o 
au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușe. Ca să mistui știința 
trebuie s-o fi înghițit cu poftă”.  

An de an, în desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, am reușit să antrenez cei trei 
factori implicați în actul educațional: elevii, prin responsabilități asumate atât individual , cât și în grup, 
familiile, prin susținere morală, financiară și, de cele mai multe ori, implicare în organizarea activităților, 
școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice și rezultatele n-au 
întârziat să apară: 

• Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
• Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează formarea 

competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 
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• Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească programe ale 
activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 

• Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, simțul artistic, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

• Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 
contribuie la formarea colectivului de elevi. 

• Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități, 
elevii se autodisciplinează. 

• Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistcă a personalității, să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROF. MOCOFAN SIMONA-ANDREEA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 20 

DROBETA TURNU SEVERIN 

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. 

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, 
încă 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 construirea 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. Serbările copilăriei, momentele acestea de maxima 
bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea 
aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului si 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: 
• Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord.), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
• Sorina Sav, ”Tradițiile si obiceiurile romanești, Editura Mico
• Revista Învăţământului 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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SERBAREA ȘCOLARĂ MIJLOC DE DEZVOLTARE 
A CREATIVITĂȚII 

PROF. MODREA MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 20 

DROBETA TURNU SEVERIN 

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. Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatorului de a atrage 
copii în asemenea activităţi care au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ și 
să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale preșcolarului 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 grădiniță, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi 
mai accesibili sufletelor acestora, au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii preșcolarului, implică 
în mod direct copilul 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, copiii 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 
copiilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, ei 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 copil 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 amenajate în chip sărbătoresc. 

Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Întregul lanţ de manifestări organizate de grădiniță şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a 
educatoarelor, 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 unitățile de învățământ şi slujitorii ei. 

Bibliografie:  
• Bunescu, G., Negreanu E. (coord.), (2005), Educaţia informală şi mass-media, Institutul de Ştiinţe

ale Educaţiei, Teoria Educaţiei 
• Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
• Popescu, G., (2007), Psihologia creativităţii, Ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti 
• Revista învățământ primar, nr.2-3/2004,Editura Miniped
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROF. INV. PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
LUMINIŢA MOHOREA 

GRADINŢA NR.1, LOC. CIOLPANI - ILFOV 

 Serbarea şcolară este cea care are posibilitatea să antreneze atat parinţii cât şi toţi copiii în pregătirea 
scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, interpretarea 
rolurilor. Ea este şi cea mai îndrăgită dintre toate activităţile extracurriculare realizata de copii. În 
organizarea unei serbări şcolare trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice care orientează profesorul 
în munca de educare a copiilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele (cognitiv, 
afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). 

 Toţi copiii selectaţi pentru a face parte din grupul ce va participa la serbare trebuie să fie mobilizaţi 
activ, responsabilizaţi şi implicaţi în pregătirea şi susţinerea spectacolului. Fiecare copil trebuie să 
primească un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, intereselor şi talentelor. În felul acesta toţi 
copiii se vor simţi egali unii cu alţii, valorizaţi şi vor putea îndeplini sarcinile primite fără a fi ţinta unor 
ironii din partea copiilor mai talentaţi şi mai îndrăzneţi. Şansa de a reuşi este oferită astfel tuturor copiilor 
indiferent de nivelul lor de dezvoltare aptitudinală.  

 Organizatorul serbării trebuie să aibă o viziune clară asupra conţinutului, ideea tematică în jurul 
căreia se grupează toate punctele din program putând fi o temă legată sau tangentă cu un anumit eveniment. 
Indiferent de tema spectacolului este absolut necesară transmiterea unui mesaj precis, clar exprimat pentru 
a fi perceput şi apreciat de către spectatori. Pe lângă tema serbării se impune ca aceasta să aibă o notă de 
originalitate ( să nu semene cu cele care au fost prezentate anterior), fie prin noutatea numerelor prezentate, 
fie prin gruparea deosebită pe scenă, fie prin noutatea costumelor, fie prin aranjamentul în sala de spectacol, 
fie prin locul ales pentru desfăşurarea serbării. 

 În funcţie de tema serbării, de eveniment, conţinuturile trbuie sa fie adecvate particularităţilor de 
vârstă şi potenţialului individual al copiilor.Pentru ca serbarea şcolară să-şi atingă finalitatea educativă side 
informare şi formare a personalităţii copiilor este necesar să se respecte principiul interdisciplinarităţii şi a 
implicării cadrelor didactice de diverse specialităţi. 

 Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organizatorul serbării deoarece „trebuie să se 
gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a scoate în evidenţă 
calităţile artistice ale fiecărui copil în parte sau ale unor grupuri de copii. Apoi trebuie să culeagă materialul 
şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv şi educativ ţinând cont de „artiştii” implicaţi în serbare. Scenariile 
trebuie alcătuite astfel încât să dea posibilitatea fiecărui copil să se identifice cu rolul, să-şi dezvolte o 
imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim posibilităţile individuale. 

 La distribuirea rolurilor se tine cont că toţi copiii trebuie să participe, atât cei talentaţi cât şi cei cu 
mai puţine aptitudini artistice dar cu dorinţa de a fi al fel de buni ca şi colegii lor. Pe scenă fiecare copil ca 
actor poate „dărui” ceva, îşi poate deschide sufletul transmiţând emoţii şi sentimente. În acelaşi timp fiecare 
părinte vrea să-şi vadă copilul pe scenă îmbrăcat în costumul frumos potrivit tematicii scenariului şi fericit 
că este o mică „vedetă”. O interpretare corectă alături de repertoriul bine ales oferă cheia succesului pentru 
o serbare şcolară.

 Orice serbare şcolară se desfăşoară într-un anumit cadru şi loc: sala de clasă, biblioteca şcolii, terenul 
de sport, sala Căminului Cultural sau în alte instituţii culturale. Pentru ca serbarea să aibă farmec, să fie 
plăcută la vedere, scena, locul desfăşurării serbării, se ornează potrivit cu tematica acesteea evitându-se 
supraaglomerarea cu elemente decorative. Decoraţiunile pot fi confecţionate de către copii, şi este chiar 
indicat ca ei să fie implicaţi în această acţiune care le trezeşte respectul faţă de munca lor.  

 Serbarea şcolară dă şanse egale participanţilor, oferă alternative de afirmare şi valorizare, dezvoltă 
simţul civic adecvat cerinţelor sociale. Atitudinea artistică constă în implicarea adecvată în rol, transmiterea 
corectă a mesajului artistic, alegerea unui costum potrivit scenariului şi de bun gust în funcţie de 
posibilităţile financiare ale familiei şi „chiar dacă nu toţi copii sunt din familii cu situaţii materiale bune, 
toţi trebuie să fie curaţi, aranjaţi. Atitudinea artistică şi-o formează copiii atât din punctul de vedere al 
participării cu rol în serbarea şcolară cât şi din cel al simplului spectator. De „perfecţiunea” artistică a unui 
program de serbare depinde ca pe viitor copiii să poată aprecia un spectacol artistic bun, să recunoască 
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valorile muzicale şi literare, să discearnă frumosul artistic de urâtul, ridicolul, falsul cu care se confruntă 
atât la televiziune cât şi pe internet.  

 Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi copil. Pentru că nu se impun reguli 
extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţă de cel din clasă (copilul nu mai este obligat să 
stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţia dintre profesor- copil capătă noi valenţe: 

- profesorii devin mai apropiaţi de copii, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi 
ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afara clasei, să-i facă să 
simtă că este un partener de activitate şi nu un „magister” extrem de serios şi nepermisiv, profesorul dand 
copilului sentimentul de egalitate, de acceptare necondiţionată. 

 Calităţile descoperite la fiecare copil şi dezvoltate în serbările şcolare trebuie fructificate mai departe 
şi în familie, familia fiind considerată de către şcoală principalul partener în actul educaţiei. Participarea la 
activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au în faţă un alt copil, 
înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar 
necesară. Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să 
valorifice individualitatea copiilor. 

 Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine aptitudinile 
şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii unei relaţii permanente 
cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către copii la diferite activităţi 
extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă 
nu este cel mai bun.  

 Pentru ca serbările şcolare să aibă succes este necesar ca activitatea să fie proiectată riguros, să se 
selecteze conţinuturile, să se dezvolte motivaţia copiilor, să se stabilească între profesor şi copil o relaţie 
bazată pe încredere, simpatie şi respect. 

 Evaluarea rezultatelor obţinute în orice serbare şcolară scoate în evidenţă valoarea ei, nivelul calitativ 
al prestaţiei copiilor, pornind de la obiectivele fixate şi de la scopul propus. 

1144



ÎNAINTE DE PLECAREA LUI MOȘ CRĂCIUN 
(SCENETĂ) 

 
PROF. MOLDOVEANU CRISTINA RENATTE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU 
 
Povestitor:  
La Polul Nord unde e veșnic iarnă, 
Înconjurat de vânturi și de ceață 
Se înalță nemuritor 
Palatul lui Moș Crăciun 
Construit din blocuri de gheață. 
Vreau să vă spun acum tuturor  
Povestea plină de har a lui Moș Crăciun 
Și cum a pornit el și anul acesta la drum. 
Moș Crăciun: Bună ziua, fulgișori și spiriduși! E bine că m-ați lăsat să dorm puțin, pentru că lungă 

cale mă așteaptă! 
Spiridusul 1: Bună ziua, Moș Crăciun! Abia aștepți să pleci, dragă moșule! Ai să mergi, ca în fiecare 

an, la toți copiii, nu-i așa? 
Moș Crăciun: Ei, la toți copiii! Doar la o mică parte! 
Fulgușorul 1: Cum la o mică parte , Moș Crăciun? Păi noi de ce am făcut lista cu toți copiii și ți-am 

pregătit toate jucăriile? Vrei să-i dezamăgești pe copilași? 
Moș Crăciun: Din păcate, m-au dezamăgit copiii pe mine! După cum mi-au spus și îngerașii, mulți 

copii au făcut multe rele, și-au supărat părinții și pe doamna învățătoare și nu cred că merită daruri. 
Spiridușul 2.: Aici îți dau dreptate, Moș Crăciun. Am auzit că sunt mulți copii care se poartă urât și 

nu-i ascultă pe adulți. Ba chiar distrug și lucrurile pe care le primesc! 
Spiridușul 3:S-ar putea să strice lucrurile din curiozitate. Vor și ei să afle cum au fost construite acele 

lucruri. Poate când vor fi mari vor construi și ei lucruri adevărate și interesante. 
Fulgușorul 2: Dar ce ziceți de copiii care vorbesc urât, țipă întruna și nu respectă regulile clasei? Mai 

mereu o supără pe doamna învățătoare și-și deranjează colegii! 
Spiridușul 4:Eu cred că încă sunt prea mici ca să respecte atâtea reguli! Ei încă se acomodează cu 

școala! 
Fulgușorul 3:Eu am auzit de copii care chinuie animalele: trag de coadă pisica, se rostogolesc cu 

cățelușul în brațe și-l sperie, sau aruncă cu pietre după păsări. Pentru că nu au milă față de micile vietăți nu 
merită daruri! 

Spiridușul 5: Da, dar mai sunt și mulți copii care iubesc animalele și le îngrijesc, le dau mâncare și 
se joacă cu ele, ba chiar îngrijesc și florile. Ei iubesc natura și o respectă! 

Fulgușorul 4: Dar despre copiii care fac fapte bune ce spuneți? Sunt copii care își ajută colegii, care 
dau o mână de ajutor părinților sau bunicilor, dar și cei care sunt gata să-și împartă bunătățile pe care le au 
cu prietenii. Nu sunt ei oare copii cuminți? 

Moș Crăciun: E drept că mai sunt și copii cuminți. Dar cu învățatul cum e ? Unii copiii învață bine, 
alții nu. Nu își scriu temele, nu citesc lecțiile. De ce nu învață toți copiii? 

Fulgușorul 5: Ba mai sunt și copii dezordonați! Pe lângă faptul că nu învață, nici nu au grijă de 
lucrurile lor: rup creioanele, mâzgălesc caietele și-și rătăcesc lucrurile pe oriunde! 

Spiridușul 6:Toți copiii învață, Moș Crăciun, după puterile lor. Și apoi, unii sunt buni la carte, dar 
nu au mâini îndemânatice, în timp ce alții, cu mâini îndemânatice, se descurcă mai greu cu cartea . Dar 
fiecare copil are partea lui bună! 

Fulgușorul 4: Așa este! Chiar dacă uneori își supără părinții, bunicii sau pe doamna învățătoare, sunt 
momente când fiecare copil aduce un prilej de bucurie familiei sale. 

Cu o mână de ajutor dat cuiva la nevoie, cu un gest frumos față de un prieten copilul șterge orice 
nemulțumire și aduce un zâmbet pe fața celor din jurul lui! 

Fulgușorul 5: Eu cred, Moș Crăciun, că n-ar trebui să fii atât de supărat. Copiii sunt mici și se pot 
schimba. Trebuie să ai încredere că se vor schimba în bine! 
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Moș Crăciun: Ei, dragi spiriduși și fulgișori, cred că m-ați convins de data aceasta. Dar ar mai avea 
aici un cuvânt de spus și părinții! 

- Dragi părinți, prezenți aici, spuneți-mi cu voce tare, merită cadouri oare, toți acești pitici voinici? 
Părinții: ... 
 - Bine, le voi duce tuturor copiilor câte un cadou! Anul acesta! Că dacă mă mai supără vreunul, la 

anul nu mai primește niciun dar de la moșul! Îl sterg de pe listă și ..gata! 
Spiridușii: Bravo, Moș Crăciun! Deci ne-ai promis că te vei duce la toți copiii anul acesta ! transmite-

le salutări și de la noi! Drum bun, Moș Crăciun! 
Moș Crăciun: La revedere, dragii mei! Îar dacă mai primiți telefoane de la copii, spuneți-le să mă 

aștepte cuminți, că voi trece pe la fiecare! 
Spiridușii și fulgișorii: Drum bun , Moș Crăciun! 
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PARTENERIATUL MAGIC AL ECO-ISTEŢILOR MICI ŞI MARI 
 

PROFESOR PENTRU ÎNV. PRIMAR IOLANDA MOLNAR 
COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, CLUJ-NAPOCA 

 
Ne întrebăm adesea de ce sunt magice sărbătorile de peste an? 

De ce doar atunci avem ocazia să ne întâlnim, să fim mai buni, să 
creem armonie şi să oferim bucurie celor dragi?  

De multe ori s-a dovedit că bunătatea, prietenia, colaborarea 
şi respectul pot produce magie, indiferent de perioada din an în care 
se desfăşoară. În particular, vorbim despre acele legături 
armonioase şi utile care se realizează între pilonii educaţionali: 
şcoală – familie – comunitate.  

Aşa a luat naştere şi frumosul parteneriat al Eco-isteţilor mici 
şi mari, adică elevii, părinţii, profesorii clasei IB de la Colegiul 
Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca. Prin implicarea 
fiecăruia în parte, am reuşit să realizăm activităţi demne de luat în considerare şi de care suntem foarte 
mândri.  

De la începutul anului şcolar 2019-2020 ne-am implicat pentru a organiza activităţi educative cu 
elevii: vizionări de teatru, filme, spectacole. Am reuşit să participăm la o strângere de fonduri pentru copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale care s-au bucurat de o sumă de bani utilizată pentru achiziţionarea unor 
cărţi educative şi de dezvoltare personală. Satisfacţia elevilor clasei IB a fost cu atât mai mare, cu cât aceşti 
parteneri ai noştri au trimis Eco-isteţilor „brăţările prieteniei”, confecţionate de ei, în semn de mulţumire 
pentru actul lor caritabil.  

 În cadrul unui parteneriat cu o grădiniţă din localitate, elevii au avut ocazia să interacţioneze cu 
copiii, viitori şcolari, dovedindu-se a fi un schimb de experienţe plăcute şi motive de reamintire pentru Eco-
isteţi, cu nostalgie, de anii preşcolarităţii. E lesne de înţeles că atmosfera creată a fost benefică pentru toţi 
cei implicaţi, iar familiile elevilor au contribuit oarecum „din umbră” (ca de fiecare dată), pentru buna 
desfăşurare a iniţiativelor doamnei învăţătoare. 

Un alt eveniment demn de luat în considerare a fost sărbătorirea elevilor născuţi toamna, o petrecere 
de neuitat, care a contribuit extrem de mult la coeziunea grupului, având în vedere că au participat părinţii, 
elevii şi doamna învăţătoare, într-o companie plăcută, într-un loc de joacă special amenajat pentru astfel de 
evenimente. Am văzut elevii altfel decât sunt la clasă. Am reuşit să observ cu mai multă destindere felul în 
care ei socializează, cum se joacă şi cum interacţionează. Am constatat cum părinţii discută detaşat şi am 
simţit că se creează o legătură, o armonie, o conexiune benefică şi demnă de apreciat. Ca de fiecare dată, 
magia a scos în faţă un grup care treptat se sudează tot mai mult. Se observă spriritul de echipă, de ajutor 
reciproc, un cumul de emoţii şi sentimente pozitive, o frumoasă prietenie bazată pe înţelegere, respect şi 
încredere – ingrediente necesare unui parteneriat autentic. 

Ceea ce putem spune că a contribuit şi mai mult la 
coeziunea grupului a fost călătoria cu Trenul lui Moş Crăciun, 
o acţiune care a început dintr-o idee, o viziune despre cum 
poate arăta, altfel, o serbare şcolară în care elevii să se simtă 
detaşaţi, într-o 

atmosferă 
prietenoasă, de 
sărbătoare (de data 
aceasta), asigurând 
din nou, cu mai 
multe efecte 
pozitive, magia 

acestui frumos parteneriat, care creşte, se dezvoltă şi se 
perfecţionează, în folosul tuturor celor implicaţi.  
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Se poate afirma că sentimentele trăite sunt greu de explicat în cuvinte. Tot ce se manifestă în acest 
parteneriat este unic şi autentic. Ne bucurăm de fiecare moment, apreciindu-i valoarea educativă şi umană. 
Ceea ce putem concluziona este că de fiecare dată se dovedeşte că implicarea, respectul, încrederea şi 
dorinţa de a educa elevii clasei sunt obiective comune ale pilonilor educaţionali: famile, şcoală, comunitate. 

Magia s-a produs în cadrul fiecărei activităţi desfăşurate. Dovadă 
este satisfacţia obiectivelor împlinite. De fiecare dată, toţi cei implicaţi 
şi-au manifestat dorinţa de a continua cu alte activităţi, dorind să 
trăiască noi emoţii, să împărtăşească noi idei, să se cunoască mai bine, 
să se descopere reciproc. 

Aceasta este cheia succesului parteneriatului cu părinţii, iar 
şcoala, prin noi, cadrele didactice, este cea care iniţiază, promovează şi 
organizează acţiuni de calitate (exemple de bune practici) menite să 
susţină educaţia pentru viitor. Un viitor pe care fiecare, prin contribuţie 
personală, suntem datori să îl stimulăm să fie cât mai strălucit şi cât mai 
util societăţii în care trăim. 

Copiii sunt viitorul, iar noi, adulţii, suntem cei care le coordonăm 
dezvoltarea armonioasă, le stimulăm creativitatea, oferindu-le pârghiile 
necesare pentru a deveni oameni de calitate, în această societate în 
continuă schimbare şi transformare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 
 -GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

PROF.ÎNV. PREȘCOLAR: MORAR DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN SLAVICI” ȘIRIA 

-STRCTURA GRĂDINIȚA PN GALȘA 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali in educaţia copiilor .In grădiniţă se pun bazele unei 
personalităţi care mai tarziu va fi parte integranta a unei societăţi a cărei cerinţe se diversifică în permanenţă. 
Grădiniţa trebuie să găseasca o puncte de legătură cu familia, prezentând părinţilor noi căi spre educaţie in 
beneficiul copiilor. Cadrele didactice au nevoie de sprijinul familiei copiilor, atat pentru a prelua si dezvolta 
directiile de actiune formativ-educative pe care le antreneaza instituţional. Toate aceste motivaţii conduc 
către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susţinută a familiei, iar programul educativ să fie 
cunoscut şi înţeles de către părinţi şi realizat printr-o colaborare strânsă între instituţia familială şi cea 
preşcolară. 

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.Familia reprezintă nucleul de bază al lumii 
contemporane, primul intermediar pe care îl are copilul în relația cu mediul extern. Aceasta are rolul de a 
asigura o dezvoltare fizică armonioasă și un rol psihopedagogic moral și educativ pentru copil. Maturizarea 
psihică și afectivă a individului ce va face parte din societatea de mai târziu depinde în prima parte de a 
vieții aproape în exclusivitate de dirijarea judicioasă a procesului formativ. Ulterior, în dezvoltarea normală 
a copilului intervine instituții cu rol didactic, grădiniță, școală. 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. 

Odată cu integrarea edicabilului în grădiniţă, 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, iar 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. 

Aşadar, un real parteneriat între școală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie, ci este relaţia 
activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, deparece adevăratul beneficiar este copilul. 
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,,BRĂDULEȚ, BRĂDUȚ DRĂGUȚ” 

PROF. ÎNV. PREȘC.: MORARIU MIHAELA ELENA 
GRĂDINIȚA CU P.P. „ PITICOT” CÂMPENI/ ALBA 

Coordonatori activitate extracurriculară: 
 Prof. înv. preșc.: Morariu Mihaela Elena 
Parteneri participanți la activitate : 
 Preșcolarii grupei mari „Piticii” de la Grădinița cu P.P. ,,Piticot” Câmpeni/ Alba
 Educatoare
 Părinți, bunici
Perioada desfășurării activității : 
 11 decembrie 2019 
Obiectivele activității : 
 Confecționarea podoabelor pentru bradul de Crăciun
 Împodobirea bradului .
Descrierea activității : 
 Sărbătorile de iarnă au fost omagiate de preșcolarii acestei grupe în fiecare an școlar prin realizarea 

diverselor activități specifice . Prin intermediul confecționării podoabelor pentru bradul de Crăciun, a 
împodobirii acestuia și prin interpretarea cu mare plăcere a câtorva colinde, am încercat să transmitem 
farmecul și bucuria apropierii Sfintei sărbători a Crăciunului. 

 Copiii au fost foarte încântați de prezența părinților și a bunicilor în sala de grupă și de faptul că au 
putut lucra împreună la măsuțe frumoasele podoabe pentru brăduț, le-au așezat apoi pe ramurile acestuia și 
au colindat câteva colinde românești. 

 La finalul activității toți au fost mulțumiți de acest eveniment, fiind o zi minunată, în care a plutit 
bucuria, pacea și gândurile bune. 

Modalități de evaluare : 
 Portofoliul activităților extracurriculare care cuprinde proiectele educaționale și fotografiile aferente. 
Diseminarea și folosirea rezultatelor în activitățile viitoare : 
Informațiile, cunoștințele și deprinderile însușite cu ocazia acestei activități le vor fi de folos 

preșcolarilor în cadrul activităților specifice domeniului estetic și creativ, domeniului științe, domeniului 
limbă și comunicare. 

MOMENTE DIN CADRUL ACTIVITĂȚII 

Bibliografie : 
• *** Curriculm pentru educație timpurie – 2019
• Ghid de bune practici, Târgoviște, 2013
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AFACEREA: NOTIUNE; ETAPE; CARACTERISTICI 

PROF. DR. MORJAN CRISTINA ANTOANETA 
– COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGERAU TARGU JIU

In acceptiunea unor dictionare din Romania, afacerea este descrisa si ca reprezentand o „…tranzactie 
financiara, comerciala sau industriala bazata, de obicei, pe specula sau speculatii”!… Si cum totul (sau 
aproape totul) tine de cultura, de educatie si de modul de a fi, de ce sa ne mai miram ca „afaceristii” sunt, 
obligatoriu, in conceptia unora dintre mai „marii” nostri, niste indivizi dubiosi, necinstiti, hoti, corupti, 
„pusi pe capatuiala” si asa mai departe?!… Sau si mai „interesant”, auzim vorbindu-se, din ce in ce mai 
des, cand despre afaceri cinstite si/sau afaceri corecte, cand, dimpotriva, despre afaceri murdare, afaceri 
necurate, afaceri dubioase etc. In acest context, facem urmatoarea precizare: afacerile sunt afaceri si, intr-
o economie normala, nu pot exista nici afaceri cinstite si/sau corecte, nici afaceri murdare, necurate si/sau 
dubioase ci, pur si simplu, numai afaceri!… 

In tari cu mai multa experienta in domeniul economic (si nu numai), notiunea de afacere are si alte 
acceptiuni. Spre exemplu, americanii „vad” afacerea ca pe o „… tranzactie cu finalitate financiara”, 
britanicii o inteleg ca fiind „…un lucru ce trebuie facut, pentru a castiga bani”, in timp ce francezii o definesc 
ca reprezentand fie „…un tot care constituie obiectul unei ocupatii si priveste interesul cuiva 
(intreprinzator): activitati comerciale, industriale, financiare etc.”, fie „…un lucru care are urmari 
financiare”, fie un ansamblu de „…operatiuni constand in studierea, contractarea si realizarea, pentru un 
organism-client, a unui produs specific, care nu exista, pana in acel moment, intr-o anumita forma sau in 
contextul dat”Putem concluziona ca, in pofida „aprecierilor” mai mult sau mai putin „stiintific” vehiculate la 
nivel autohton, afacerea reprezinta orice initiativa a unui intreprinzator, concretizata, de regula, intr-o 
relatie contractuala si avand o finalitate economico-financiara precizata, corespunzatoare unui anumit 
scop. 

Un alt fapt extrem de periculos si daunator mentalitatii romanesti despre afaceri, il reprezinta conceptia 
asupra raporturilor dintre partile implicate intr-o afacere. 

Astfel, nu putini sunt cei care urmaresc, inca, sa dea “marea lovitura”, fiind fermi, consecventi si 
fideli aplicarii principiului ca „fraier e cine da, nu cine cere!”  

Negative si chiar si extrem de periculoase ne mai apar atat faptul, cat si realitatea ca mentalitatea noastra 
asupra afacerilor este „educata” si „cultivata” pentru a ne mentine o idee fixa: in afaceri trebuie sa existe, de 
regula, un invingator si un invins! In acest context, subliniem ca suntem adeptii fermi ai principiului conform 
caruia in afaceri nu exista decat invingatori, ambele parti trebuind sa castige de pe urma afacerii incheiate, 
fiind capabile sa isi mentina si sa isi dezvolte relatia parteneriala deschisa. 

Specialistii apreciaza ca etapele unei afaceri pot fi sintetizate astfel: 
1. prospectarea, respectiv detectarea unei afaceri, a unui client si a nevoilor/ doleantelor acestuia;
2. studiul, respectiv consultarea unor afaceri anterioare si, in mod deosebit, a clientului, in vederea

pregatirii ofertei capabile sa raspunda cat mai complex si complet doleantelor si exigentelor acestuia; 
3. negocierea, constand in ajustarea doleantelor si intereselor ambelor parti contractante, cu scopul de a

ajunge la o intelegere unanim acceptata; 
4. realizarea, care presupune ca, in urma comenzii formulate de client, furnizorul de produse si/sau servicii sa

angajeze si sa utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a ajunge la rezultatele prevazute in contractul 
incheiat; 

5. finalitatea (urmarea), respectiv intervalele de timp aferente receptiei si cele ulterioare acesteia, atunci
cand se solutioneaza eventualele deficiente si/sau ambele parti se pregatesc pentru realizarea a noi contracte de 
afaceri.  
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Schematic, cele cinci etape ale derularii unei afaceri pot fi reprezentate astfel: 

 Fig.nr.1.1: Etapele unei afaceri 
Avand in vedere considerentele prezentate, caracteristicile unei afaceri pot fi sintetizate dupa cum 

urmeaza: 
1. in majoritatea cazurilor, afacerea este un produs nou, care nu exista, ca atare, in momentul contractarii

si cumpararii sale de catre client. Drept urmare, pentru ambele parti implicate in afacere exista o serie de riscuri 
(specula, dorinta de a da „marea lovitura”, inselaciune etc.), riscuri ce nu vor putea fi eliminate decat prin 
castigarea, in regim de reciprocitate, a credibilitatii; 

2. afacerea este un „produs” care se elaboreaza impreuna cu clientul, in functie de nevoile si doleantele
exprimate de acesta. Din acest motiv, o afacere este foarte rar reproductibila mai ales ca, in fiecare caz in parte, 
ea are o anumita amploare (dimensiune). Si, deoarece fiecare proiect al clientului are anumite specificitati, 
necesitand aprofundari detaliate, este foarte util ca orice intreprinzator sa isi creeze o baza-standard de date, usor 
de identificat, de urmarit si de utilizat; 

3. vanzarea unei afaceri se face de catre o persoana juridica. Drept urmare, in actul decizional sunt
implicate si intervin mai multe persoane, fiind necesara identificarea „rolului” fiecarui „actor” al afacerii. De aici 
si necesitatea de a convinge fiecare „actor” asupra obligatiilor si/sau a responsabilitatilor ce ii revin, cu atat mai 
mult, cu cat, sa nu uitam, reusita este generata, aproape exclusiv, de rezultatele echipei de apartenenta; 

4. afacerea este o „aventura” care se deruleaza, de regula, pe termene medii si lungi. Sa nu uitam ca orice
client nu se angajeaza in aceasta „aventura” decat dupa ce a studiat, in amanunt, detaliile afacerii. Mai ales ca, 
fapt bine cunoscut, rolul clientului este deosebit de dificil, acesta trebuind sa fie extrem de selectiv si sa aleaga 
din multitudinea de oferte prezentate mai ales ca, nu arareori, inca prea multi ofertanti incearca sa dea „marea 
lovitura”! 

5. uneori, afacerea apare mai scumpa decat produsul-standard existent pe piata. Datorita dinamicii si
ritmului activitatilor implicate de afaceri, este foarte dificil sa poti anticipa evolutia preturilor si/sau a tarifelor. 
De aceea, marea „aventura” a afacerii nu poate fi gestionata decat „pas cu pas”, in functie de contextul concret 
al evolutiei mediului ambiant. Mentionam, aici, asumandu-ne toate riscurile implicate, ca gasim ilogic si 
neloial ca statul sa prevada, pe de o parte, prin sistemul legislativ, faptul ca platile se efectueaza, pe teritoriul 
Romaniei, numai in lei si sa permita/tolereze, pe de alta parte, ca preturile si/sau tarifele sa fie anuntate, 
adeseori, in euro si/ sau in dolari americani 

Bibliografie 
1. Anghel L., Florescu C. , Zaharia R. – Aplicaţii în marketing, Editura Expert, Bucureşti, 1999 ;
2. Avarvarei I . ,Macovei Gh. – Agricultura şi economia de piaţă în contextul integrării europene,

Lucrare ştiinţifică U.A.M.V. Iaşi , volumul 40 , seria Agronomie1997. 
3. Bajure T. – Agricultura autohtonă în competiţie cu cea mondială, IEMI –agro, Chiţinău , 2005,

137 p . 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 
 

PROFESOR MOROIU ELENA 
ŞC. GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 

 
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  
“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”)  

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 ,,zâna’’,modelatoarea 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. 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”  

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 în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă 
vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din 
natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 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.  

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, 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.  

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 arata 
sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 
patriotică. Ea 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. 

 Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite 
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aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele 
didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniţiativitate al 
copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va 
asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 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. 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. 

 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 
implică în 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.  

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 . 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare. Dar, se vede 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. 

 
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, pg.162;  
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în 

curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureşti, 2002, pg. 87;  
* 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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PARTENERIATUL SCOALĂ-FAMILIE, O LEGĂTURĂ IMPORTANTĂ 
ÎNTRE MINTE ȘI INIMĂ 

PROF. MOROȘAN LENUȚA,  
C. N. ANDREI MUREȘANU, BISTRIȚA 

 Copilul este o taină pe care mai întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru acesta cu toții, atât părinţi cât şi profesori,deoarece trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe 
sine şi lumea în care trăieşte. 

 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. 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.  

 Consider că, 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,fiind de asemenea 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 unor 
poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul 
îşi satisface nevoia de afirmare de joc, primind încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv.  

Este foarte indicat ca pe parcursul activității să iniţiem momente interactive părinţi-copii,mai ales 
înainte de vacanța de iarnă,când devine foarte emotionant să asculți cum vibrează într-un glas magia 
sărbătorilor,prin interpretarea colindelor strămoșești.Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre 
copii şi părinţi, făcând ca atmosfera să fie de sărbătoare,prielnică tuturor vârstelor,unind  

 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, 

 Așadat,un real parteneriat între școală 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,care peste ani își va aminti cu 
nostalgie de viața de elev. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Abric, Jean-Claude, Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Polirom, Iaşi,2002
2.Vrășmaș Ecaterina Adina, Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, București, 2002
3. Băran – Pescaru A, Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti,2004
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 
GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MOTOŞ CRISTINA, 
GRĂDINIŢA P.N. DAROVA, JUD. TIMIŞ 

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 personalită-ţii şi conturarea 
individualităţii fiecărui copil. 

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în con-tact. 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 activi-tăţilor 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 edu-cativ. Familia este o sursă 
principală de informaţii privind relaţiile interpersonale dintre mem-brii acesteia, aşteptările privind educaţia 
copilului, stilul educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite,valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe ca-re copilul le îndeplineşte. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în progra-mul 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 anun-ţându-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 infor-maţii. 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 prefe-
rinţele 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 pu-tea 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 activi-tăţilor, 

care sunt activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă, modul în care copilul reac-ţionează 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 te-merile 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 
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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. 

Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu părinţii săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre alte probleme carepreocupă ambele părţi. Pentru 
că aceste întruniri sunt destinate părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. 
Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme 
generale dar şi particulare la sugestia părinţilor. 

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare ac-tivă în cadrul 
tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre: 
participarea familiei, comunicarea educatoare-părinţi, im-plicarea 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.  
Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele organi-zează serbări 

care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii 
se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în confecţionarea cos-tumelor 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 preşco-larităţii, iar de buna 
colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

 
Biliografie: 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA!-SERBARILE SCOLARE 

PIP- MUNTEAN CRISTINA 
SCOALA GIMNAZIALA “ SFANTA MARIA”, MIZIL, JUD. PRAHOVA 

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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

Serbarea şcolară -reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice 
ale elevilor, stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizează prin intermediul serbării . 

 Pentru elevii clasei pregatitoare serbarea ce Craciun este un eveniment mult asteptat anul acesta 
deoarece totul are un element de noutate:scoala, colegii, doamna invatatoare, alte reguli si obligatii ale vietii 
de scolar. 

 Activitatile dedicate sarbatorilor de iarna au inceput de la 1 DECEMBRIE sub titlul Magia 
Sarbatorilor: copiii au ornat clasa cu obiecte facute de ei, am impodobit bradul, in pauza ascultam colinde, 
invatam poezii si cantece tematice si am alcatuit un Calendar de Advent cu activitati pe care le efectuam in 
fiecare zi.  

 Saptamanal vizionam cate un film de Craciun si lucram la Carticica de Craciun (cadoul lor pentru 
parinti). Acesta contine o parte din creatiilor lor din luna dedicata Craciunului, mesaje pentru parinti. Copiii 
au inteles ca bucuria sarbatorii nu inseamna doar a primi , ci mai mult a darui, a face o bucurie si o surpriza 
parintilor. 

 Ultima activitate si cea mai asteptata este insa serbarea la care elevii vor participa alaturi de parinti 
si bunici, iar invitatul de onoare este chiar Mos Craciun.  

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. La serbare elevii vor avea un moment de lectura cu 
Povestea bradului, un moment de dezvoltare personala in care sa-si prezinte scrisorile pentru Mos Craciun, 
un moment artistic format din poezii si colinde, un PPT cu activitatile lor din cursul semestrului pentru a 
dovedi ca au fost cuminti si silitori si intalnirea cu Mosul care le va aduce daruri. Activitatea se va incheia 
cu daruirea catre parinti a Carticelelor de Craciun si fotografii cu Mosul. 

 Serbarile scolare 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 . 
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FAMILIA, PARTENER IMPORTANT ÎN ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUNTEAN VIORICA-SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU, JUD. BRAȘOV 

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel, părinţii şi cadrele didactice pot crea 
parteneriate variabile, 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. 

 Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întotdeauna aceste probleme, oferind părinţilor puţine 
şanse de a cunoaşte cadrele didactice ale elevilor şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe 
activităţi care oferă oportunități de cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe 
strategii de desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil. 

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 elevi a unei 
conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral se impune implicarea 
familieiîn viața școlii/ clasei printr-un parteneriat educațional. 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/ disciplinele opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii 
(literatură pentru copii, cunoașterea comunității locale, cultivarea și îngrijirea plantelor). 

Perioada sărbătorilor de iarnă este o perioadă încarcată de magie, perioadă în care fiecare persoană 
simte nevoia de a face o faptă bună pentru a-l ajuta pe Moș Crăciun. Este o perioadă care poate fi fructificată 
la maxim de către cadrele didactice (mai ales în cazul școlarilor mici și al preșcolarilor) propunând părinților 
activități educative, practice și de creație plastică, dar și de voluntariat și implicându-i în acestea alături de 
proprii copii. Activitățile vor fi un bun prilej pentru părinți de a-și cunoaște proprii copii și de a petrece 
timp de calitate cu aceștia, dar și de a interrelaționa cu restul părinților. Pentru cadrul didactic este șansa de 
a închega tot mai mult colectivul de elevi, dar și de părinți, de a cunoaște atitudinea acestora față de educație 
și, în special, de a observa relația părinte – copil, relație care influențează comportamentul și personalitatea 
copilului și devenirea lui ulterioară. 

Observând încă din clasa pregătitoare dispoziția părinților față de participarea la activități comune cu 
copiii am căutat să implic cât mai mult părinții în diferite proiecte și activități, specifice sărbătorilor de 
iarnă: activități de voluntariat, activități cultural artistice și de creație plastică. Cel mai relevant aspect al 
acestor activități a fost prezența părinților, în proporție de peste 85%, dar și dedicația cu care au răspuns 
,,prezent” la toate activitățile propuse. 

O primă propunere a fost implicarea în Proiectul educativ ,,O iarnă călduroasă” inițiat de o grădiniță 
din municipiul Brașov prin care ne-am propus colectarea de hăinuțe pentru iarnă: mănuși, șosete, fulare, 
căciuli, care au fost oferite de Moș Nicolae unor copii din familii defavorizate din sate din județul nostru. 
Părinții nu au ezitat să se alăture inițiativei, oferind copiilor articole de îmbrăcăminte noi, iar copiii au fost 
mândri că au făcut o faptă bună.  

Ne-am bucurat de magia sărbătorilor de iarnă organizând o seară complexă de activități în care am 
creat împreună, părinți și elevi, ornamente pentru Crăciun (suport pentru lumânare) și felicitări. Părinții au 
lucrat cu migală alături de copii, fiind mândri de rezultatele activității. Efortul părinților a fost răsplătit de 
copii cu un scurt montaj de cântece, colinde și poezii specifice anotimpului alb, moment savurat cu mare 
emoție de părinții mândrii de odraslele lor. La finalul activității elevii, dar și părinții, au fost răsplătiți cu 
diplome de merit pentru participarea la activitățile prilejuite de sărbătorile de iarnă. 

O altă ocazie pentru implicarea părinților în viața clasei a fost activitatea de voluntariat ,,Să-i 
colindăm și pe bunici!” desfășurată la Centrul rezidențial pentru vârstnici,,Casa Nikodemus” din localitate, 
activitate în care copii au prezentat un scurt moment artistic de colinde și poezii , apoi au oferit persoanelor 
internate în centru felicitări confecționate împreună cu părinții și mici daruri conținând fructe și dulciuri de 
sezon. 
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Toate activitățile propuse și desfășurate în colaborare cu părinții au sporit coeziunea grupului, au 
întărit relațiile părinte-elev, părinte-profesor, elev-elev, părinte-părinte, au oferit ocazia unei mai bune 
cunoașteri interpersonale și au avut rolul de a întări încrederea în sine a elevilor, dar și a părinților în proprii 
copii, văzându-i cum se manifestă în situații diferite celor familiare. În același timp, relaționarea pozitivă 
cu familia sporește încrederea acestora în organizație, contribuind, de asemenea, la promovarea imigini 
școlii în comunitate. 

Anexez câteva instantanee de la activitățile menționate. 
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EFECTELE PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE ASUPRA ELEVILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MUȘAT MARIA DANIELA 
LICEUL TEHNOLOGIC, ,JUSTINIAN MARINA,, - BĂILE OLĂNEȘTI 

 O condiție de bază a 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. Ele 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 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. 

Propuneri de programe pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie 
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 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. 

 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. 

   
Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; Stăiculescu Camelia -

,,Şcoala şi comunitatea locală”- parteneriat pentru educaţie, 2007 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PᾸRINŢII 

PROF. INV. PRIMAR MUŞAT MARIA 

 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. 

 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.. 

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.  

 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 ;
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• 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. 

 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 şcoa-lă-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. 

Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nos-tru 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 deci-siv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii. 
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IMPORTANŢA CONSILIERII CU PĂRINŢII 
 

PROF. INV. PRESCOLAR: MUŞET EMILIA 
GRĂDINIŢA P.P. NR. 2 LUGOJ 

 
Personalitatea copiilor fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact şi mai ales cu argumentele cele 

mai raţionale de care dispunem.  
Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul. O 

slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul pierzându-şi încrederea în adulţi şi retrăgându-
se într-o lume a sa. Dacă părintele foloseşte forţa pentru obţinerea comportamentului dorit, comunicarea va 
avea grav de suferit, abuzul fiind o metodă devastatoare pentru copil.  

Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copilului 
pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul şi reactivitatea lui. Este important ca 
părintele să ştie că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea copilului, în orice familie, 
copiii au nevoie de multă iubire, grijă şi atenţie. Ei se simt iubiţi şi în siguranţă când sunt ascultaţi fără să 
fie certaţi. Dacă „li se tot face morală” şi nu vor fi ascultaţi, ei vor începe să-şi ascundă sentimentele, nevoia 
de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea părintească nu se realizează prin forţă 
şi brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate, morale şi umane. O autoritate firească duce 
la relaţii de destindere şi ataşament, o falsă autoritate duce la o relaţie tensionată, la conflicte permanente. 
Autoritatea părintească trebuie să fie suplă, fermă şi să se adapteze vârstei. Ea presupune un climat de 
afecţiune şi dreptate, stăpânire de sine , înţelegere şi spirit de colaborare între copil şi părinte. 

În ceea ce priveşte familia se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grija excesivă, 
severitate excesivă şi indiferenţa. 

În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu adaptabili, în 
cazul în care avem de-a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi, care trec de la asprime exagerată, la exces 
de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional şi 
afectiv. 

Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le impună 
o anumită profesie. Din această cauză şcolarul intră în conflict cu posibilităţile lui de efort, fiind supus unei 
supraîncărcări ce poate avea repercursiuni de natură psihică. La fel de grav este şi dezinteresul faţă de 
educaţia copilului. În cazul în care tatăl este prea exigent iar mama prea indulgentă nu se poate realiza 
educaţia, în subconştientul copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Atunci când ambii părinţi sunt 
exagerat de severi climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în forţele proprii, va fi 
impulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă se va lăsa pedepsit pentru orice. 

Părintele este pentru copil şi un bun educator, el trebuie să-i stimuleze efortul, spontaneitatea, 
fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine.  

Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul care poate avea loc în orice 
împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc. 

Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. Părinţii trebuie 
conştientizaţi că singura investiţie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate face pentru copil 
este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

 
Bibliografie: 
1. Key, E.(1988)-“Secolul copilului”,EDP Bucuresti; 
2. Schiopu, U.,Verza, E.-“Psihologia varstelor”,  
3. ,,Ciclurile vietii”,EDP,Bucuresti,1995; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 
ŞCOALA. GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 

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 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 extraşcolare, în parteneriat cu părinții este 
deosebit de benefică. Aceste activităţi permit adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor din 
zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru 
anumite domenii. Ele permit 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. Activităţile educative, extraşcolare, 
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.  

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. 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 amenajate într-un mod sărbătoresc. 

 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, pentru aceste serbări am ales materialul astfel încât conţinutul 
să fie accesibil vârstei elevilor şi apoi l-am ordonat într-un montaj literar-muzical cu diverse forme de 
manifestare artistică. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, mişcările ritmice, scenele scurte îmbinate 
armonios au asigurat varietatea şi dinamismul spectacolului intitulat “Bradul credincios”, “Crenguţa 
fermecată”, “Într-o noapte la Betleem”, “Naşterea micului Iisus”, “Spiriduşii lui Moş Crăciun” sau Datini 
străbune de Crăciun. 
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 Memorizarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv este mare. De aceea s-a 
asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri emoţionale şi sentimente 
înălţătoare de dragoste. Conţinutul transmis spectatorilor a fost îmbogăţit cu colinde pentru a adânci efectul 
emoţional. 

Pregătirea elevilor pentru serbare a constituit un aspect la fel de important ca şi pregătirea unei lecţii. 
Această acţiune a cuprins următoarele momente: 

 - comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea; 
- comunicarea temei. Comunicarea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
 perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes ce sudează colectivul, impulsionează în mod

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească; 
 desfăşurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării. 

În reușita serbării, un rol important îl au părinții care pregătesc cu migală ținuta, costumul 
corespunzător rolului interpretat de copil. Ei se pot implica în repetarea rolului și le pot da ”micilor actori” 
sfaturi referitoare la intrepretarea rolului.  

Serbarea şcolară 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 .  

 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, alături de părinţi duc 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 PARTENERIATULUI CU PĂRINȚI 

PROF. ȊNV. PREȘCOLAR MAREȘ ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÎRJOL 
GRĂDINIȚA CU P.N. BĂHNȘENI 

 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. 

Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ piloni ai procesului 
instructiv – educativ: copilul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu este mai mult sau mai puțin important. 
Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu 
va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta copiii să obțină rezultate bune 
în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale învățării și 
pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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. Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și să 
pătrundă în spiritul comunitar, căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu 
ceilalți. 

 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. 
 Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența în majoritatea cazurilor în care am desfășurat activități 

extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la formarea și dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, 
la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este foarte important rolul 
pe care –l are interesul/ talentul educatorului de a atrage micii preșcolari în asemenea activități, ce au 
menirea să amplifice efectele formatoare ale procesului de învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe, 
abilități, atitudini ale copilului, în vederea reușitei integrării sociale. 

 Serbările reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia.Dacă familia va fi implicată 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. Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

 Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează formarea 
competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 
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UNDE A DISPARUT IARNA? 
 

PROF. INV. PREȘC. MARIA MARILENA-GR. P N BUMBUIA 
 
Piticii (11 pitici + Piticul Poștaș ) 
Fulgul Somnoros 
Fulgul Leneș 
Fulgul Nervos 
Fulgul Distrat 
Fulgul Rușinos 
Fulgul Bolnav 
Fulgul Întârziat 
Zâna Iarnă 
Piticii își fac apariția, pe melodia „Jingle Bells”. În mâini, țin felinare din coji de portocală. Pun 

felinarele pe o măsuță și se așază în semicerc. 
PITICUL 1: Bună ziua! Bun găsit! / Cum vedeți, ne-am pregătit/ Să plecăm la colindat./ E Crăciunul 

minunat / Însă, farmec nu prea are, / Căci n-avem deloc ninsoare! 
PITICUL 2: E decembrie, e iarnă, / Fulgii-ar trebui să cearnă. 
PITICUL3: Unde-s fulgii? N-au aflat /Că e iarnă? Au uitat / Că au treabă? Ce-au pățit? / Cum de, 

încă, n-au venit? 
PITICUL 4 : Eu propun să îi chemăm. / Când dau tonul, îi strigăm! 
CÂNTEC (pe melodia de la „Dacă vesel se trăiește”, cu bătăile din palme, aferente) 
Unde sunteți, fulgilor? Vă așteptăm, / Cu zăpadă ne e dor să ne jucăm. / Unde sunteți, ce-ați pățit? / 

Poate, drumu-ați rătăcit, / E decembrie și, încă, n-ați venit! 
Unde sunteți, fulgilor pufoși și moi? /Chiar nu știți că ne e tare dor de voi? / Haideți, fulgilor, veniți, 

/ Zarea toată s-o albiți / Și pe noi, copiii, să ne-nveseliți! 
PITICUL 5 : Voi vedeți că se zărește / Chiar un fulg? Ce-ncet pășește! 
FULGUL SOMNOROS-(Apare, căscând.) / Ce-aș mai fi dormit, un pic, / N-aveam chef să fac nimic, 

/ Însă voi m-ați deranjat / Și am coborât din pat, / Dar mi-e somn atât de tare! / Cred că merg iar la culcare... 
PITICUL 6 : Las’ că dormi, să îți ajungă, / Mai târziu, că-i vara lungă! / Iarna, să muncești, cu spor! 

/ Văd că-ți vine-un ajutor. /Apare Fulgul Leneș, mișcându-se greoi, fără chef. 
PITICUL 7 : Cât de-ncet vă mai mișcați! / Este clar că sunteți frați, / Semănați leit, firește, / Chiar și 

cheful vă lipsește. 
FULGUL LENEȘ : Vai, ce-aș mai fi lenevit! / M-ați chemat și am venit, / Dar și mâine e o zi, / 

Astăzi m-aș mai odihni. 
PITICUL 8: Știți voi bine cum stă treaba, / Nu e timp de stat degeaba! 
FULGUL SOMNOROS : Dă dovadă că ești domn / Și-nțelege! Mi-e un sooooomn! / Simt, așa, o 

ceață-n gene. 
FULGUL LENEȘ: Iară mie mi-e o leeeene! 
Apare Fulgul Nervos și se răstește la cei doi fulgi: 
FULGUL NERVOS : Ce vă văicăriți atât? / Se adresează, apoi, piticilor: / Tu de ce te uiți urât? / Tu 

de ce ai roșu nasul? / Ție să nu-ți aud glasul! / Piticii râd, pe înfundate. / Voi de ce pufniți în râs? / Nu-
nțelegeți că eu îs / Cam nervos, că m-ați chemat / Și grozav m-ați deranjat? 

PITICUL 9 : Cu-așa fulgi, de-acuma, basta,/ Nu mai ninge-n iarna asta! 
PITICUL 10 : Se mai vede-un fulg, în zare, / Să vedem ce gânduri are! /Pare vesel, relaxat... 
FULGUL DISTRAT : Am venit imediat, / Dar ce caut eu, aici? / Nu-nțeleg prea bine nici / De ce 

vreți voi, azi, ninsoare. / Dar ce importanță are? / Am adus cu mine un... / Oare, ce voiam să spun? / Serios, 
nici nu mai știu / De-i devreme sau târziu, / De e iarnă sau e vară... / De-i amiaz sau de e seară. / Nu 
contează... Ce spuneați? / Vreți zăpadă sau glumeați? 

PITICUL 11: Fulgul ăsta-i și mai și! 
PITICUL 1 :E cu capu-n nori, să știi! / Zici că e săracu-n transă. / De zăpadă, nicio șansă! 
Apare Fulgul Rușinos, cu mâinile împreunate și cu privirea în jos. 
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PITICUL 2 : O, ce bine c-ai venit! / Să sperăm că, în sfârșit, / Vom avea dorita nea! / Ce-ai pățit de 
stai așa? 

FULGUL RUȘINOS :M-ați chemat și am venit, /Dar mă simt cam stânjenit / Și acuma m-aș ascunde, 
/ Însă nu prea am pe unde. / Nu vă mai uitați la mine! / Nu vedeți că mi-e rușine? 

PITICUL 3: Vai de noi! Acum e clar / Că nu vom avea măcar / Olecuță de zăpadă / Pe alei, în pomi, 
pe stradă. 

PITICUL 4 : Fiți atenți, un pic, la mine! / Dacă nu mă-nșel, mai vine / Înc-un fulg, din depărare. / E 
bolnav sau mi se pare? 

Apare Fulgul Bolnav, ținându-se de cap. 
FULGUL BOLNAV : Sunt atâta de bolnav, / Cred că e destul de grav! / Pe picioare-abia mă țin 
Și îmi vine să leșin. / Vai de mine, simt că mor! / Și cristalele mă dor! 
PITICUL 5: Ce necaz! Ne-am procopsit! / Unul este zăpăcit, / Altul este somnoros, / El e leneș, el 

nervos, / De ceilalți nici nu mai zic... 
PITICUL 6: N-o să rezolvăm nimic! / Zici că este un blestem / Și zăpadă n-o s-avem! / Apare Piticul 

Poștaș. În tolbă are plicuri cu surprize pentru spectatori, iar în mână un pachet. 
PITICUL POȘTAȘ: Un colet eu am adus / Pentru voi și mi s-a spus / Că o zână l-a trimis. / Ia vedeți, 

ce este scris? 
Piticii se adună în cerc și unul citește bilețelul: 
PITICUL 7 
„Dragii mei, nu cred că știți, / Fulgii toți au fost vrăjiți. / Toamna nu dorea să plece / Și să lase iarna 

rece / Să-i ia locul și-a făcut / O magie de-a putut / Să împiedice ninsoarea. / Dar, de-o vreme, vrăjitoarea / 
Care-a ajutat-o are / O ciudată remușcare. / De aceea, v-a trimis / Praf de stele și de vis. / Peste fulgi să-l 
aruncați, / Iar aceștia, ajutați / De pulberea fermecată, / Își vor reveni, îndată! / Iarna va putea veni, / 
Bucurați-vă, copii!” 

Un alt pitic desface coletul și aruncă, peste fulgi, confeti argintii. Fulgii încep să se miște vioi, apare 
Zâna Iarnă, iar piticii se bucură. 

ZÂNA IARNĂ: În sfârșit s-a rezolvat! / Cât de mult m-ați așteptat! / De acuma, dragi copii, / Veți 
avea zăpadă și / Veți putea să vă jucați / Prin nămeți și să schiați, / Să zburați cu săniuța, / Pregătiți-vă 
fuguța! (Apare Fulgul Întârziat.) 

FULGUL ÎNTÂRZIAT : Stați! De nins v-ați apucat? /Cred că am întârziat. / Drumul e un pic cam 
lung, / Dar speram la timp s-ajung. / Să întârzii nu îmi place, / Însă, nu știu cum se face, / Că mereu ajung 
târziu... / Iar acum aș vrea să știu: /Mă primiți la voi sau nu? 

ZÂNA IARNĂ :Bine c-ai venit și tu! 
 Fulgii, ținându-se de mâini, în cerc, se așază și se ridică, cât se cântă strofa. La refren, piticii aplaudă. 
PITICUL POȘTAȘ: Stați, că eu mai am scrisori / Pentru dragii spectatori. / Vă rugăm să le primiți / 

Și de noi să v-amintiți! 
Piticul Poștaș împarte surprizele pentru spectatori : Și-nainte să plecăm / Am dori să vă urăm: 
TOȚI, ÎN COR: Pace-n suflet și lumină, / Sărbători cu masa plină, / Bucurie, spor în toate, / Ani 

frumoși, cu sănătate! 
La sfârșit, copiii vor interpreta colindul:”Verde cetina de brad”. 

Bibliografie: Petre, Vali,”Unde a disparut iarna?”-sursa Faceboock; 
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FARMECUL SERBARILOR SCOLARE 
 

PROF MARIN NUTI 
LICEUL TEHNOLOGIC NR 1 BORCEA, JUD CALARASI 

 
În perioada copilăriei, Crăciunul este unul dintre momentele cele mai aşteptate. Magia care descrie 

această sărbătoare şi frumoasele clipe petrecute ȋn sânul familiei reprezintă două motive pentru care 
Crăciunul este o sărbătoare atât de aşteptată. În rândul copiilor, Crăciunul este asociat rapid cu acea perioadă 
când la şcoală au loc serbările şcolare şi vine Moşul cu multe daruri. 

 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. 

 Este important de subliniat rolul pe care-l are interesul şi talentul dascălului de a atrage elevii în 
asemenea activităţi care au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de 
vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, 
trăiesc sincer situaţiile redate. Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective 
importante care se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul potrivit, 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. Valoarea estetică este sporită şi de cadrul 
organizatoric – sala de festivităţi amenajată adecvat. 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. Serbările şcolare 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, copiii participă la astfel de activităţi într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire.  

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. 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. Activităţile 
extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece ȋl implică în mod direct, 
prin personalitatea sa. Dintre toate, serbarea de Crăciun este cea mai ȋndrăgită deoarece este asociată cu 
sosirea lui Moş Crăciun. 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. Sfintele sărbători aduc cu ele multe datini, colinde, urări de belşug şi recolte bogate. Acestea 
sunt adevărate manifestări folclorice care ne bucură.  

Întregul program 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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EDUCAREA EMOTIILOR 
PRIN INTERMEDIUL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROF. INVATAMANT PRIMAR MARINESCU GABRIELA MARIA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAIL KOGALNICEANU” BUZAU 

 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 . 

 Invăţătorului ii revine rolul de a atrage micii şcolari în asemenea activităţi şi are menirea să amplifice 
efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului 
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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul 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. 

Serbarile şcolare 
 Reprezintă o modalitate eficientă de punere in valoare 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, la educarea emotiilor. 

 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 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 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. 

 Serbarea la care voi face referire este una tematică legata de magia sarbatorilor de iarna . 
 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de bradul de Crăciun ,de 

cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui,de Nasterea lui Iisus Hristos.  
 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, 

Poveste de Craciun”. Micii elevi din clasa pregatitoare au creat decoratiuni pentru clasa, pentru bradutul 
clasei, au invatat cantece si poezii, dansuri, toate pentru a-i bucura pe parinti si pe Mos Craciun. Parintii i-
au sustinut, asigurandu-le o parte din materialele de lucru necesare, costumatia adecvata rolurilor fiecaruia, 
au sponsorizat cadourile celor mici. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte prin care se realizează trăiri 
emoţionale ,modul in care trebuie accentuate/nuantate unele versuri din poezii sau cantece , pentru a adânci 
efectul emoţional in randul spectatorilor. 

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării . 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească ; 
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării. 

 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 . 

 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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INIMI LÂNGĂ INIMI- COPII-PĂRINȚI-DASCĂLI 

PROF. ÎNV. PRIMAR: MARINESCU GABRIELA MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPETRU, JUD. BRAŞOV 

 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.  

 Pentru părinţi 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. Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări 
una faţă de cealaltă.De-a lungul timpului am observat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea 
ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice: 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 întărească discipina copiilor; 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, 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 
înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să 
se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără 
a jigni sau a critica, să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

 Pentru a nu se ajunge la dificultăţi în comunicarea cu părinții, 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. 

 In acest sens am desfășurat activități comune cu părinții, deoarece 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. 

Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi 
magia acestui anotimp. 

 Elevii clasei clasa a III-a, însoţiţi de părinţi şi bunici, 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, 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. 
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Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării 
demersului educaţional. 

 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. 

 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. 

 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. 

 
IBLIOGRAFIE:  
• Petruța-Gabriela Stolojanu- Familia și școala, parteneri în educația copilului 
• https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului/ 
• Catalin Lungeanu- Forme şi metode de colaborare şcoală-familie 
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MOȘ CRĂCIUN - BUCURIA COPIILOR 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MARINESCU NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE DUMITRESCU” 

 CUMPĂNA, CONSTANŢA 

Ca orice anotimp, iarna vine cu dificultățile ei. Oamenii știu că sunt necesare serioase și speciale 
pregătiri pentru a le depăși. Ei au multe de făcut și în termen foarte scurt.  

Iarna vine, însă, nu numai cu pregătiri speciale, dar și cu așteptări speciale. Ea se instalează nu numai 
cu grijile și cu nesiguranțele ei, dar și cu farmecul și savoarea de care se simte atras fiecare dintre noi. Iarna 
vine cu miracolul sărbătorilor. 

Cu toții, mai mari sau mai mici, îl așteptăm pe Moș Crăciun. Dorim cu toții, în secret, să nu ne 
ocolească. Ne pregătim cum știm mai bine să-l întâmpinăm și să-i mulțumim că ne-a călcat pragul. 

Prezența Moșului în sufletul copiilor și credința în existența lui are efecte formative, culturale, morale. 
Este foarte probabil ca în sufletul acestor copii să se cristalizeze anumite repere și opțiuni, atitudini și 
convingeri care să fundamenteze evoluția personalității lor și specificul relațiilor lor interpersonale. 

Prin experiența lui Moș Crăciun, copilul constată că există întotdeauna cineva care îl vede, îl aude și 
îi evaluează gândurile, cuvintele, atitudinile, dar mai ales faptele, există cineva care le face surprize 
îmbucurătoare. Copiii află că pe lume există bucurii și surprize, că prin ele merită să trăiască voluptatea 
bucuriei și emoția surprizei. Și așa cum Moș Crăciun le face bucurii și surprize, pot și ei la rândul lor să 
facă celor dragi bucurii și surprize. Ei învață ce înseamnă așteptarea nerăbdătoare, plăcuta ei înfrigurare, ce 
înseamnă emoția unei posibile bucurii și curiozitatea surprizei ce va veni. 

De asemenea, prin experiența lui Moș Crăciun, copilul află de practica și de existența cadoului. El 
află că pe lume circulă cadouri. Oamenii își oferă multe, dar nu toate gesturile lor seamănă cu ceea ce oferă 
Moș Crăciun. Cadoul acesta, autentic, este un obiect încărcat cu o unică și profundă semnificație afectivă, 
obiectul cel mai intim legat de iubirea, prețuirea și respectul dintre oameni. 

Fiind vorba de cineva primitor, bun, înțelept și drept, copiii îl primesc și îl găzduiesc pe Moșu' în 
sufletele lor, îl așteaptă și fac tot ce pot pentru a-l aduce și pe la ei, pentru a fi recunoscuți ca demni de 
atenție, de interes. Pentru copii este important să nu-i ocolească, să nu-i uite, să nu fie supărat. În consecință, 
sunt atenți să nu încalce sau să nu ignore cerințele / sfaturile lui, iar dacă le-au încălcat sau ignorat, atunci 
ei își vor cere scuze. Copiii învață, astfel, să își ceară scuze. 

Pentru cei mai mulți copii, Moș Crăciun reprezintă bunătatea, generozitatea pe care ei nu vor să o 
piardă. Nici nu vor să profite de ea, pentru că află că, profitând ce ceva / cineva, putem să o / îl pierdem. 
De cele mai multe ori, Moșu' este speranța copilului. El aduce copiilor cuminți și harnici ceea ce părinții nu 
le pot oferi, nu le pot cumpăra. Cu Moșu', lumea banilor intră între paranteze, poate fi sfidată. 

Chiar dacă îi este puțin teamă și se apropie cu sfială de el, copilul și-l vrea prieten pe Moș Crăciun. 
Dorindu-și și obținând prietenia, copilul învață foarte probabil prietenia. El experimentează de timpuriu 
experiența prieteniei. Este o experiență care crește în el și care nu va ști decât să se dăruiască sincer, deplin, 
ori de câte ori va întâlni oameni care s-o împărtășească, s-o merite. 

Așadar, prin experiența lui Moș Crăciun, copilul află lucruri mai importante și extrem de utile pentru 
viața lui: există pe lume bucurii, surprize, cadouri, prietenie, asumarea greșelilor, reabilitare, îndreptare. 
Prin așteptarea și venirea Moșului, lumea copilului se deschide și la altceva decât la orizontul îngust, 
plicticos și artificial al cotidianului. 

Părinții sau învățătorii nu pot rata prezența lui Moș Crăciun în sufletul copilului. Nu numai că este 
vorba de pregătirea interioară pentru o mare sărbătoare a Creștinătății, dar și pentru că o creștere sănătoasă 
a copilului cere, pe lângă dragostea necondiționată a părinților, dragostea lui Moș Crăciun. Aceasta, 
deaorece s-ar putea ca dragostea pentru Moș Crăciun să aibă aceeași profundă semnificație ca dragostea 
părinților. 
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PARTENERIATUL FAMILIE-ŞCOALĂ - CHEIE A SUCCESULUI ŞCOLAR 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MARINICĂ FLORENŢA-TEODORA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LIMANU 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

Şcoala şi familia au o importanţă deosebită asupra formării şi dezvoltării personalităţii copilului.  
Comunicarea dintre şcoala şi familie este unul dintre instrumentele cele mai importante de stabilire 

şi menţinere a relaţiei de parteneriat.  
Părinţii au dreptul, dar şi obligatia de a colabora cu instituţiile de învăţământ în scopul realizării 

obiectivelor educaţionale propuse. 
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.  

Parteneriatul şcoală – familie trebuie să încurajeze familia să stabilească ţeluri de atins pentru copiii 
lor, iar şcoala să stabilească obiectivele pentru obţinerea succesului şcolar. 

Educaţia copilului este scopul comun al familiei şi al şcolii, care poate fi realizat eficient doar printr-
o relaţie de parteneriat. 

Un parteneriat şcoală - familie 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 elevul 
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 elev, 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 societaţii, să ia parte activă la 
viaţă, să fie pregătit pentru muncă.  

Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii, rolul decisiv în formarea omului. Rolul şcolii, nu 
este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

Organizaţia şcolară trebuie să îşi deschidă porţile pentru ca familia să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, 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 elevul/copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-copil la 
diferite proiecte. 

De exemplu o serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a 
elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionaler 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 caldă, de sărbătoare a 
tuturor vârstelor. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie găndită, 
organizată cu atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, cu scop bine definit astfel încât şi rezultatele 
să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

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. 

Relaţiile dintre şcoală, elevi, familiile acestora, trebuie să fie bazate pe contract de colaborare, pe 
transmitere de informaţii şi prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor 
elevilor, pe trăiri afective şi emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare. 

Un PARTENERIAT între ŞCOALA şi FAMILIE nu este 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 rezultatul din care beneficiar este COPILUL/ ELEVUL. 
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PARTENERIATUL SCOALA-FAMILIE,UN PARTENERIAT REAL IN 
BENEFICIUL COPILULUI 

 
PROF.INV.PRIMAR: PARLEA MARIOARA 

SCOALA GIMNAZIALA “IOSIF MOLDOVAN “ ARAD 
 
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” 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 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; 2 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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 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. 
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TREI DECENII DE LIBERTATE 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

/SERBĂRILE ȘCOLARE. 
 

PROF. MÁRKUS VIOLA-ÉVA 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRI MÓR” NUȘFALĂU 

 
În data de 29 noiembrie 2019 școala noastră și-a deschis porțile pentru sărbărorirea a TREI DECENII 

DE LIBERTATE și a ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI. La această serbare școlară au fost invitați 
familiile elevilor, pentru a participa alături de ei, împreună cu ei la activitățile din proiect, de a cunoaşte 
copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui. Parteneriatul cu părinții 
funcționează foarte bine în instituția noastră, de pe urma căruia au de câștigat mai ales elevii, dar și părinții 
lor și cadrele didactice, deci întrega comunitate. 

Decembrie 1989 și 1918 reprezintă momente cheie în istoria țării nostre. Scopul acestui proiect, a 
serbării organizate constă în dezvoltarea sentimentelor patriotice prin redescoperirea trecutului, prin 
promovarea și respectarea valorilor autentice, prin conștientizarea idealului național. 

Scenariul activităților:   
1. Cuvântul de deschidere 
2. Elevii claselor pregatitoare – IV susțin un recital de poezii și cântece închinate Marii Uniri: Unirea 

prin cântece și poezii 
3. Elevii claselor V – VIII își exprimă gândurile despre importanța/semnificația libertății naționale 
 

 
 
4. Corul școlii interpretează cântece închinate evenimentelor sărbătorite. 
5. CONCURS: Parada costumelor populare: elevii pot cunoaște variate porturi naționale din 

comună ( română, maghiară, rromă, slovacă) purtate pe durata evenimentului de către elevi, profesori și 
părinți. Se acordă premii pentru: 

 ”Cel mai mândru mândru” 
 ”Cea mai mândră mândră” 
 Premiul pentru popularitate 

 
 
 
 

 
6. CONCURS: Expoziție tematică cu desenele/lucrările elevilor: Ziua națională a României și 

Surprinde-l pe Moș Crăciun! Se premiază lucrările expuse pentru secțiunea primar și secțiunea gimnazial. 
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7. Expoziție de imagini vechi și obiecte datate din perioada comunismului, organizată și
prezentată/ghidată de părinți. 

A fost o activitate foarte reușită 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 tot ce au învăţat. 
A contribuit la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, copii și dascăli, părinți și educatori. O sărbătoare a 
tuturor vârstelor! 

Serbarea 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.  
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UN PARTENERIAT ÎN BENEFICIUL COPILULUI, ȘCOALA- FAMILIA 

PIP MARTINIUC ALINA MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘTIUBIENI, BOTOȘANI 

 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.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. 

 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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 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. 

 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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O ÎNTREBARE SIMPLĂ POATE SCHIMBA UN DESTIN 
 

PROFESOR MATE MIHAELA 
COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA” BACĂU 

 
Tranformarea societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu ne este clar nici 

măcar nouă adulţilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţii vieţii, lipsa unor 
modele de urmat îi pun pe părinţi dar şi pe noi, profesorii în dificultate. Elevul de azi, adaptat perfect la 
tehnologie, simte nevoia de adulţi disponibili pentru a-i respecta ritmul de viaţă, este dispus să negocieze 
orice schimbare în activitatea sa dar cu ceva la schimb, nu agrează sistemul de învatământ aproape clasic, 
de pe vremea bunicilor, cum spun ei şi se consideră neînţeleşi de familie. 

Cooperarea profesor - părinte în beneficiul elevului este un lucru înţeles de către toţi actorii din 
educaţie. Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră, 
a adulţilor, să-i uniformizăm. Personalitatea elevilor este în formare şi într-o continuă transformare. Şcoala 
este o etapă importantă, dificilă, cu implicaţii profunde în evoluţia oricărui copil. Acest moment, deşi 
aşteptat de toată familia, îi prinde entuziasmaţi pe marea majoritate a părinţilor dar comportamentul unor 
cadre didactice sau chiar a unor alţi şcolărei intervine de cele mai multe ori într-un mod apăsător, ceea ce 
poate să conducă pe o cale greşită dezvoltarea intelectuală şi emoţională a viitorului învăţăcel. 

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. Există şapte elemente cheie 
care trebuie cultivate, îngrijite în relaţia cu elevul/copilul pentru a realiza o formare unitară a personalităţii 
acestuia. Acestea sunt: 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. 

Ce am învăţat eu, în calitatea dublă de părinte – profesor, este că şcoala trebuie să-şi deschidă porţile 
pentru familie, care trebuie să cunoască şi să participe la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în 
exteriorul şcolii dar organizate de aceasta. Noi, profesorii trebuie să avem iniţiativa unor 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 împărtăși din experienţa mea, adică voi prezenta o activitate realizată împreună cu elevi de liceu 
şi părinţi, undeva la începutul clasei a IX-a. Elevii au vorbit deschis despre experienţa lor la şcoală în 
general, la liceu în particular; despre relaţia pe care o au cu părinţii relativ la şcoală. Întrebarea pe care o 
primesc zilnic, din partea părinţilor este aproape aceiaşi: „Cum a fost azi la şcoal?”. Ei recunosc că trebuie 
să facă faţă zilnic mai multor provocări: să înveţe lucruri care poate, uneori, nu le plac, să se descurce cât 
mai bine cu putinţă în diverse împrejurări, să accepte critici din partea profesorilor, să relaţioneze cu colegi 
şi multe altele. De aceea, recunosc că devin irascibili atunci când ajung acasă şi primesc întrebări ca cea 
menţionată. Ei şi-ar dori cu ardoare ca, după ore, să ia o pauză şi să se relaxeze departe de orice lucru legat 
de şcoală. Unii părinţi au recunoscut că o întrebare precum cea „Cum a fost astăzi la şcoală ?” este extrem 
de vagă iar răspunsul pe care îl primesc nu este nici pe de parte cel aşteptat. Iată care sunt întrebările pe 
care elevii ar dori să le primească: „La ce oră ţi-a plăcut cel mai mult?” sau „Care fost cel mai interesant 
lucru care ţi s-a întâmplat astăzi?”. Cele două ore dedicate activităţii au trecut prea repede. Una peste alta, 
cu toţii au susţinut ideea că, acasă şi alături de părinţi, copilul trebuie să se simtă acceptat și iubit 
necondiţionat. La şcoală sunt mai liberi, dar cu toate astea nu se simt mai confortabil. Au recunoscut cu 
toţii, tranşant că o simplă întrebare poate schimba o relaţie, o stare de fapt, o atitudine şi de ce nu poate 
marca un destin. Cele mai importante concluzii desprinse în urma discuţiilor avute cu beneficiarii direcţi ai 
educaţiei au fost: şcoala şi părinţii constituie un factor de stres, asociind de multe ori şcoala dar şi familia 
cu anumite constrângeri inutile. Dar, au recunoscut că acea încărcare pozitivă de care au nevoie pentru a 
merge mai departe vine în egală măsură de la şcoală şi de la familie. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

/ SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROFESOR EDUCAȚIE MUZICALĂ, MATIUȚ MONICA-MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DACIA” – ORADEA 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, la cultivarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului liber. 

 Serbările școlare ajută la dezvoltarea personalității elevilor, cultivându-le înclinațiile artistice și 
aptitudinile acestora. La o serbare școlară elevii își dezvoltă abilitățile de vorbire, își exersează memoria și 
își stimulează sensibilitatea artistică. Ei nu participă motric, ci intelectual și afectiv. În același timp și 
părinții elevilor au un rol important, ei fiind parte din public încurajându-și copii, repetând acasă pentru a 
asigura succesul spectacolului. Copii sunt nerăbdători înainte de spectacol, părinții mândri fiind pregătiți 
cu telefoane mobile și camere video pentru a imortaliza frumoasele momente prezentate de copii acestora. 

 Alegerea și pregătirea din timp a materialului muzical şi ordonarea acestuia într-un repertoriu general 
al corului de elevi(1 decembrie, Crăciun, Mihai Eminescu, 8 Martie și serenada claselor a VIII-a) este o 
cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor individuale şi de vârstă ale elevilor. 

 Contribuţia elevilor la pregătirea şi organizarea spectacolului artistic vine din dorinţa de a oferi 
momente deosebite spectatorilor: distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică precum și bucuria de a 
dărui – toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. Un mare avantaj al 
reușitei unei serbări școlare este cooperarea și nu doar între ei, ci și cu profesorul coordonator sau cu alte 
persoane implicate în organizarea serbării. Fără a realiza elevii astfel își dezvoltă și abilitatea de a vorbi în 
public. Creativitatea este primordială în reușita unui astfel de spectacol. Copii au astfel șansa de a-și depăși 
limitele, de a-și testa imaginația și exersa creativitatea, perseverența și capacitatea în a-și rezolva 
problemele ivite în viața de zi cu zi. 

 Rezultatul final al unei serbări școlare nu constă doar într-un spectacol propriu-zis pus în scenă de 
către elevi și profesorul coordonator. Beneficiile sunt multiple. În spatele repetițiilor pentru exersarea 
materialului artistic, paticipanții trebuie să lucreze împreună, să fie o echipă. Astfel se sudează prietenii, se 
creează încredere și un sentiment aparte că toți fac parte din același grup. În timp va crește încrederea în 
sine, respectul de sine în special când sunt martori la aprecierea celor din jur, la admirația familiei, colegilor 
și profesorilor de alte specialități, toate acestea confirmându-le munca, seriozitatea și perseverența. 
Serbările copilăriei, momente de maximă bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți și profesorul 
coordonator, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 
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„Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec 
tinereții, viața și veselie tuturor lucrurilor. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, 
drept și frumos.” – Platon 

Bibliografie: 
https://ro.scribd.com/document/372275580/Importanta-serbarilor-scolare 
https://edict.ro/serbarile-scolare-si-importanta-lor/ 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

AUTOR: PROF. ÎNV. PREŞCOLAR DUMITRIU MELANIA 

 Educația vârstelor mici este considerată temelia personalității fiecărui individ, de aceea educația 
trebuie să răspundă in primul rând nevoilor individuale și să realizeze echilibrul intre acestea și dezvoltarea 
socială.1 

 Insă atunci când copilul este foarte mic, el nu poate ,,participa,, direct la actul educațional, influențele 
fiind organizate și pregătite de adulții care il inconjoară: la inceput părinții și ceilalți adulți din familie, apoi 
educatoarea și copiii cu care vine in contact.2 

 În sistemul educațional românesc educația timpurie incepe o dată cu intrarea preșcolarului in 
grădiniță. Grădinița prin implicarea familiei și a comunității asigură preșcolarilor condiții de siguranță și de 
sănătate, tinând insă cont de particularitățile fiecărui copil și de caracteristicile psihologice. Perioada 
preșcolară este cea mai importantă pentru dezvoltarea copiilor de aceea este foarte important ca intr 
grădiniță și familie să existe un parteneriat educațional. 

 Modalitatea eficientă și valabilă prin care se poate răspunde solicitărilor generate de neajunsurile din 
sistemul educațional , ,,forțând,, comunitatea să vină in ajutorul copiilor este tocmai parteneriatul 
educațional , educatoara este cea care trebuie să-l inițieze , să-l conceapă, traducându-l intr-un proiect 
valoros pentru toate părțile implicate.3 

 Parteneriatul educaţional este o forma princare comunicăm, cooperăm şi colaborăm în pentru a 
sprijinii copiii în procesul educațional în care se află. Acesta presupune acțiuni, decizii, cerințe, colaborări 
între tiți factorii implicați în educația copiilor. 

 Motivul principal pentru crearea unor astfel de proiecte este dorinţa de a ajuta copiii să aibă succes 
la grădiniță/şcoala și pe tot parcursul vieții. In momentul când părinții, preșcolarii și ceilalți membrii 
implicați in educație sunt considerați parteneri egali, atunci va exista in jurul copiilor un suport care incepe 
să funcționeze. 

 Organizarea unor astfel de proiecte/parteneriate in care copiii iși aduc contribuția lor, duce la 
creșterea calității de viață din comuntățile lor, aceste având foarte multe avantaje educative. 

 În aceste activități sunt folosite metodele activ-participative care implică copiii in multe acțiuni ce 
se desfășoară in afara grădiniței, in comunitate, acțiuni cu un fabulos impact comunitar. 

 De câțiva ani am derulat și derulez și in continuare parteneriate/proiecte educaționale in care am 
implicat factori importanți in așa lef incât preșcolarii să devină modele pentru mai târziu. 

 În fiecare an am schimbat partenerii de parteneriat precum și activitățile desfășurate care dacă nu 
sunt atractive nu voi avea reușite și satisfacții impreună cu copiii imlicați in proiecte și parteneriate, in 
același timp factorii care i-am implicat au fost un real folos in realizarea obiectivelr propuse in cadrul 
acestor proiecte/parteneriate educaționale. 

 Aceste activități care se desfășoară in grădiniță și/sau in afara ei vor dezvolta viața spirituală a 
copiilor și educația comunității, datorită experienței și implicării cadrelor didactice aceștia aduc o foarte 
mare contribuție la educarea și formarea copiilor. 

 În invățământul preșcolar există programe, metodiști, inspectori școlari care se preocupă permanent 
de priritățile formativului și informativului, consilierea și orientarea nu sun foarte bine fixate atunci 
incercăm prin activități etrașcolare și eztracurriculare să rezolvăm problemele, dar acestea nu se pot realiza 
in totalitate. 

 Relația dintre grădiniță și familie trebuie redimensionată pentru a avea un invățământ de succes, mai 
ales acolo unde sunt indoieli ale părinților asupra grădiniței. Realitatea pare să confirme această supoziţie. 

 Familia trebuie să inlesnească drumul copiilor către creșe și grădințe pentru al scoate pe copil din 
cadrul parental. 

1 Mirela Stoian-Gr.nr.57.București , art.apărut in Revista invățământului preșcolar, nr.2-4,2004,MEN, PAG.19. 
2 Mirela Stoian-Gr.nr.57.București , art.apărut in Revista invățământului preșcolar, nr.2-4,2004,MEN, PAG.19. 
3 Elena Tipa,Parteneriatul educaținal și managementul de proiect,art.apărut in Revista invământului preșcolar nr.1/2007, M.E.N, 
pag 150 
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 Grădinița preia o mare parte din sarcinile familiei in educația copiilor.Grădinița are rolul de a realiza 
cu familia un parteneriat educațional.Cadrele didactice au multe metode la dispoziție pentru a atrage părinții 
către aceste parteneriate foarte benefice copiilor. 

 Parteneriatele realizate intre grădiniță și familie au demonstrat o eficiență deosebită peste tot unde 
au fost realizate și aplicate, dacă au fost respectate toate condițiile și toate obiectivele. 

 În cadrul parteneriatelor educaționale, părinții au fost percepuți ca factori activi de catre educatoare 
și activitățile lor valoroase in educarea copiilor lor. Părinții trebuie să se implice in luarea de decizii din 
cadrul unor activități ale parteneriatelor, la disciplinele opționale, la activițățile din cadrul programului 
,,Școala altfel,, iar evoluția copiilor să nu fie pusă doar in cârca educatorilor, ea depinde și de părinți. 

 O condiție a eficienței intervențiilor socio-educative bazată pe școală/grădiniță și comunitate este 
parteneriatul educațional.Familiile iși trimit copii la gădiniță/școală pentru a dobândi cunoștințe și 
instrumente folositoare pe tot parcursul vieții. 

 
 
Bibliografie: 
1.Kelemen Gabriela, (2010), Metodica activităților culturale, civice și recreative, Editura 

Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad; 
2.Mirela Stoian-Gr.nr.57.București , art.apărut in Revista invățământului preșcolar, nr.2-

4,2004,MEN, PAG.19. 
3.Mirela Stoian-Gr.nr.57.București , art.apărut in Revista invățământului preșcolar, nr.2-

4,2004,MEN, PAG.19. 
4.Tipa Elena, Parteneriatul educaținal și managementul de proiect,art.apărut in Revista invământului 

preșcolar nr.1/2007, M.E.N, pag 150 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

PROF.PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR, 
MICULAICIUC CARMEN-ALINA 

 În fiecare an la poarta sufletelor noastre de creștini, bat sfintele sărbători de iarnă. 
Este cea mai frumoasă perioada, decembrie este o luna plină de magie, o luna în care apar minuni și 

visele se împlinesc. Este vremea să zâmbim, să lăsăm bucuria și magia Crăciunului să între în casele noastre 
odată cu colindele născute sub zăpezi. 

Este timpul să ne aducem aminte că Iisus a venit pe lume pentru fiecare dintre noi și să fim mai buni, 
mai îngăduitori. Crăciunul este sărbătoarea Sfânta a Nașterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii și al 
liniștii sufletesti. 

Este o perioada în care primim și dăruim multă iubire și căldură sufletească. Noi, educatoarele care 
modelăm cel mai sfânt aluat-sufletul și mintea copilului mic , nu uităm să le transmitem micuților dorința 
de a întâmpina cu sufletele deschise , Crăciunul , de a păstra obiceiurile și tradițiile specifice zonei, dar 
trebuie să le permitem și jocul, visul, exprimarea realității,așa cum o percep ei, ca o magie. 

 Pentru ca micii preșcolari să cunoască importanta sărbătorilor de iarnă, am organizat o serbare prin 
intermediul căreia preșcolarii au simțit magia Nașterii Pruncului, emoția sărbătorilor și au înțeles mirajul 
acestora.Fascinați fiind de minunată lumea a lui Moș Crăciun s-au pregătit să-l întâmpine așa cum se cuvine 
cu poezii,cântecele și colinde trăind sentimente și emoții care vor influență pozitiv viață lor interioară. Moș 
Crăciun le-a ascultat poeziile atent pregătite și le-a umplut sufletul de bucurie oferindu-le fiecăruia din 
desaga sa câte un dar, îndemnându-i să fie ascultători. 

Sărbători fericite! 
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PREZENTAREA PROGRAMULUI EDUCATIV PENTRU SĂRBĂTORILE 
DE IARNĂ 

PROF. MICUȚĂ MIHAELA 
LICEUL DE ARTĂ BĂLAȘA DOAMNA DIN TÂRGOVIȘTE 

 Activitatea educațională oferă o perspectivă importantă asupra valorificării creativității elevilor, 
vizând formarea unor abilități și atitudini de tip comportamental și social. Prin participarea la astfel de 
activități - tip serbare, elevii au posibilitatea de a-și afirma talentul, de a căpăta experiență scenică, de a 
scăpa de trac (emoții), de a socializa cu ceilalți colegi etc.  

 Variata gamă de activități pentru promovarea tradițiilor de iarnă are o latură etică și una estetică. 
Latura etică vizează educația morală prin practicarea activităților ce țin de frumos, de adevăr, de bine. 
Organizarea acestor activități au scop creativ, deoarece elevii conștientizează importanța obiceiurilor de 
iarnă în scopul asigurării continuității spirituale a neamului românesc. Latura estetică poate fi reflectată în 
decorarea ambientului în mod specific (lumințe, brăduț etc) dar și a celor care participă direct (elevi, 
profesori). Prin participarea directă a elevilor care sunt stimulați să producă acte creative, își dezvoltă 
încrederea de sine, capacitatea de creație, spiritul competitiv și inteligența emoțională, promovând astfel 
tradițiile sărbătorilor de iarnă, în special de Crăciun.  

 Colindele, una dintre cele mai vechi forme de manifestare a folclorului tradițional românesc, au o 
valoare neprețuită prin originea lor, deoarece s-au format în același timp cu poporul român. Sărbătoarea 
Crăciunului este sărbătoarea Sfântă a Nașterii Domnului, prilej să dăruim celor din jur mai multă dragoste, 
de a organiza concerte de binfecere pentru a putea oferi cadouri celor nevoiași, bătrânilor din aziluri sau 
spitale, în special celor care au nevoie. 

 Promovarea tradițiilor de iarnă în școală ar trebui să fie o preocupare pentru dascăli cât și pentru 
elevi. Programul prezentat în cadrul concertului de Crăciun a fost foarte variat și a cuprins colinde 
tradiționale religioase și laice (capra, plugușorul) românești și internationale. 
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PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA DECIZIILE ȘCOLII 

PROF. INV. PRIMAR. MIHAI MIOARA 
LICEUL TEHNOLOGIC PETRACHE POENARU, BALCESTI 

 Formele de manifestare a activismului părinţilor Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a 
instituțiilor de învăţământ primar şi secundar general, ciclul I şi II2 prevede că părinţii/tutorii legali au 
dreptul și obligaţia de a colabora cu instituţia în vederea realizării finalităţilor educaţionale și au obligaţia 
ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaște evoluţia copilului lor. Școlile au 
comitete de părinţi ale claselor, al întregii școli, au reprezentanţi ai părinţilor în toate structurile. Frecvenţa 
întâlnirilor este una adecvată, deși există un anumit grup de părinţi care nu este informat despre aceste 
întâlniri. O parte din părinţi nu cunoaște activitatea consiliului de administraţie al școlii. Acţiunile părinţilor 
în luarea deciziilor se remarcă și prin reacţia lor la anumite situaţii, mai puţin favorabile pentru copilul lor 
sau pentru colectivul de elevi. Oferta de pedagogizare a părinţilor trebuie să genereze și instruiri privind 
comportamentul acestora în anumite situaţii. Rezolvarea de către părinţi a aspectelor negative în şcoală 
Părinţii aleg să comunice direct cu administraţia instituţiei sau cu dirigintele pentru a rezolva anumite 
probleme personale legate de propriul copil. În asemenea condiţii, părinţii aproape întotdeauna și-au 
rezolvat pozitiv problemele (63%). Percepţia părinţilor vizavi de aspectele negative în școală se conturează 
mai lesne în jurul a două probleme: comportamentul unor elevi (47,4%) sau comportamentul unor profesori 
(57,9%). Părinţii mai semnalează nereguli privind:  

• paza și siguranţa din școală și în jurul școlii; • ghiozdanele grele, cărţi și caiete prea multe; • ordinea
și curăţenia din școală; • corupţia; • colectarea ilicită de bani, obligatorie; • WC-urile („Deși e după 
reparaţie, tot nu au pus niște pereţi între cabine și copiii se jenează unul de altul, de multe ori [copilul meu] 
chiar are probleme de sănătate din cauza asta”;  

• fotografierea copiilor fără acordul părinţilor de către persoane care prestează servicii foto
comerciale, vânzători ambulanţi de cărţi care nu prezintă mare valoare; 

• multe teme acasă. Mai mulţi părinţi (54,7%) vin cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii din școală,
iar alţii (45,3%) nu contribuie cu astfel de propuneri. Raportul numeric vorbește despre indiferenţa unor 
părinţi sau imposibilitatea acestora de a acţiona. Indicatorii cantitativi, obţinuţi prin sondaj, arată că doar 
5% din părinţi și-au văzut acceptate propunerile imediat, iar alţii 25% nu au constatat nicio reacţie la 
propunerea lor. Chiar și după discuţiile cu alte persoane, 16,7% din respondenţi au menţionat că propunerea 
lor nu a fost aplicată. Rezultă că propunerile părinţilor nu sunt luate în calcul de către administraţia școlii 
sau că mecanismul prin care aceste propuneri ajung la organul consultativ, comitetul părinţilor, nu este 
cunoscut de către toţi. Părinţii nu sunt solicitaţi pentru a-și spune părerea despre ceea ce se întâmplă în 
școală. Iar acest lucru este indicat de raportul de 35,2% pentru „da” și 65,7% - pentru „nu” Dirigintele este 
persoana care cel mai des solicită părerea părinţilor, acest fapt fiind confirmat de 83% din respondenţi, iar 
directorul solicită opinia părinţilor conform afirmaţiei a 36,1% din respondenţi. Lucru firesc, dintr-o 
perspectivă, întrucât primul contact este asigurat de către diriginte în ideea stabilirii unui parteneriat. 
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MAGIA ÎN LUMEA COPIILOR 

RALUCA MARIA MIHALCA 
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”AUGUSTIN MAIOR”, 

 CLUJ-NAPOCA 

Dezvoltarea cognitiva implică o serie de etape. De la 0 la 2 ani copilul cunoaște lumea prin 
intermediul senzațiilor fizice. Contează momentul prezent în care lumea este explorată prin atingere, miros, 
sunet. Lumea este o serie de imagini bazate pe experiențele personale, astfel că dacă vede un obiect atunci 
acesta există, dacă in schimb copilul nu mai vede, obiectul dispărând din câmpul lui vizual, atunci nu mai 
există. 

După vârsta de un an copilul achiziționează permanența obiectului. Chiar dacă obiectul dispare din 
câmpul lui vizual copilul știe că acesta există în continuare. Această achiziție alături de creșterea volumului 
memoriei face ca viața să fie mai predictibilă, dar în continuare realitatea este adeseori interpretată eronat.  

Apare gândirea magică în care obiectele sau fenomenele sunt personificate. Acest lucru este posibil 
deoarece gandirea abstractă încă nu este complet formată, legăturile cauză-efect sunt încă slab formate iar 
copilul manifestă un puternic egocentrism. În jurul vârstei de 10 ani acest tip de gândire dispare, potrivit 
observațiilor lui Piaget. Copiii încep să pună întrebări și încearcă să înțeleagă mecanismele din spatele 
fenomenelor. Interesant este că în condiții de stres sau sub impulsul unor emoții puternice adulții fac uz de 
acest tip de gândire magică.  

Copiii sunt cei care savureză povestea lui Moș Crăciun și trăiesc din plin venirea lui cu cadouri. Magia 
venirii se suprapune peste stadiul firesc al dezvoltării mentale când copilul acceptă situații care nu se 
încadrează în sfera normalului, raționalului. În jurul vârstei de 7 ani se pare că magia Crăciunului dispare 
odată cu noile achiziții mentale care pun sub semnul întrebării comportamentele improbabile ale moșului 
care sfidează timpul, spațiul și posibilul.  

Unii afirmă că mitul lui Moș Crăciun face mai mult rău decât bine copiilor având ca argument 
dezamăgirea resimțită în momentul aflării adevărului. Adevărul poate afecta relația de încredere cu părinții. 
Pe de altă parte fantezia este parte normală a sănătății mentale a unui copil. Copiii petrec mult timp jucându-
se de-a…și pretinzând multe lucruri fanteziste. Sunt expuși în media, beletristică la animale care vorbesc 
și oameni care zboară. 

Cum ajung totuși copiii să distingă între fantezie și realitate? De cele mai multe ori se bazează pe cee 
ace spun ceilalți, pe mărturii. Ei cunosc lumea prin prisma mărturiilor părinților. În timp se acumulează tot 
mai multe mărturii despre inexisteța lui Moș Crăciun, dar și dovezi întărite de noi cunoștințe legate de 
coordonatele lumii fizice.  

Bibliografie: 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-baby-scientist/201612/why-its-ok-kids-believe-in-

santa-claus 
Shtulman A., Yoo R.I. (2015) ”Children’s understanding of physical possibility constrains their belief 

in Santa Claus”. Cognitive Development, 34, 51-62 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
LA COLINDAT 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MIJLOIANU ANDREA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “REGINA MARIA” ARAD 

 Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, cultivând 
înclinațiile și aptitudinile acestora de la cea mai fragedă vârstă. Micii școlari pot fi atrași în astfel de 
activități datorită interesului și talentului învățătorului. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă care se apropie, dorim să surprindem familiile elevilor cu colinde 
interpretate în casele lor. Le vom călca pragul casei în datele de 20 și 21 decembrie. Suntem convinși că 
vor fi momente încărcate de emoție și bucurie, atât pentru copii cât și pentru adulți.  

 Am pregătit în ultimele săptămâni dinaintea Crăciunului colindele “Noapte de Crăciun”, “Hoidaler” 
și “Altfel de Crăciun”. Colindul “Noapte de Crăciun” a fost propus de una dintre elevele care participă, în 
afara programului școlar, la ore de canto. Pentru colindul “Hoidaler” vom avea nevoie de o tobă, dar un 
tătic s-a oferit să ne-o împrumute. 

 Elevii sunt entuziasmați și așteaptă nerăbdători ziua în care ceilalți colegi, alături de doamna 
învățătoare, vor fi în casele lor. De asemenea, părinții pregătesc darurile pentru colindători. 

 Această activitate extrașcolară, având un caracter atractiv, îi face pe elevi să participe într-o 
atmosferă de bună voie și optimism, cu însuflețire și dăruire. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

PROF. MILEA OANA-ANDREEA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 DĂRMĂNEŞTI 

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, 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. În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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. 

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 profesor un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze 
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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. 

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”. 

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. 

Bibliografie: 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I ,E.D.P. , Bucureşti, 1974;
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

PROF. OARGĂ DANIELA 
PROF. MILICICI ANIȘOARA 

GRĂDINIȚA P.P.NR.1 SÂNNICOLAU MARE 

În actul de educare a copilului preşcolar, o componentă importantă constituie procesul informativ-
educativ la care contribuie familia şi grădiniţa.  

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.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, invitaţiilor, 
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. De aceea, trebuie găsite, mereu, noi modalități de realizare 
a parteneriatului cu familia.  

Comunicarea “prin corespondență” (cu părintele) a devenit o cale pe care o folosesc frecvent și o 
consider eficientă și mulțumitoare pentru ambele părți, deoarece părinții află în timp util despre activitatea 
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zilnică a copilului.Această comunicare o realizez prin intermediul unui panou aflat lângă ușa de la intrarea 
în sala de grupă. Accesul săptămânal la mapa cu lucrări a copilului este o altă modalitate de comunicare și 
colaborare.  

Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie proprii evaluatori al copilului lor și 
posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei cât și a colectivului din care face parte, 
este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările ce au devenit o tradiție în 
grădinițe sunt o modalitate de colaborare cu familia. Participarea părinţilor la activităţi gen şezători, vizite, 
excursii, expoziţii ale copiilor,concursuri pe diverse teme şi chiar implicarea acestora în organizarea și 
desfăşurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe 
care aceştia le întâmpină în activităţi. 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.  

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.  

 Pentru colaborarea perfectă dintre cele doua medii de educaţie este necesară iniţierea părinţilor în 
probleme specifice educaţiei şi instrucţiei, iar ambele părți vor fi numai avantaje. 

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. 

Biblografie: 
1. Dăncilă,Eduard și Dăncilă Ioan. Noi și copilul nostru ne pregătim pentru școală, Editura Edid,

București, 2003.  
2. Dumitrana, Magdalena . Didactica Preșcolară, Ed. V&I Integral, București, 1998,
3. Revista Învățământul preșcolar, Nr. 3-4, București,1995
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR, MIREA FLORICICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA SÂNTIMBREANU, BUCUREȘTI 

Parteneriatul școală – familie reprezintă o problemă actuală importantă la nivel național și 
internațional. Într-o societate aflată în continuă schimbare, apar modificări ale ambilor parteneri. 

Familia contemporană a cunoscut numeroase schimbări atât din punctul de vedere al structurii, cât şi 
al distribuţiei rolurilor educative. Se observă apariția formelor alternative la familia « clasică », familia 
monoparentală şi familia compusă. Din ce în ce mai mulți părinți lucrează în străinătate, lăsând copiii în 
grija rudelor. De asemenea, timpul de lucru al adulților se prelungește, în detrimentul timpului alocat 
familiei. De aceea, copiii merg la after school sau sunt supravegheați de alte persoane: bonă, bunici, alte 
rude etc. Legătura între membrii familiei tinde să slăbească, petrec din ce în ce mai puțin timp împreună, 
comunică mai mult prin intermediul tehnologiei.  

Revoluția personală a fost posibilã în contextul creșterii continue a nivelului de trai, a posibilitãților 
independenței materiale și a oportunitãților de realizare personalã. În același timp, climatul social a devenit 
permisiv la diversitatea modelelor culturale și a comportamentelor etice. Ca tendințã generalã, familia (de 
orice tip) a devenit o instituție tot mai democraticã în interior și mai deschisă spre exterior prin proliferarea 
capitalului social de tip bridging (Putnam, 2001). 

Raporturilor familie–şcoală se exercită în modalităţi şi grade diferite de la o unitate şcolară la alta, de 
la un cadru didactic la altul, în funcţie de variabile cum sunt: nivelul şcolar, structura populaţiei şcolare, 
tipul de organizaţie şcolară, vârsta şi originea socială a cadrului didactic etc.  

În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri principali 
şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Articolul 80 prevede ca toate deciziile majore din învăţământul 
preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor asociative reprezentative ale părinţilor. Aceștia pot 
participa activ la conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – 
a doi sau trei reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii (Articolul 96). Părinţii sunt implicaţi 
în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin participarea la organizarea programelor 
Şcoală după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii.  

În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în baza 
unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Pentru optimizarea relației școală-familie, 
este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea: şedinţele 
și lectoratele cu părinţii, consultațiile individuale, convorbirile telefonice, participarea părinților la activități 
organizate de școală, consilierea psihopedagogică, participarea părinților la expoziții cu lucrări ale copiilor, 
sărbătorirea zilei de naștere a copilului în clasă, serbările școlare, implicarea părinților în proiecte și 
parteneriate școlare, scrisorile și însemnările, ateliere de lucru cu părinții, mese rotunde, conferințe 
științifice, activități de tipul Școala părinților.  

Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătățesc prezența 
la școală a elevilor și performanța școlară a acestora. Alți indicatori de succes școlar al copiilor, ca urmare 
a implicării părinților, ar fi: abilități sociale mai bune, adaptare mai bună la mediul școlar, un sentiment mai 
accentuat al competenței personale și eficienței în învățare, implicare mai mare în activitățile de învățare, 
credință mai ridicată în importanța educației. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ROXANA MOCANU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 

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”. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. 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. La ședințele cu părinții trebuie să se discute 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 un comportament adecvat față de cadrul didactic de la 
catedră cât față și de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă și în alte locuri este una corespunzătoare. 
După cum spunea Mantegazza „A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai 
prețioasă”. 

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 cadrul didactic”. Școala și cadrul didactic 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.  

În cei peste 15 ani de experienţă ca profesor pentru învățământul primar, am observat că există un set 
comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată 
câteva dintre ele: 

 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 întărească disciplina copiilor;
 să comunice des şi deschis cu părinţii;
 să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe.
Se constată în acest sens că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care școala îl are asupra 

dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate.  
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 înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur;
 să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabilească scopuri

realiste; 
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 să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa profesională
a acestora). 

Majoritatea părinţilor, inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi departe 
de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative şcolii. Părinţii 
pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da informaţii 
preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările,neîncrederile, pasiunile elevilor. 
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 fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii;
 să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor;
 să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale;
 responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi cadre didactice.
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. 

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 cadrul didactic, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 

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 selectivă 
1. Agabrian, M., 2006. Școala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, Iași.
2. Baban, A., 2003. Consiliere educațională, Editura Psinet, Cluj – Napoca.
3. Pescaru Băran, A., 2007. Parteneriat în educație, Editura Aramis Print, București.
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PĂRINŢII, PARTENERI ESENŢIALI AI ŞCOLII 
 

PROF. MOISE EMANUEL PETRICĂ, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SPIRU HARET” BACĂU 

 
Sistemul de învăţământ românesc are ca scop de bază formarea unor cetăţeni responsabili, capabili 

să producă plusvaloare în domeniul în care aceştia vor evolua. Pentru aceasta, în şcolile gimnaziale, se 
urmăreşte relizarea unei culturi generale de calitate. Adesea, şcolile de rang superior vizează formarea 
competenţelor pe anumite direcţii, mai restrictive, în timp ce în perioada gimnaziului, prin multitudinea de 
domenii abordate se urmăreşte familiarizarea copilului cu ceea ce înseamnă marea cultură generală, el 
având posibilitatea să descopere care este domeniul de activitate care se presupune că i se potriveşte în cea 
mai mare măsură şi în care ar putea să atingă mai uşor un nivel performant. 

Pentru ca un copil să poată să atingă performanţa într-un anumit domeniu este nevoie de stabilrea 
unui parteneriat real între şcoală şi familie. Un parteneriat susţinut de dorinţa adulţilor implicaţi în formarea 
copilului să găsească activitatea care i se potriveşte acestuia pentru ca atunci când va ajunge să profeseze 
în domeniu să meargă cu plăcere la „muncă”, cu atât mai mult cu cât se ştie că orice om este dispus să facă 
eforturi suplimentare atunci când face cu plăcere ceea ce face. 

Părinţii sunt cei care trebuie să vină în întâmpinarea cadrelor didactice în ceea ce priveşte cultivarea 
talentelor copiilor. Aceste talente, artistice, sportive sau ştiinţifice, se manifestă mai ales la vârsta 
gimnaziului. Este momentul în care, la preadolescenţă şi apoi la adolescenţă, talentele se manifestă mai 
activ, sedimentat, putând reprezenta un punct de plecare pe un drum profesional.  

Din perspectiva profesorului de educaţie fizică şi sport pot să apreciez că implicarea familiei în 
obţinerea performanţelor sportive de către un elev este extrem de importantă. Eu, ca profesor, pot să 
identific potenţialul sportiv al unui copil. Dar fără ajutorul şi susţinerea familiei, oricâte eforturi ar face 
şcoala, copilul nu va putea să ajungă la performanţele scontate. Aceasta, deoarece presiunea pe care o pune 
familia asupra rezultatelor şcolare pe care le obţine un copil este adesea foarte mare ceea ce duce la o 
implicare mai scăzută în obţinerea performanţei în sport.  

Serbările organizate de şcoli în diferite etape ale anului şcolar, pot să contribuie şi ele la identificarea 
copiilor care au un talent artistic sau sportiv.  

Anual, în cadrul serbărilor care se organizează la nivelul şcolii, am satisfacţia de a vedea noi momente 
care pun în valoare capacitatea elevilor mei de a executa anumite exerciţii sportive sau de a executa dansuri 
tematice în care paşii sunt învăţaţi în cadrul orelor de pregătire pe care le facem în timpul liber al elevilor 
sau în anumite secvenţe de lecţie, cu atât mai mult cu cât mişcarea este importantă pentru menţinerea unui 
tonus bun, pentru obţinerea şi păstrarea unei stări de sănătate potrivită. 

În ultimul an, am observat o mai mare dorinţă a elevilor de a se implica în realizarea unor formaţiuni 
de dansuri. Ceea ce mi se pare îmbucurător este că cei mai mulţi dintre „dansatorii” şcolii nu se limitează 
la un singur tip de dansuri ci vor să evolueze într-o gamă cât mai variată, astfel încât am plăcerea de a 
inventa împreună cu ei mişcări pentru dansuri tematice, pentru majorete sau pentru dansurile de întreţinere. 
Dar, cu cât se îndreaptă spre adolescenţă, copiii noştri doresc să înveţe şi dansuri sportive, cel mai des în 
cadrul unor cluburi de dans, care funcţionează pe lângă palatele copiilor sau pe lângă anumite cluburi care 
au o ofertă bogată pentru petrecerea timpului liber de către copii şi adolescenţi, sub îndrumarea unor 
profesionişti ai dansului sportiv, dar şi dansuri de salon sau dansuri latino, asimilate adesea cu termenul 
„dansuri de societate”... nu se mai limitează la dansurile specifice discotecilor sau manifestărilor de stradă. 

Atfel, exersăm şi paşii de vals sau de tangou, de rumba sau samba iar atunci când vine momentul 
alegerii unei melodii pentru un dans în cadrul unui spectacol şcolar, paşii de dans învăţaţi se combină în 
structuri care reuşesc cel mai adesea să stârnească ropote de aplauze din partea celor de pe margine. Şi în 
acest sens avem nevoie ca părinţii să ne fie parteneri de calitate. Fiecare grup de dansatori are o ţinută 
specială. Chiar dacă realizăm proiecte ca să obţinem finanţări pentru costumaţia grupurilor de elevi, trebuie 
să ne bazăm şi pe implicarea totală a familiei, măcar pentru disponibilitatea de timp. Pe de altă parte, copiii, 
în gimnaziu, se află la vârsta la care dezvoltarea fizică şi spirituală este continuă astfel că un costum realizat 
pentru ilustrarea unui anume dans s-ar putea să nu poată fi folosit de prea multe ori (2 sau 3 ani la rând) 
deoarece materialele utilizate se mai uzează iar copiii cresc astfel încât uneori, costumele „rămân mici” 
astfel că pentru un costum nou, potrivit cu noua structură a copilului, mai solicităm şi familia să ne ajute. 
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Iar în cazul grupului de dansuri populare, preocuparea mea nu este doar în a-i învăţa pe copii paşii 
corecţi, în funcţie de zona etnografică pe care o „dansăm”, ci şi în asigurarea costumelor populare adecvate. 
Pentru a realiza acest lucru apelăm din nou la părinţi, pentru a putea închiria costume adecvate, mai ales că 
realizarea unor costume populare pe game foarte variate de mărimi (potrivite copiilor de la clasele primare 
sau de la clasele gimnaziale, grupul nostru de dansatori având perechi atât de la clasele primare cât şi de la 
clasele de gimnaziu - avem în şcoală mulţi copii care îşi doresc cu pasiune să facă dansuri) este ceva mai 
dificilă. 

Părinţii sunt partenerii noştri şi la deplasările pe care le organizăm pentru a participa la spectacole, la 
concursuri. Sunt partenerii noştri care învaţă împreună cu copiii paşii de dans ca să îi exerseze acasă... Sunt 
partenerii noştri care îi încurajează pe copii şi care ne strâng mâna la finalul unei activităţi: „Vă mulţumim, 
domnule profesor, că şi astăzi ne-aţi făcut mândri de copiii noştri!”. 

De aceea, consider că fiecare dintre realizările noastre ca şcoală are nevoie şi de suportul şi de 
încurajarea pe care ne-o acordă familiile elevilor noştri.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MOISE GABRIELA-ANDREEA 
 
Termenul de ,,parteneriat” se foloseşte atunci când cel puţin două părţi contractuale îşi unesc 

resursele(financiare, de timp, etc.) pentru o perioadă de timp stabilită, în vederea îndeplinirii unui scop 
comun. Parteneriatele sunt des utilizate în sfera economică, însă le întâlnim şi în cea educaţională. 

În cadrul grădiniţei parteneriatul se încheie la începutul anului şcolar, între educatoare şi părinţii 
preşcolarilor. Ambele părţi se angajează să respecte şi să îndeplinească un set de sarcini pentru ca 
,,produsul” lor să ajungă la un nivel maximal, având în vedere vârsta lui. 

Preşcolarul este centrul de interes al celor două părţi. Pentru a ajunge la acel nivel maximal prestabilit, 
educatoarea şi părinţii trebuie să colaboreze. De la intrarea în grădiniţă până la ieşirea lui, copilul parcurge 
un drum în dezvoltarea lui fizică, cognitivă, emoţională şi comportamentală, de care răspund cei doi 
parteneri. Până la vârsta de şase ani maleabilitatea copilului este foarte puternică, astfel că această perioadă 
este foarte importantă, pentru că pune bazele a ceea ce va fi copilul în perioada şcolară. Copilul este precum 
un burete care absoarbe totul din jurul său, însă nu are sistemul de filtrare a informaţiilor primite pentru a 
discerne între ceea ce îi face bine şi ceea ce nu, ceea ce îi este folositor şi ce nu. Aici intervin educatoarea 
şi părintele, pentru a estompa comportamentele negative. Ceea ce se înţelege prin a fi bine şi rău, trebuie 
să aibă aceleasi înţelesuri pentru cei doi parteneri. De ce? Pentru că copilul este în faza de imitaţie, el caută 
să fie precum cineva din cercul său social, iar cei cu care interacţionează cel mai mult sunt părinţii, bunicii 
şi alte rude, şi educatoarea. Ar fi de preferat ca regulile aplicate la grădiniţă să fie respectate şi acasă, şi 
viceversa; dacă acele reguli sunt benefice dezvoltării armonioase a copilului. Acest lucru permite crearea 
unei nişe pentru copil, a unei direcţii de urmat. La această vârstă copilul nu are nevoie de schimbări radicale, 
dese de mediu, de reguli şi de persoane model, pentru că se creează un amalgam demobilizator.  

Prin urmare, legătura dintre cele două medii, educaţional şi familial, trebuie să fie una foarte strânsă 
şi sinceră. Sinceritatea am observat că ocupă un loc important în cadrul acestui parteneriat. Comportamentul 
copilului de la grădiniţă, fie unul dezirabil sau indezirabil, trebuie comunicat şi părinţilor. Comportamentul 
dezirabil poate fi premiat prin diferite recompense şi astfel se consolidează, iar cel indezirabil să fie 
estompat prin discuţii şi explicaţii.  

Capitolul ,,explicaţii” este unul minat, pentru că cel care le oferă copilului fie nu este destul de bine 
pregătit să le formuleze în aşa fel încât preşcolarul să le înţeleagă, fie nu are suficientă răbdare pentru a 
răspunde la toate întrebările. Comportamentul negativ este de preferat a fi explicat şi demonstrat copilului 
,,de ce nu este bine să facem aşa”, pentru că simplul răspuns ,,asa trebuie şi asa e bine” nu este satisfăcător. 
În faţa noastră este un copil care nu ştie ce este bine şi ce este rău, astfel că trebuie să ne documentăm în 
prealabil. 

Implicarea părinţilor în diferite activităţi din cadrul grădiniţei îi vor face mult mai conştienţi de rolul 
şi de responsabilităţile lor. Şedinţele cu părinţii, şedinţele de consiliere, activităţile de grup sunt o modalitate 
în care se fac schimburi de informaţii despre progresul copilului şi nivelul la care este. Cel mai important 
este să nu se compare copilul cu altul, pentru că fiecare se dezvoltă în ritmul său şi fiecăruia trebuie să-i 
creezi mediul propice dezvoltării sale.  

Doresc să conchid prin a afirma că acest parteneriat stă la baza reuşitei actului educaţional. Relaţia 
dintre educatoare şi părinţi influenţează în mod direct şi indirect procesul de dezvoltare al copilului. 
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SERBAREA ȘCOLARĂ 
REFERAT 

ÎNV. MOISEI DENISA- ISABELLA 

Dintre toate activitățile extrașcolară cea mai îndrăgită este serbarea școlară pentru că antrenează toți 
elevii, îi pune în situația de a pregăti locul, decorul serbării, costumele și interpretarea rolurilor în manieră 
proprie. 

 Serbarea școlară 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 . 

 Ca orice activitate școlară și activitatea extrașcolară are la bază următoarele principii: 
- Fiecare elev trebuie să primească un rol potrivit talentului său 
- Tema serbării să transmită mesajul potrivit si pe cât posibil să fie originală 
- Programul să nu fie încărcat, să nu plictisească 
- Să fie eliminați timpii dintre numere, când elevii își schimbă costumele, printr- un cântecel sau 

poezie 
- Un număr potrivit de repetiții pentru o reușită clară 
 Evaluarea serbărilor școlare are mai multe funcții: 
- De constatare și apreciere a rezultatelor elevilor 
- De reglare a momentelor serbării printr-un feed-back permanent – verbal, nonverbal 
 Participarea elevilor la aceste activități extrașcolare , nu este condiționată de obținerea unor 

recompense materiale, însă implicarea, dăruirea și talentul nu rămân fără recompense, adică aplauze sau 
aprecieri din partea spectatorilor. Se pot oferi diplome, trofee, etc. 

 În ultimii ani s-a diminuat amploarea acestor activități datorită scăderii numărului de copii, absenței 
părinților - ei fiind plecați să lucreze în străinătate, înlocuirea cu alte modalități de a petrece timpul liber 
sau chiar dezinteresul față de școală.  

 Succesul unei serbări se obține numai dacă învățătorul se implică cu dăruire, responsabilitate, 
seriozitate și dragoste față de copii. 

 Ca o concluzie, după o bogată experiență, pot afirma că serbările școlare lărgesc orizontul spiritual 
al elevilor și contribuie la acumularea de noi cunoștințe ; dezvoltă simțul de răspundere prin dorința de 
reușită, cei timizi devin mai îndrăzneți. 

BIBLIOGRAFIE 
- Aurelia Berlușcă, Ghid metodologic al serbărilor școlare, E.D.P.R.A, 2010 
- Dicționar de pedagogie, E.D.P., București, 1979 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL CU PĂRINȚII 
”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI!” 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MOISESCU IULIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P.NR 48 ”LUCEAFĂRUL” BRĂILA 

ARGUMENT 
 Mediul în care se naşte copilul, trăieşte, se dezvoltă şi se formează copilul, este familia. Învăţarea 

primelor comportamente sociale, prin imitaţie şi interacţiune, se produce în mica lor copilărie și e 
dependentă de tipul relaţiilor din familie.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 educaţionali 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. 

 ”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 copilului in grădiniţă. Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare, dar şi 
extracurriculare - programe artistice şi vizite, acțiuni de voluntariat, excursii etc.  

 Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial în educaţie 
şi să înveţe modurile în care îşi educă și susțin copiii. De aceea trebuie implicaţi într-o comunicare 
permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se implce în realizarea diferitelor activităţi cu copiii. 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.  

 Prin acest parteneriat educaţional, părinţii vor fi implicaţi permanent în activitatea grădiniţei, fiind 
priviţi ca participanţi activi, parteneri în educație. 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 nevoile, interesele şi problemele copiilor. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
SCOPUL : 
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea
eficientizării relaţiei familie – grădiniţă – comunitate. 
 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și
implicarea lor ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața 
socială. 
 OBIECTIVE: 
• Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă
• Formarea unor deprinderi şi bune practici 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. 
 PĂRȚI IMPLICATE: copii, părinți, bunici, (grupul familial lărgit), asistenta grădiniței, conducerea 

unităţii, reprezentanţi ai comunităţii locale 
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OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
• să informeze partenerii implicaţi în proiectul de parteneriat despre temele propuse în proiect şi

data desfăşurării acestora; 
• să respecte calendarul activităţilor propuse în proiectul de parteneriat
 OBLIGAȚII COMUNE 
• colaborarea pe toată perioada desfășurării parteneriatului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit. 
• Implicarea directă în cadrul activităților desfășurate și găsirea unor soluții în scopul rezolvării

situațiilor de natură educațională. 

 DURATA: 3 ani 
 GRUP ŢINTĂ: 24 copii preșcolari - grupa mică, părinţii copiilor din grupă; 
 RESURSE UMANE: copiii din grupa mică, educatoarele grupei, părinţi, bunici, asistenta grădiniţei 
RESURSE MATERIALE: materiale informative în domeniul educativ, reviste de specialitate, 

Psihologia copilului, Pedagogia preșcolară, cărți, softuri educaţionale. 
RESURSE FINANCIARE: resurse financiare proprii. 
FORME DE ACTIVITĂȚI : întâlniri, discuţii, mese rotunde, activităţi comune desfăşurate la clasă, 

excursii, vizite, drumeții, programe artistice etc. 
IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR 
• Se vor organiza activităţi de consiliere a părinţilor pe teme educative.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
• consemnarea impresiilor/activităţilor în jurnalul grupei, chestionare, amenajarea unei expoziţii cu

lucrări şi alte obiecte create sau colecţionate de copii, realizarea unui album/portofoliu al grupei/clasei cu 
materialele primite, CD cu filmări realizate cu ocazia activităţilor desfăşurate, album foto. 

DISEMINAREA REZULTATELOR 
• expuneri în cadrul Consiliului Profesoral;
• popularizarea studiului în sesiuni de comunicări, simpozioane.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR CU PĂRINŢII 
An şcolar 2019-2020 

Nr. crt. Denumirea activităţii Data Resurse umane 
implicate 

Locul desfăşurării 

1. ”Să ne cunoaștem!”/
”Activitatea noastră în
grădiniță”-informare

Sept.2019 Părinți 
Copii 
Educatoare 

Sala de grupă 

2. „ Socializarea şi grădiniţa”-
lectorat cu părinţii
„Îmi cunosc copilul?”-
aplicarea unor chestionare

Oct.2019 Educatoare 
Părinți 

Grădiniță 

3. „Hiperactivitatea la copii”-
lectorat

Nov.2019 Educatoare 
Părinți 

Sala de grupă 

4. ”Învățăm să dăruim!”-
activitate de voluntariat în
colaborare cu părinții

Dec.2019 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Grădiniță/altă 
grădiniță 

5. ”Îl așteptăm pe Moș
Crăciun!”-serbare

Dec.2019 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Grădiniță 

6. ”Alimentație sănătătoasă
pentru un copil sănătos”-
întâlnire cu dna
asistentă/medic

Ian.2020 Copii 
Părinți 
Educatoare 
Asistent/medic 

Grădiniță 

7. ”Cum îți educi copilul?”-
masă rotundă

Feb.2020 Educatoare 
Părinți 

Sala de grupă 
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8. ”Te iubesc, mămico!”-
activitate practică/moment
artistic

Mart.2020 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Sala de grupă 

9. „Iubesc natura!”-activitate
de ecologizare împreună cu
părinții

April. 2020 Copii 
Părinți 

Parc/curtea 
grădiniței 

10. Primăvara în grădină”-
activitate gospodărească

April. 2020 Educatoare Curtea grădiniței 

11. ”Scrisoarea copilului către
părinții săi”-lectorat cu
părinţii

Mai 2020 Educatoare 
Părinți 

Sala de grupă 

12. „Carnavalul florilor”-
activitate deschisă cu
părinții

Mai 2020 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Grădiniță 

13. ”Ne distrăm împreună!”-
plimbare/divertisment

Iun. 2020 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Extern 

14. ”Cu mic cu mare, mergem la
plimbare!”-
drumeție/excursie

Iun. 2020 Copii 
Părinți 
Educatoare 

Extern 
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IMPORTANTA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROF. INV. PRIMAR, VASILICA MOLDOVAN 
 
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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu Sărbătorile de iarnă . 
 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 

cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  
 Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar -muzical ,, Într-o 

noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
 Este cunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 

este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
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 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  

 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 - perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 - desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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.  

 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 . 

 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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IMPORTANṬA PARTENERIATULUI CU PĂRINṬII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MOLDOVEANU IULIANA 
ṢCOALA GIMNAZIALĂ MORTENI 

 
Parteneriatul educaţional reprezintă cea mai importantă formă de comunicare, colaborare ṣi cooperare 

menită să vină în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de opţiuni, 
decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

 Cele mai eficiente parteneriate educaţionale 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. 
Părintii, copiii şi comunităţile se influentează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii 

poate veni în sprijinul educaṭiei copiilor, poate determina multe dintre valorile pe care aceṣtia ṣi le însuṣesc, 
mai ales în primii ani de ṣcoală Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată 
de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în 
şcoală şi de la comunitate este cea care desăvârṣeṣte copilul ca fiinṭă umană. 

 Implicarea părinţilor joacă un important rol în cadrul activităṭii şcolare. Acţiunile care implică 
părinţii cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.  

 Familie reprezintă mediul în care se formează cele mai importante deprinderi de comportament: 
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă ’’. 
Părinţii trebuie să facă front comun cu profesorii în vederea unei dezvoltări cât mai armonioase a elevului, 
pentru educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Între familie şi şcoală este necesar să existe o 
permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce , şedinţe cu părinţii. 

Un parteneriat familie – şcoală este efficient ṣi profitabil pentru toti cei ce participă la acest demers, 
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 factorul 
decisive şi pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societaţii. Menirea şcolii este acela de 
a stimuli calitatea de om, nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare. 

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 calc 

• 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 acestea cele mai importante sunt :  
-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, întâlniri indivualei; 
• asistarea elevilor în efectuarea temelor ; 
• participarea la activităţi cultural- artistice şi sportive ; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii ; 
O comunicare optimă învăţător ṣi familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de 

a diminua sau chiar a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de 
dezvoltare a relaţiei şcoală- familie.  

Factori care favorizează comunicarea: 
• transmiterea informaţiilor de către învăţător într-o formă accesibilă părinţilor ; 
• evitarea analizării critice sau blamării părintelui; 
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• 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 soluţi
 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, ṣi anume comportament civilizat, 
demn, empatic , corectitudine găseşte un răspuns pozitiv în familiile unde aceste valori sunt puse la loc de 
cinste. 

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. 

Se accentuează ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea unor 
intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚI 

MOLNAR CSILLA 

Școala trebuie, să fie un loc, unde copiii se simt bine, evoluează și 
se pregătesc pentru viață. Colaborarea între toți factorii educaționali, în 
primul rând între școală și familie, este foarte importantă. O serie de 
aspecte ale comportamentului elevilor nu se pot cunoaște și rezolva în 
modul cel mai eficient fără contactul cu familia. Pe de altă parte părinții 
trebuie, să afle și modul de comportare a copilului său în condițiile 
școlare. Activitatea de acasă este o continuare a activității pedagogice de 
la școală și invers. 

E un proverb latin, care spune: "una apus nulla apes" (o singură 
albină nu e o albină), a cărei semnificație e că albinele sunt niște insecte 
sociale, care trăiesc împreună, iar o albină care trăiește izolată, nu este 

o albină adevărată.
Perioada sărbătorilor este 

potrivită pentru activități comune 
cu părinți și copii, ocazii, când 
avem posibilitatea de a ne 
cunoaște mai bine, care este baza 
încrederii. Încrederea este baza 
unei relații potrivite. 

Înainte de prima duminică de Advent ne-am adunat în sala clasei 
pregătitoare: părinți, elevi, frați. În sală erau pregătite 5 puncte de lucru 

pentru munca în grup. Participanții au fost stimulați, să confecționeze coronițe de advent din diverse 
materiale. În timpul activității cei prezenți au ascultat muzică, au comunicat,au interacționat. Au lucrat în 
grupuri cu voie bună și creativitate, astfel fiecare familie a realizat o adevărată operă de artă- câte o coroniță 
de advent cu 4 lumânări.  

Am confecționat și coronița clasei. La sfârșitul activității ne-am rugat, am cântat. 
Era a seară cu adevărat magică. 
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SERBARE DE CRACIUN –CLASA PREGĂTITOARE 
CLASA PREGATITOARE 

MORARU ELENA-DANIELA 
SCOALA GIMN. „ EPISCOP DIONISIE ROMANO”, BUZAU 

„MAGIA CRACIUNULUI ” 

Prezentator 1: 
Dragi tătici, scumpe mămici, 
Bunicuţe sau bunici,  
Ce v-aţi adunat aici;  
Astăzi vom da o serbare, 
Căci e mare sărbătoare. 
Bucuria noastră-i mare. 
Să sperăm că e pe drum... 
Cine credeţi? 
Moş Crăciun!!!! 

Prezentator 2 :  
Din cer ninge liniştit 
Peste case, pomi şi câmpuri, 
Iată, fulgii ne-au şoptit  
Ca să nu mai stăm pe gânduri ! 
Poezii am pregătit 
Și sub bradu-mpodobit 
Noi frumos vom recita 
Și apoi vom colinda! 

Prezentator 1 - 
Vă poftim cu noi aici, 
Să v-aducem bucurie, 
Sănătate, rodnicie, 
Cu-ale noastre glasuri mici. 

Prezentator 2 : 
Mai avem și-alte surprize 
Vă lăsăm să le aflați! 
Sus cortina, deci fiti gata... 
Să ne aplaudați! 

Cantec : Vine iarna-Tra la la 

Copil 1  
A-nceput să cearnă  
Friguroasa iarnă  
Hai , băbuţă cerne  
Fulgi de nea aşterne ,  
Să fereşti de vânt  
Fir de grâu plăpând  
Pune flori pe geamuri 
Chiciură pe ramuri  
Şi mai fă-mi băbuţă  
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Drum de săniuţă . 
 
Copil 2 : 
Mi-a scris primul fulg de nea  
Cu mânuţe reci pe-o stea  
C-o să treacă pe sub tei  
Iarna cu alaiul ei  
Norii cu căciuli pe frunţi  
Au adus iarna din munţi 
Ea coboară de pe creste  
Frumoasă ca o poveste  
Mai întâi a pus pe stradă  
Un covor alb de zăpadă 
Dalbe flori a prins în ramuri 
A pictat steluţe-n geamuri. 
 
Copil 3 :  
Vreau să vină blânda Iarnă 
Și fulgi moi ușor să cearnă 
Să aștearnă alb covor 
Peste grâul din ogor. 
 Brrr! Ce frig e afară! 
Iarna vine viscolind, 
 Zăpada împrăștiind. 
 
Zana Iarna:  
 Dorința vi s-a împlinit 
 Eu sunt Iarna, am venit  
 Să vă dăruiesc copii 
 Multe, multe bucurii 
 Covoraș de albă stea 
 Să vă dați cu sania. 
 Vă trimit să colindați 
 Pe la case să urați 
 Îl aduc pe Moș Crăciun 
 Și brăduți în casă pun. 
 Am adus aici la voi 
 Fulgi de nea pufoși și moi 
 -Fulgi de nea, veniți aici, 
 Bucurați-i pe cei mici. 
 
(Intra in scena fulgii ), iar copiii canta  
Cantec : Fulgi de nea, mii si mii………….. 
 
Fulg 1:  
 În orasul din câmpie 
A-nceput încet să cadă 
Câte-un fulg, ce bucurie 
Că va fi din nou zăpadă! 
Oamenii stau cu toţii în casă 
Şi în sobe arde focul 
Iarna vine-acum şi lasă 
Neaua să îmbrace totul !  
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Fulg 2 :  
Noi suntem fulgișori de nea 
 Plutim, ne legănăm în vânt 
 Și ne așternem pe pământ 
 Ca să ne dăm cu sania. 
 Iarna și-a desprins râzând  
 Mândra ei cunună 
 Mii de fluturi rând, pe rând 
 Zboară, se adună. 
 Legănându-se vrăjiți 
 Fulgii lin se joacă 
 Printre pomii neclintiți 
 Albi de promoroacă. 
 Zi și noapte duși de vânt 
 Stele sclipitoare 
 Țes bătrânului pământ, 
 Strai de sărbătoare. 
 
Fulg 3 :  
Nu ma stiti ? 
Eu sunt Fulguta ! 
Din stelute mi-e rochita ! 
De ma-nvart o data bine 
Alb covor astern , copile !  
Zana Iarna ne-a trezit 
Pe-un nor am calatorit 
Si tinandu-ne de mana 
Am zburat toti impreuna ! 
 
Fulg 3: Zână Iarnă, dar fiica ta, Crăiasa Zăpezii, unde este? 
 
Zâna Iarna: Ei, dragii mei, ea zburdă conducând roiul steluţelor albe peste păduri, peste câmpii, 

peste oraşe şi sate… 
 
Fulg 4 :  
A sosit Craiasa alba  
Într-o mantie de nea 
Şi la case a pus salbă 
Atârnând de ţurţuri grea. 
Peste tot e gălăgie 
Chiote şi veselie. 
Si pe pomi i-a imbracat 
Coroană le-a pus pe cap 
Câmpul tot s-a invelit 
Cu o pătură de-argint . 
 
Intra in scena Craiasa Zapezii : 
 
Crăiasa Zăpezii-  
Cu inima de gheaţă, 
Cu sufletul de plumb 
Cu răsuflare rece 
Crăiasa Zăpezii sunt. 
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Când fulgii cad, 
Când gerul se aşterne, 
Când nu-i pasăre zburând, 
Farmece de iarnă sunt. 
Frigul intră în vene,  
Ceaţa se lasă deasă, 
Fulgii din cer coborând, 
Eu sunt a lor Crăiasă. 
 
Cantec si dansul fulgilor, in centru zana iarna si craiasa  
 
Cantec : Dansul fulgilor de nea !  
 
Craiasa zapezii : 
Copii, eu nu am venit singură 
Cine se vede pe cărare, în depărtare ? 
 
Copiii, in cor : Este omul de zapada : 
 
Cantec : Omul de zapada  
 
Omul de zapada :Patrik 
 
Eu sunt omul de zapada  
Asezat in colt de strada, 
antul si cu soarele 
Mi-au topit picioarele. 
Chiar daca-s mai mititel  
Nu sunt suparat defel. 
Fulgii cand incep sa cada 
Se asterne iar zapada. 
Toti copii vor veni, 
Impreuna vor trudi, 
Dintr-un bulgare mai mare 
Imi vor face iar picioare. 
 
Zana Iarna : Copii, ce se aude ? 
 
Copiii : Se aud clinchete de zurgalai !!!! Vine Mos Craciun !!!! 
 
 Cantec : Diiii, calutii mei ! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

PROF. MUSTAȚĂ FLORINA, 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂSCĂEȚI, JUDEȚ DÂMBOVIȚA 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 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: 
1. Băran- Pescaru, A., ,,Parteneriat în educaţie”, Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004;
2. P.R.E.T.,Modul nr.2 :,,Împreună pentru copii:grădiniţa şi comunitatea’’,Bucureşti,2008;
3. Vrăşmaş, E., A., ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Bucureşti, Editura Aramis 2002.
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR MUȘUROI GINA MĂDĂLINA 
LICEUL TEORETIC IONIȚĂ ASAN/G.P.P. NR.1-CARACAL 

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 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 
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 
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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, 
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. 

 
Biliografie: 
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 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII/ SERBĂRILE 
ȘCOLARE 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR NAGY IRMA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERCULIAN 

 ,,Un copil este ca o sămanța 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  

 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. 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. 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 covărşitor 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 , 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, aceasta putând 
deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. 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. 

 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. 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.  

Serbările școlare sunt importante, participarea părinților alături de copii la Crăciun, la 8 Martie, la 
Carnavalul, la Sfârșit de an școlar ect. 
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 Prin această cercetare se va demonstra contribuţia pe care o aduce implicarea familiei în dezvoltarea 
si educarea copilului şi importanţa parteneriatului şcoală-familie. 

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 Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002; 
 

1225



ȘCOALA – FAMILIA. UN PARTENERIAT REAL ÎN BENEFICIUL 
COPILULUI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 
BIBLIOTECAR PROF. NAGY MONICA 

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 și 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 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

PROFESOR ÎNV. NAGY NICOLETA GRAŢIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU”, BUCUREŞTI 

 
Parteneriatele dintre familie şi şcoală sunt un factor important 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. 

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, 
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, fiind puntea de legătură cu familia, are rolul de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, 
informându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în 
educarea copiilor. Pentru reuşita actului educaţional derulat la clasă, munca profesorului trebuie continuată 
de familie. Există situaţii în care unii părinţi, fie că sunt foarte ocupaţi, fie că neglijează, nu le oferă copiilor 
lor o educaţie de bun simţ, astfel încât îşi trimit copiii în instituțiile școlare pentru a o primi.În acestă situaţie 
apare evidentă necesitatea sprijinirii părinţilor pentru a se alinia scopurilor educative în favoarea formării 
personalităţii 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. 

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 succeselor, dar mulţi nu ştiu cum să-i 
implice pe aceştia. 

Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilorDe modul în care şcolile ştiu să-i 
încurajeze pe părinţi ca să se implice depinde participarea sau nu a acestora la acţiunile comune cu 
şcoala.Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua împreună decizii cu 
privire la educaţia copiilor lor.Părinţii îşi sprijină copiii în multe feluri : le oferă acoperiş, hrană, 
îmbrăcăminte, protecţie, dragoste, dar ei trebuie să –i ajute şi cu activitatea la clasă. 

A le arăta copiilor că şcoala este importantă se poate face în mai multe moduri, dar colaborarea cu 
şcoala este cea care duce la obţinerea unor rezultate bune în procesul de învăţământ. Putem aminti aici 
lectoratele cu părinţii, cu activităţi practice, pe ateliere de lucru şi cu informaţii cât mai complete după o 
consultare în prealabil a părinţilor cu privire la temele de abordat, care i-ar interesa pentru a-şi putea ajuta 
copiii şi pentru a fi pe aceeaşi lungime de undă cu şcoala. Ideal ar fi să existe la biblioteca şcolii materiale 
pe care părinţii le pot consulta, venind astfel în întâmpinarea acestora 

Sprijinul acordat părinţilor vizează direcţii de acţiune diferite:sprijinul emoţional (părinţii au ocazia 
de a-şi exprima emoţiile fără critică sau condamnare);sprijinul informaţional ( părinţii au ocazia de a 
înţelege propria situaţie şi a educaţiei copiilor lor);sprijinul instrumental (oferă mijloace, tehnici de 
rezolvare a problemelor care ţin de educaţia copilului). 

Dorinţele exagerate ale părinţilor privind nivelul de dezvoltare şi achiziţiile copilului, comparativ cu 
cei de vârsta lui, conduc la un dezacord între copil şi familie, la o comunicare deficitară care contribuie la 
inhibarea copilului, la teama că nu se ridică la aşteptările părinţilor.Informarea şi educarea părinţilor în ceea 
ce priveşte comportamentul copilului în afara casei este un element esenţial pentru conturarea unei atitudini 
juste a lui,putând preveni multe conflicte care pot conduce uneori la situaţii ireversibile.  
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Scopul educaţiei şi informaţiei preventive are în vedere realizarea unei bune relaţii între părinţi şi 
copiii, prevenirea unor greşeli de educaţie şi a consecinţelor manifestate în comportamentul copiilor, 
însuşirea de către părinţi a abilităţilor de bază prin care pot influenţa comportamentul copilului, evidenţierea 
unor procedee eficiente de educaţie constând în atenţie pozitivă din partea părinţilor, mai multe aprecieri 
pozitive, recompense, restricţionarea pedepselor fizice.  

Pornind de la faptul că reuşita actului educaţional şi dezvoltarea multilaterală a copilului este 
condiţionată de existenţa unei colaborări neîntrerupte cu familia, am derulat cu clasa mea proiectul cu tema 
,, Şcoala şi familia-parteneri în educarea copilului’’.  

Acest proiect de parteneriat a urmărit consilierea părinţilor în vederea schimbării atitudinii faţă de 
educarea copilului şi a îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil.  

Obiectivele proiectului au fost: 
*cunoaşterea de către părinţi a activităţior specifice şcolii şi a importanţei acestora în educarea

copilului şi creşterea stimei de sine; 
*asigurarea unui cadru adecvat în vederea implicării părinţilor în activitatea instructiv-educativă;
*utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de consiliere a părinţilor;
*îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil în vederea înţelegerii şi inflenţării comportamentului copilului

prin însuşirea unor abilităţi de bază; 
*înregistrarea şi monitorizarea calitativă a rezultatelor obţinute în urma derulării activităţilor de

consiliere. 
Părinţii au fost foarte interesaţi şi receptivi asuprea mesajului transmis de acest proiect participând cu 

regularitate la activităţile propuse. 
 În cadrul calendarului au fost derulate activităţi ca: ,,Şcoala-a doua casă!’’ (informarea părinţilor 

despre regimul şi activitatea școlară, ), ,,Copilul tău-oglinda ta!’’ (întâlnire cu consilierul educativ), ,,De 
Crăciun sunt mai bun’’ (implicarea părinţilor în confecţionarea unor mici cadouri pentru bătrânii singuri), 
,,Merităm recompense?”(analiza comportamentului acasă şi la şcoală, cauză-efect), ,,Împreună reuşim’’ 
( activităţi sportive), ,,Sănătatea e importantă “ (întâlnire cu medicul şcolii), ,,Ştiu totul despre copilul 
meu?’’ (analizarea şi interpretarea unor lucrări ale copiilor), ,,E greu să fii părinte’’ (bilanţul activităţilor 
derulate). 

Datele obţinute la sfârşitul derulării proiectului au fost interpretate şi analizate şi am tras concluzia 
că obiectivele propuse au fost atinse. Prin participarea şi implicarea în reuşita proiectului, părinţii şi-au 
însuşit o informare şi un sprijin educaţional eficient în formarea propriului copil înţelegând că pot influenţa 
şi controla comportamentul copilului şi că trebuie să aibă răbdare, să nu forţeze copilul în îndeplinirea unor 
sarcini, ci să-l facă să dorească să participe la realizarea lor. De asemenea, este necesar să acorde cu 
consecvenţă atenţie pozitivă, mai multe apecieri pozitive şi mai multe recompense şi să-l încurajeze pe 
copil pentru a se juca cu parteneri de aceeaşi vârstă într-o relaţie în care si ei, părinţii, să-i fie parteneri de 
joc empatizând cu copilul.  

Aşadar, copilul trebuie să ştie şi să simtă că şi familia este alături de el, că aici găseşte înţelegere şi 
ajutor în soluţionarea problemelor apărute în viaţa lui. 

BIBLIOGRAFIE: 
Băban, Adriana, (2001), Consiliere educaţională, Imprimeria ,,Ardealul’’ Cluj,  
Glava, Adina, colaboratorii,( 2009), Educaţia timpurie, Editura Paralela 45, Piteşti, 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

AUTOR: NEACȘU FELICIA DENISA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8-GIURGIU 

 
,,Un copil este ca o sămânță de floare…Cât de frumos va crește, cât de frumos va rodi, depinde de 

grădinarul care o va îngriji, de ce pământ , de câtă lumină și apă are, de cât e de ferită de frig, de furtună și 
de soare prea tare. E atât de plăpândă…Cum ai putea să o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va 
mai rămâne în urma ta?,,  

Irina Petrea 
După cum bine se știe, familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil. Educația începe 

în familie în familie, de aceea legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă. 
Educația care provine din familie are un scop foarte important pentru individul de ,,mâine,, , aceea de a-l 
forma ca om cu o dezvoltare multilaterală și armonioasă. Părinții sunt datori să crească copilul, să se 
îngrijească de sănătatea, educația, învățătura și pregătirea prpfesională a acestuia. Această funcție are ca 
finalitate integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin formarea după un 
anumit ideal de personalitate. 

Ca primă verigă a sistemului educativ, familia are responsabilități clare și diverse.Este foarte 
importantă în educația din copilărie deoarece individul ia primele impresii din mediul înconjurător, din 
familie.Tot din mediul familial copilul absoarbe ca un burete conduitele și obiceiurile celor din jur. 
Individul va repeta și va imita persoanele semnificative din viața sa, va avea aceleași idei, păreri, concepții. 
Calitatea educației primite în familie depinde îndeosebi de nivelul de educație al părinților și al familiei ce 
vine în contact cu copilul, în special sub aspect moral și comportamental.Funcția principală a familiei- 
educarea copiilor este deformată cu largi și dramatice consecințe, astăzi, motivele fiind dintre cele mai 
diferite: lipsa timpului, situația financiară grea, violența, lipsa de comunicare. Colacul de salvare este 
dragostea, care aduce cu sine comportare adecvată și respect. Familia este unicul loc unde omul se simte 
dorit, așteptat, iubit, drag și scump pentru fiecare membru al ei, unde persoana ar putea să se pronunțe sincer 
asupra tuturor problemelor, ar putea fi înțeleasă, susținută, încurajată, unde s-ar putea relaxa nu numai fizic 
ci și spiritual. 

Grădinița este prima unitate de învățământ cu care copilul dar și familia intră în contact. Ea poate 
oferi părinților o imagine obiectivă a copilului, poate sprijuni și orienta familia în educarea copiilor. 
Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităților zilnice, asigurării educației și 
întâmpinării nevoilor sale. În același timp, educatoare nu trebuie să uite că familiile învață împreună cu 
copiii. 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. 

Educatoarea trebuie să asigure părinților numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniței, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum și-a petrecut copilul lor timpul, ce activități de învățare 
a desfățurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunțându-i ce activități sau întalniri au planificat. 
Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile și copiii de aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinții și a schimba informații. 

Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele mai puțin. Frecvența și conținutul discuțiilor cu 
părinții vor depinde și de dorința acestora de a comunica sau de nevoile și preferințele lor. 

În cadrul întâlnirilor induviduale periodice educatoarea va realiza evoluția dezvoltării copilului, va 
identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o diversificare a acivităților, sau care sunt 
activitățile care sunt realizare cu ușurință acasă, modul în care copilul reacționeazăla diverse activități 
propuse. Părintele se simte implicat în viața copilului său și vede continuitatea relației dintre ,,acasă,, și 
,,grădiniță,,. În acest fel, începe să își verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se poate 
centra pe observațiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua dacă abilitățile parentale au nevoie de 
suport și îi poate oferi diverse materiale pentru a-și îmbogăți cunoștințele și capacitățile parentale. De aceea, 
aceste întâlniri au un profund caracter de confidențialitate. 

Întrunirile și întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniță- familie. 
Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri planificate de consultanță, cele ale grupurilor de opinie 
și dialog, întâlniri informale și cele organizate cu orazia unui eveniment special. 
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Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlniri de consiliere cu părinții săptămânal pentru 
a discuta despre proiectele tematice desfășurate și despre alte probleme care preocupă ambele părți. Pentru 
că aceste întruniri sunt destinate părinților, subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceștia. Întrunirile 
vor fi benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinți care nu vor participa dacă 
nu le vor găsi interesante sau utile. De aceea este necesar ca educatoarea împreună cu familiile să descopere 
care aspecte îi interesează și vor stabili data întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin 
întâlniri informale sau prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte 
pot fi prezentate de o manieră mai formală, așteptându-se și o replică din partea părinților. Alte aspecte cer 
un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-si practice abilitățile și experiența. 
Educatoarea va concepe o planificare a activităților de consiliere și sprijin pentru părinți incluzând teme 
generale dar și particulare la sugestia părinților. 

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

BIBLIOGRAFIE: 
1. Dumitrana, Magdalena, 2000 ,,Copilul, familia și grădinița,,- Editura Compania, București
2. Voiculescu, Elisabeta, 2001 ,,Pedagogia preșcolară,,- Editura Aramis, București
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PARTENERIATUL ȘCOLII CU PĂRINȚII ELEVILOR ÎN ACTIVITĂȚILE 
EXTRAȘCOLARE 

 
PROF. PSIHOPEDAGOEGIE SPECIALĂ: NEAG PATRICIA CORNELIA 

ȘCOALA: LICEUL TEORETIC SPECIAL ,,IRIS"TIMIȘOARA 
 
Școala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: 

familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici etc. care au la rândul 
lor o ofertă educaţională explicită şi/sau implicită. Şcoala este pe de o parte o instituţie care oferă un serviciu 
social, care este direct influenţată de ceea ce se întâmplă în mediul social, transmite cunoştinţe, dezvoltă 
abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social; pe de altă parte are o logică internă de dezvoltare, 
reproduce propriile norme şi valori, are propriul sistem de organizare. Parteneriatul educaţional se 
desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea 
şi colaborarea dintre agenţi educaţionali. 

 Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea elevilor în actori principali ai demersului 
educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-comportamentală. 
Parteneriatul educaţional este un concept central pentru o abordare de tip curricular flexibil şi deschis pentru 
a aborda problemele educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, 
respectării şi valorizării diversităţii clasei de elevi. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea 
fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăţia 
diversităţii la nivelul grupului social. În ultimii ani s-a considerat a fi importantă realizarea acestor 
parteneriate dintre scoală și familie, pedagogul Sorin Cristea (2000) subliniind că ,, parteneriatul școală-
familie este o formulă pedagogică, noțiune relativ nouă înserată în domeniul educației".Implicarea 
părinţilor este considerată pozitivă asupra formării imaginii de sine a copilului ca persoană care învaţă şi 
întăreşte expectanțel lor. Rezultatele pozitive ale implicării părinților ca parteneri în activitățile 
extrașcolare, pot fi enumerate astfel: 

• pentru copii: performanţă școlară, atitudini pozitive şi comportament dezirabil,; 
• pentru părinţi: atitudini pozitive faţă de şcoală, relaţiide cooperare dintre părinți și copii; 
• pentru profesori: motivaţie crescută pentru îmbunătăţirea metodelor educative. 
Studiile arată că o școală cu programe educaționale eficiente și care are rezultate scolare foarte bune, 

presupune totdeauna un parteneriat cu familiile elevilor. 
Prin parteneriatul școală–familie se dorește constituirea unei comunicări optime între cei doi parteneri 

și asocierea de comun acord a principiilor și a valorilor dar totodataă şi a cerinţelor de la elevi. Beneficiile 
parteneriatelor acţionează în următoarele direcții: 

a) sprijin pentru profesori în consolidarea activității lor; 
b) formează și consolidează competențele şcolare la elevi; 
c) sunt îmbunătățite programele de studiu cât și mediul socio- afectiv şcolar; 
d) dezvoltă si consolidează abilităţile educaţionale ale părinţilor; 
e) creează un mediu securizant din punct devedere emoțional sporit în şcoli. 
Totodată și părinţii au şi ei așteptările lor privitoare la eficiența activităților școlar și extrașcolare dar 

și a cadrelor didactice: 
a) să fie receptivi la nevoile, interesele şi aptitudinile elevilor; 
b) să comunice eficient cu părinţii; 
c) să stabilească cerinţe şcolare optime pentru atingerea pragului maxim de potențial al fiecărui elev;  
d) să realizeze cu dedicare și implicare activitățile extrascolare propuse ; 
e) să ofere șanse egale tuturor elevilor indiferent de posibilități sociale sau potențial cognitiv; 
f) să elaboreze și să aplice un sistem de disciplinare pozitiv al elevilor , în scopul dezvoltării unei 

personalități armonioase a elevilor; 
g) să ofere sprijin și sugestii cu privire la modul în care părinţii își pot ajuta proprii copii în dezvoltarea 

optimă. 
Atunci când părinții, profesorii și elevii se consideră parteneri în educație, în jurul elevilor se 

constituie o arie de suport care poate asigura o arie de dezvoltare securizantă din punct de vedere emoțional 
dar și cognitiv, prevenind astfel devieri sau adicții adesea apărute la vârste precoce când vulnerabilitatea la 
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factori negativi de mediu este ridicată. Parteneriatul dintre scoală și părinți reprezintă o componentă 
deosebit de importantă în organizarea și desfășurarea activității ce vin în sprijinul real al nevoilor și 
intereselor elevilor , în funcție de vârstă. 

Bibliografie: 
1. Agabrian, M., Milea, V., Parteneriate școală-familie comunitate, Editura Institutul European, Iași,

2005 
2. Mitrofan, I., Ciupercă, C., Incursiune în psihosociologia și psihosexologia familiei, Editura Press

Mihaela SRL, București, 1998; 
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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.În preajma sărbătorilor de iarnă și așteptând Crăciunul se pot organiza 
expoziții cu vânzare cu lucrările executate de copii, părinții asigurând resursele necesare pentru realizarea 
lucrărilor. 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.  

 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. 

 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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 1.Educația părinților în lume (1972) Institutul pentru Educație al UNESCO. E.D.P. București. 
 2.Băran Adina (2004), Parteneriat în educație: familie-școală-comunitate, Editura Aramis Print, 

București. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

PROF. NEDELCU ADRIANA DANIELA 
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS TIMIȘOARA 

Parteneriatul școală-familie este o formă a parteneriatului pedagogic, noțiune recent introdusă în 
domeniul educației. Parteneriatul pedagogic între școală și familie implică părinții și personalul școlii 
pentru a-și face cunoscute interesele și nevoile, drepturile și responsabilitățile, pentru a negocia în procesul 
luării deciziilor cu privire la tot ce ține de educație. 

Școala și familia urmăresc același scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalități 
multilateral dezvoltate care să facă față dinamicii sociale și schimbărilor sociale. Pentru realizarea acestui 
scop este necesară unitatea de acțiune și concordanța dintre mijloacele specifice de influențare folosite în 
aceste două instituții sociale. În cadrul acestei colaborări, rolul conducător îl are școala. 

Școala și familia trebuie să găsească făgașul colaborării autentice, bazată pe încredere și respect 
reciproc, pe iubirea față de copil, să permită o relație deschisă comunicării și schimbului de idei. 

Rolul esențial pe care îl au părinții în creșterea copiilor este asigurarea existenței materiale dar și a 
unui climat familial afectiv și moral. Pe de o parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă 
parte, aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de 
educaţie. E. Vrășmaș consideră că, pentru etapa școlarității, în cadrul familiei sunt realizabile următoarele 
obiective: 

• asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii;
• cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii;
• creşterea condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă;
• asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor specifice,

prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar; 
• controlul îndeplinirii sarcinilor şcolare;
• controlul respectării programului zilnic;
• crearea condiţiilor necesare extinderii capacităţii de cunoaştere prin mijloace adiacente: cărți,

reviste, expoziţii, teatru, radio-tv., site-uri educaționale, excursii, etc; 
• consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, în relaţiile cu mediul social;
• crearea condiţiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice şi sportive.
Relația dintre școală și familie poate avea diverse forme de organizare: ședințe cu părinții, discuții 

individuale între cadrele didactice și părinți, implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi 
activităţi recreative, voluntariat, asociațiile de părinți. 

Parteneriatul este o relaţie stabilă între persoane sau instituţii care participă cu anumite resurse pentru 
atingerea unui scop comun. Parteneriatul are, așadar, drept scop următoarele (Ciolan L.): 

• să ajute profesorii în munca lor;
• să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor;
• să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar;
• să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților elevilor;
• să dezvolte abilități de lideri ale părinților;
• să faciliteze legătura dintre familii, personalul școlii și al comunității;
• să ofere servicii și suport familiilor;
• să creeze o atmosferă de lucru mai sigură în școală.
Este de dorit ca parteneriatul școală-familie, odată inițiat, să fie menținut pe toată durata școlarității 

pentru ca obiectivele stabilite să fie îndeplinite. 

BIBLIOGRAFIE: 
*Stăiculescu Camelia-,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed.ASE,Bucureşti, 2007
*Godfrey Claff-,,Parteneriat şcoală-familie-comunitate”-ghid pentru cadrele didactice, Editura

Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 
*Adele Faber, Elaine Mazlish-,,Comunicarea eficientă cu copiii-acasă şi la şcoală”- editura Curtea

veche, Bucureşti,2010 

1235



IMPORTANȚA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
ÎN PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE 

PROF. ÎNV. PRIMA NEGOIȚĂ MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV 

 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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în 
parteneriat cu aceștia. 

 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. 

 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 . 

 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 . 
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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 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 . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 1974;
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

PROF .ÎNV. PRIMAR NEICU NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, GALAȚI 

 
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 fiecare dintre noi se 
gândește 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. 

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.  

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.  

 
Astfel, dacă tot vorbim despre tradiții și obiceiuri, m-
am gândit că ar fi interesant să știți câte ceva despre 
Sărbătorile de iarnă.  

Luna cadourilor începe cu sărbătoarea Sfântului 
Nicolae. Se spune că în noaptea de 5 spre 6 decembrie, 
Moș Nicolae pune in ghetuțe cadouri pentru copiii ce 
au fost cuminți de-a lungul anului. Pentru cei ce nu au 
ascultat de părinți și au facut numai boacăne, Moș 
Nicolae are pregătită câte o nuielușă. Ceea ce nu știu 
foarte mulți dintre noi, legat de ziua Sf. Nicolae este 
că avem un alt obicei care s-a perpetuat în timp și încă 
se mai întâlnește în mediul rural, cel al formării cetelor 

de colindători. Și aceasta, pentru că Moș Nicolae este considerat dezlegător al colindelor. În ziua de 
Sfântul Nicolae se dă startul sărbătorilor de iarnă, astfel că la sate încep să se formeze cetele de 
colindători. Acestea reprezintă de fapt, cea mai arhaică formă de colindat care este atestată la noi în țară. 
Ele au o organizare realizată după reguli foarte stricte și stabilite riguros, care sunt transmise pe cale 
orală din generație în generație. În noaptea din ajunul Sfântului Nicolae se întâlnesc cei care vor face 
parte din cetele de colindători, pentru că fiecare sat are mai multe cete, care își împart localitatea pe 
zone. Se aleg vătaful și ceilalți membri ai cetei, care au atribuții clare. Ceata funcționează până la 
Bobotează, când se încheie acest ciclu sărbătoresc. Tot ceea ce se întâmplă în cadrul cetei este, de fapt, 
cu circuit închis, informațiile nu se distribuie în exterior. Din această zi se repetă colindele și se fac 
scenariile pentru ceea ce urmează să se întâmple pe parcursul întregii luni. Sunt și acum sate care se 
formează cete de colindători. Există ceata mare sau ceata mică și ele trebuie să aibă o anumită organizare. 
Practic, colindatul este un eveniment foarte important în perioada sărbătorilor de iarnă, cea mai colorată 
și mai veselă din an.  
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Pentru a trece neobservat acest moment din an păstrat din moș 
strămoș, elevii clasei a II-a , cu predare în alternativa educațională Step by 
Step, din cadrul Școlii Gimnaziale nr.5, Galați coordonați de cadrele 
didactice, au intrepins o activitate care a avut ca obiectiv identificarea şi 
promovarea colindului creștin autentic de către elevii din școlile eparhiei 
noastre „Sfinții Martiri Brâncoveni” , punându-se accent pe importanța 
parteneriatului dintre Biserică și Școală.O astfel de activitate, care a devenit 
un eveniment cu tradiție în luna decembrie în parohia sus amintită, s-a 
dovedit a fi necesar nu doar pentru a marca Praznicul Sfântului Nicolae, 
dar şi pentru a arăta că elevii și tinerii sunt preocupați de promovarea trăirii 
autentice românești, a zestrei de cântece, a tradiţiilor şi obiceiurilor care 
trebuie transmise mai departe, în stare autentică. Acest eveniment oferă 
comunitătii parohiale ocazia extraordinară de a retrăi atmosfera de 
odinioară din preajma marelui praznic al Crăciunului. 

 
Conform obiceiurilor din orașul nostru, la acest eveniment, grupul a interpretat 
un buchet de colinde, care a încântat credincioșii parohiei, precum și invitații, 
iar la final întreaga biserică a intonat tradiționalul colind „O, ce veste 
minunată!“.Au participat peste 150 de copii și tineri, invitați și localnici, însoțiți 
de bunici, părinți ce s-au putut bucurat de daruri din partea parohiei cu sprijinul 
unor oameni cu suflet mare. Interpretarea a arătat măiestria copiilor, bogăţia şi 
varietatea folclorului nostru, frumuseţea şi autenticitatea costumelor, 
deosebindu-se între ei prin originalitatea şi calitatea repertoriului, a portului 
popular prezentat, dar și prin emoţiile pe care aceștia le-au transmis. 

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 de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei dragi.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII 

PROF. DR. NICA ELENA LOREDANA 
CNI”MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA 

 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. 

 Parteneriatul educaţional este o formă de cooperare şi comunicare, venind în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. 

 În ultima perioadă, se pune accent pe implicarea părinților în educația școlară a copilului, pe 
colaborarea între părinți și profesori – unele școli propun din ce în ce mai multe sedințe și activități prin 
care părinții și profesorii să se cunoască și să colaboreze spre binele copiilor. S-a constatat că este benefic 
pentru copil ca părinții să cunoască ce se întâmplă la școală și ca profesorii să cunoască situația familială.  

 Implicarea părinților în educația școlară a copilului are beneficii majore în ceea ce privește 
comportarea copilului la școală și rezultatele sale școlare. Și aceasta nu numai pentru că prin participarea 
părinților, copilul este supravegheat din ambele părți (părinții fiind înștiințați de orice problemă), ci pentru 
că, văzându-și părinții interesați de educația sa, copilul se va strădui mai mult și va avea un sprijin. 
Experiența școlară a scos în evidență faptul că multe dintre problemele legate de comportare și de rezultatele 
elevilor provin din lipsa de interes a părinților față de ceea ce fac la școală. 

 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. 

 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, dar mai ales, 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. 

 Activitățile extrașcolare au un rol benefic asupra elevilor. Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar 
la educaţia la catedră sau în clasă, ci presupune o astfel activitate în fiecare relaţie cu elevii şi familiile 
acestora, desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O relaţie eficientă cadru 
didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în acţiunile extraşcolare 
ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit.  

 Cooperarea activă a şcolii şi a profesorilor cu ceilalţi factori educaţionali – familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale – trebuie să conducă la realizarea unor 
parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor elevi. Şcoala 
trebuie să găsească formele optime prin care cei implicaţi în acest proces de educare să poată gestiona 
resursele umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să se poată adapta rapid la managementul 
schimbărilor din societatea actuală. Totuşi, rolul important, cel puţin acum, îl are şcoala, cadrele didactice, 
profesorul care, prin activităţile elaborate, pot dezvolta la elevi norme şi conduite sociomorale, pot dezvolta 
abilităţi şi conduite morale şi civice, în contextul european actual. În acest sens, şcoala participă şi 
interacţionează cu familiile elevilor, iniţiază activităţi utile în şcoală sau în afara acesteia, sprijină actorii 
implicaţi pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a înţelege normele moral - civice, poate îmbunătăţi calitatea 
vieţii şi performanţele elevilor, poate forma abilităţi de gândire independentă şi critică etc. Familia 
reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi copii din clasă fiind consultată cu privire la 
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activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale pe care doresc să le desfăşoare 
copiii. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI DINTRE ȘCOALĂ-FAMILIE-
COMUNITATE 

 
PROF. NICOARĂ ȘTEFAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SEBEȘAN” FELNAC 
 
 Motto: 
„ Prezența părinților poate transforma cultura școlii”.( S.L.Lightfoot ) 
Parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală permanentă, reliefată de 

diferite documente de politică educațională la nivel național și internațional și de cercetările în domeniul 
educației.  

Educația în familie este o parte integrantă a educației.Factorul care exercită cea mai mare influență 
asupra copiilor alături de școală este familia și comunitatea din care fac parte. 

Atunci când părinții, bunicii,elevii și ceilalți membrii 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 privite ca o componentă esențială și primordială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Ele nu mai 
sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor 
publice. 

Obstacolele relației școală-familie-comunitate pot fi de ordin comportamental ( întâlnite atât între 
părinți, cât și la profesori și administratori școlari ) sau de ordin material ( relația școală-familie cere un 
surplus de efort material și de timp ). 

Părinții și cadrele didactice pot crea diferite parteneriate educaționale, angajându-e în activități 
comune de învățare, sprijinându-se unii pe alții în îndeplinirea sarcinilor impuse, desfășurând proiecte de 
curriculum colaborativ, participând împreună la diferite activități 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. Părinții care participă la programele educaționale inițiate de școală vor aprecia mai bine și mai 
eficient abilitățile și aptitudinile copiilor. Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură 
un sprijin în propria activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim 
interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinți, școala pune 
bazele unei unități de decizie și acțiune între cei doi factori. Pe de altă parte, activitățile desfășurate în 
comun cu părinții duc la rezolvarea situațiilor-problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în 
dezvoltarea copilului. Familia 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. 

Obiectivele educaționale realizabile în familie pentru etapa școlarității sunt: 
 Asumarea de către părinți a rolului de colaborator activ al școlii; 
 Cunoașterea cerințelor specifice școlii, 
 Creșterea condițiilor necesare activității de învățare continuă; 
 Controlul îndeplinirii sarcinilor școlare; 
 Controlul respectării programului școlar; 
 Crearea condițiilor necesare extinderii capacității de cunoaștere prin mijloace adiacente: cărți, 

reviste, expoziții, radio-tv, excursii, etc; 
 Consolidarea deprinderilor moral-civice, a conduitei civilizate, în relațiile cu mediul social; 
 Crearea conțiilor necesare dezvoltării aptitudinilor artistice și sportive. 

În ceea ce privește relația dintre familie-școală, cele mai frecvente forme de organizare a acestei relații 
sunt: 

 ședințele cu părinții; 
 discuții individuale între cadrele didactice și părinți; 
 organizarea unor întîlniri cu părinții; 
 voluntariate; 
 asociațiile de părinți; 
 imlicarea părinților în diverse manifestări culturale ale școlii și activități recreative. 

Ceea ce este dificil în stabilirea unui parteneriat nu este inițierea lui, ci menținerea funcționării 
acestuia în timp. Atuncă când se dorește clădirea unui parteneriat durabil trebuie identificate atât scopurile 
comune cât și divergențele. 
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. Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relații mai vechi în care 

familia era doar informată periodic ori la cerere, asupra evoluției copilului în activitatea școlară. Este vorba 
de o schimbare de statut a familiei în raport cu mediul școlar. 

Așadar, educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate, iar 
colaborarea acestor factori implicați este absolut necesară. 

 
Bibliografie: 
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2. Vrasmas, E., „Educația și consilierea părinților”, Editura Aramis, București, 2004; 
3. Maricica Dănuța ( Bătca ) Bunghez, Parteneriat Școală-Familie, Editura Pro Universitaria,2015. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI PĂRINȚI -ȘCOALĂ 

PROF. LUMINIȚA NICOLAESCU, 
COLEGIUL NAȚIONAL „ MIRCEA ELIADE”, REȘIȚA. 

 Parteneriatul școală – familie are la bază ideea că profesorii, elevii si părinții sunt parteneri în 
educație. Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de grup sau asociație, este de la sine înțeles că un 
astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, un scop comun și rezultate deosebite. 

Potrivit cercetătorilor, ar exista câteva etape în evoluția relației familie-școală: 
Etapa școlii autosuficiente, în care școala este considerată o instituție închisă, care nu influențează 

mediul familial și nu se lasă influențată de el. Câteva dintre caracteristicile acestei etape ar fi acelea că in 
contactele cu părinții care sunt rare, formale, părinții acceptă ideea că nu au nimic de văzut despre ceea ce 
se întâmplă în școală, administrația alege școala pentru copii, părinții nu participă la consiliile de 
administrație, iar asociațiile de părinți nu sunt încurajate, și nu in ultimul rând că formarea profesorilor 
neglijează relația dintre familie și școală. 

 O altă etapă ar fi cea a incertitudinii profesionale, în care profesorii încep să recunoască influența 
factorilor familiali asupra rezultatelor școlare, dar părinții continuă să creadă că școala este suficientă în 
sine. 

Aici se pot aminti următorii factori esențiali precum tendința de a crește acuzarea familiei pentru 
proastele rezultate școlare, administrația școlară are tendința de a conserva atitudinea din etapa anterioară, 
contactele formale, de rutină cu părinții continuă, apar experiențe particularizate privind comunicarea cu 
părinții, apar organizațiile voluntare de părinți, iar formarea profesorilor abordează relația familie-școală 
ca pe o problemă de importanță secundară. 

 Etapa de dezvoltare a încrederii reciproce in care părinții și profesorii descoperă împreună faptul 
că neîncrederea este treptat înlocuită cu încrederea unora față de alții. 

Aici se pot menționa următoarele aspecte: relația cu familiile este din ce în ce mai încurajată de școală, 
consiliul școlar include reprezentanți ai asociațiilor părinților, cu rol decizional în toate problemele 
educaționale, organizațiile de părinți sunt acceptate și încurajate în activitatea școlară, profesorii specializați 
sau consilierii scolari tratează probleme ale colaborării cu familiile, formarea profesorilor abordează 
problema relației cu familia, ca fiind una dintre problemele importante, se organizează cursuri pentru 
profesori și părinți, respectiv atelierele pentru parinti, lectoratele cu părinții.  

 Este evident faptul că fiecare copil este unic și, indiferent care sunt premisele sale ereditare, cu 
siguranță mediul si educația își vor pune amprenta asupra structurii sale interioare. Ceea ce contează este 
efectul acțiunii acestor factori. 

În zilele noastre educația este un fenomen social de transmitere a experienței de viață a generațiilor 
adulte și a culturii către generațiile de copii și de tineri, cu scopul de a-i pregăti pentru integrarea în societate, 
iar cooperarea cu familia poate deveni un adevarat test profesional și poate fi considerată ca făcând parte 
din datoria morală a profesorului, pentru că eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea 
între școală și familie, pentru că părinții sunt responsabilii legali de educația copiilor lor și pot avea exigențe 
de a evalua rezultatele activității școlare. Părinții sunt juridic responsabili de educația copiilor lor, legislația 
reflectă astfel libertatea părinților de a-și crește copiii așa cum doresc; există diferențe între țări privind 
măsura în care părinții pot alege între diferite școli și cursuri pe care să le urmeze copiii lor, dar și măsura 
în care părinții trebuie consultați de responsabilii școlari . 

 Invățamântul nu este decât o parte din educația copilului; o bună parte a educației se petrece în afara 
școlii, iar cercetările pun în evidență influența atitudinii părinților și a familiei, 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. 

 Reprezentanții părinților în consiliile de administrație școlară sunt delegați de asociațiile de părinți, 
ceea ce le dă un statut legal suplimentar de autoritate. Un minimum esențial al participării la gestiunea școlii 
constă în instituirea prin lege a consiliului de administrație școlară, în care părinții sunt reprezentați 
corespunzător și au nu numai rol informațional și consultativ, dar și rol decizional și de control. 

 Așadar, rolul familiei contemporane, privită separat, dar ,mai ales ,în contextul parteneriatului cu 
școala constă în asigurarea unui climat sigur, propice dezvoltării fizice și emoționale a copilului, in oferirea 
unei baze disciplinare ,cunoscută sub sintagma “cei 7 ani de-acasă”, în asigurarea unei baze de valori solide, 
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pe baza cărora să poată construi și școala, folosirea în mediul familial a cunoștințelor dobândite la școală, 
si nu în ultimul rând, modelarea copiilor în spiritul toleranței și a acceptării diferențelor. 

 În ceea ce privește rolul școlii în societatea noastră actuală , acesta se concretizează în oferirea unui 
cadru stabil, nediscriminatoriu si nonabuziv de învățare, în asigurarea unei bune pregătiri prin profesori 
formați, specializați, prin stabilirea continuității dintre cunoștințe și aplicarea lor ,rolul școlii fiind acela de 
a pregăti elevii pentru a se adapta mai bine realității, nu numai unei realități abstracte, precum si 
surprinderea problemelor, respectiv a dificultăților de învățare si de adaptare ale elevilor și acordarea de 
sprijin în soluționarea lor. 

 
Bibliografie: 
• Bonchiș, Elena, Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, București, 2011; 
• Bunescu, G, Alecu, G, Badea, D, Educația părinților, Strategii și programe, Editura Didactică și 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERIATUL OPTIM 

PROF.ÎNV.PRIMAR, NIȚĂ ELIZA NARCISA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI 

 Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participării părinţilor la 
gestiunea şcolii. Ca responsabili legali ai educaţiei copiilor lor, părinții au responsabilitatea de a influenţa 
natura acesteia; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative şi la orientarea 
adaptării şcolii la schimbările din societate. Cu alte cuvinte, cooperarea poate stimula iniţiativele si 
inovaţiile.  

 Un real parteneriat între școală şi familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
de 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. 

 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. 

 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. În acest scop este necesar un dialog real și continuu între 
profesori şi părinţi.Părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii, 
iar şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

 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, apoi pe parcursul vieţii, Daniel Goleman în ,,Inteligenţa emoţională”, spune 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, 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: 
• 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. Aceste 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 prin joc, căpătând încredere în 
propriul potenţial artistic şi cognitiv. De aceea, o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, 
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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 fiind mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

 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 îndrumă copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic 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 care așteaptă soluții din partea părinților. 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 experienţa personală 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 găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi 
consiliaţi de către profesor, iar acesta 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 copil poate să trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet 
el însuşi.”( Luigi Verdi) 
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PROMOVĂM ȘCOALA ȘI TRADIȚIILE POPULARE 

PROF. NIȚĂ GHEORGHE 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,TUDOR VLADIMIRESCU,, GALAȚI 

 Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul 
instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și deschid 
perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă. 

Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a responsabilităților care 
privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea unui lobby omogen pe lângă terțe părți pentru 
interesele școlii și ale beneficiarilor ei. 

 Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a mediului academic 
cu piața forței de muncă, a influențelor educative formală cu cele nonformale și informale. Rolul central 
rămâne al profesorilor și al directorilor de școală , care integrează într-o schemă strategică realistă 
contribuțiile părinților, ale autorităților din administrația locală, ale agenților economici, ale 
reprezentanților media, sănătate, cultură. 

Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului (comunicare, 
program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu întotdeauna știu cum. 

 Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai multe surse și să 
exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 

 Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, 
autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a comunității. 

 Iată de ce, părinții elevilor din școala noastră sprijină și apreciază activitatea artistică pe care o 
desfășor cu elevii claselor V-VIII. Împreună am participat și am obținut frumoase rezultate în cadrul 
Festivalului de datini și obiceiuri ,,Tudor Pamfile’’Galați, dar și în cadrul Festivalului de folclor,,Tradiții și 
obiceiuri din strămoși-Flori dalbe,flori de măr’’Vameș,Galați. Folclorul românesc poate fi conservat, în 
primul rând, prin cultivarea unui sentiment de respect și apartenență, conștientizarea valorii pe care o are 
cultura tradițională în identitatea neamului românesc și educarea în acest spirit a copiilor din familia 
românească, dar și prin intermediul persoanelor publice, al diferitelor organizații neguvernamentale sau al 
administrațiilor publice. Identitatea românească poate să rămână vie numai prin conservarea moștenirilor 
culturale.  

 Am participat cu grupul vocal și cu ansamblul de dansuri la festivaluri de gen: ,,Colindița’’,,Drag 
mi-e cântecul și jocul’’de la Cosmești,Galați , ,,Cuzanca’’și ,,Valorile satului meu’’Tudor 
Vladimirescu,Galați , unde am obținut locuri fruntașe, întotdeauna. 

 Fiecare element al culturii românești reprezintă o moștenire a poporului nostru care trebuie transmisă 
și generațiilor viitoare. Valorile culturale ale României sunt păstrate cu sfințenie mai ales la nivel local, 
mediul rural fiind însă cel care încă reușește să conserve elementele populare și tradițiile transmise.  

 Pe lângă creațiile populare (doine, balade, basme și legende, proverbe și zicători sau poezii), cultura 
tradițională românească mai cuprinde și arta meșteșugărească, cea care presupune ceramica, obiectele din 
lemn, țesături. În incinta școlii am organizat activități de olărit, confecționare de opinci și am inițiat activități 
de recondiționare a costumului popular zonal. 

 În egală măsură am îndrumat și elevii participanți la festivaluri-concurs de interpretare vocală :,, 
Vocile Primăverii’’,unde am obținut locurile I și II –muzică ușoară și locurile II și III-muzică populară. 

 Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă nevoii de 
socializare a copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am reuşit sǎ atragem atenția 
asupra potențialului elevilor noștri. Am stârnit interesul pentru cunoașterea instituției pe care o reprezintă 
și imaginea școlii s-a îmbunătățit. 

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-o 
strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul rural sau urban. Imaginea instituțională 
este importantă și se evidențiază prin rezultatele obținute, cuantificabile în plan local, județean.  

 De aceea, în școală trebuie să se creeze o atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere 
materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), să 
se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de asemenea 
un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI PĂRINȚI – ȘCOALĂ 

PROF. VIORICA NIȚĂ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ AUREL SOLACOLU, OGREZENI 

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. În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi parteneri 
principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot 
ajuta profesorii în munca lor. Perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de 
studiu și climatului şcolar, îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvoltarea abilităţilor de 
lideri ale părinţilor, conectarea familiilor cu membrii şcolii și ai comunităţii, stimularea serviciului 
comunității în folosul şcolilor, oferirea unor servicii şi suport familiilor şi crearea un mediu mai sigur în 
şcoli – sunt exemple grăitoare pentru susținerea ideii de într-ajutorare reciprocă.  

Principalii parteneri ai şcolii sunt: 
• părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor;
• autorităţile locale;
• organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local;
• agenţii economici locali;
• sindicatele;
• organizaţii nonguvernamentale.
Parteneriatul şcoală – familie – comunitate este dat de relaţiile de colaborare între personalul şcolii şi 

familii, membrii comunităţii, organizaţii (companii, biserica, biblioteci, servicii sociale) pentru a 
implementa programe şi activităţi care să îi ajute pe elevi să reuşească. 

Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de pereche, de grup sau asociație, este lesne de înțeles 
că un astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, scop comun și rezultate valoroase. 

În jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcționeze în contextul în care 
părinții, elevii și ceilalți membrii ai comunității se consideră unii pe alții parteneri. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Acestea nu mai sunt de mult 
considerate doar o simplă activitate cu caracter opțional sau o problemă de natura relațiilor publice. În 
fiecare țară din Uniunea Europeană există structuri formale organizate de participare a părinților în sistemul 
educațional. Legislațiile și proiectele de reformă educațională ale anilor ’90 au definit în majoritatea țărilor 
noi legi referitoare la participarea parentală în sistemele educaționale. Autonomia școlilor și participarea 
părinților la gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor și legislațiilor actuale. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
MAGIA CRĂCIUNULUI 

SERBARE ȘCOLARĂ 

PROF.ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR:NAGY ANDREA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL VLAICU”,ARAD 

NINGE, NINGE 

Ninge, ninge, ninge-ncetișor, 
 cade, cade câte-un fulgușor. 
Hai copii la derdeluș  
Hai copii la săniuș.  
Cade, cade-un fulg ușor  
Câmpul, pomii-ntregul sat  
Haina albă au îmbrăcat.  

A, A, A, A VENIT IARNA, DA (cântec) 
A, a, a, a venit iarna, da! 
Toamna rodnică a trecut, haine groase ne-am făcut 
A, a, a, a venit iarna, da! 
E, e, e, pe fereastră uită-te! 
Fulguşorii de zăpadă, iată-ncep de zor să cadă 
E, e, e, pe fereastră uită-te! 
I, i, i, veniţi copii la schi 
Bulgări noi am adunat, cu zăpadă ne-am jucat 
I, i, i, veniţi copii la schi 
O, o, o, se-aude: Ho! Ho! Ho! 
Moş Crăciun acum apare, haideţi să privim în zare 
O, o, o, se-aude: Ho! Ho! Ho! 
U, u, u, ce bine e acu’!  
Noi cadouri vom primi şi lui îi vom mulţumi 
U, u, u, ce bine e acu’!  

VINE ,VINE ,IARĂȘI IARNA – de Elena Farago 
Vine, vine iarăşi iarna,  
Ninge-afară, ninge.  
Mulţi copii afară sunt,  
Laudă colinde.  
Doar bunica stă în casă,  
Spune o poveste.  
Despre marele Iisus,  
Spune o poveste.  
Ger cumplit  

Gol, în crivăț, stă-n ograda, 
Omul nostru de zăpadă  
Nici șoșoni n-are măcar  
Nici mănuși și nici fular. 
-Mama, ada-l la căldură,  
Și să-i dăm că-i tare frig, 
Ceai fierbinte și-un covrig! 
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COLINDE, COLINDE!-de Mihai Eminescu (cântec) 
Colinde, colinde 
E vremea colindelor, 
Căci gheaţa se-ntinde 
Asemeni oglinzilor 
Şi tremură brazii 
Mişcând rămurelele, 
Căci noaptea de azi-i 
Când scânteie stelele. 
  
Se bucur’ copiii, 
Copiii şi fetele 
De dragul Mariei 
Îşi piaptănă pletele, 
De dragul Mariei 
Ş-a Mântuitorul 
Luceşte pe ceruri 
O stea călătorului.  
BRĂDULEȚ, BRĂDUȚ DRĂGUȚ 
Brăduleț, brăduț drăguț,  
Ninge peste tine!  
Haide, hai, în casa mea,  
Unde-i cald și bine Pom de Anul Nou te fac,  
Cu beteala am să te-mbrac Și steluțe, o mie! 
 
DOMN,DOMN SĂ-NĂLȚĂM (cântec)  
Am plecat să colindăm 
Domn domn să-nălțăm, 
Când boierii nu-s acasă 
Domn domn să-nălțăm, 
Când boierii nu-s acasă 
Domn domn să-nălțăm, 
Domn domn să-nălțăm, 
 Domn domn să-nălțăm. 
 
Au plecat la vânătoare 
Domn domn să-nălțăm,, 
Să vâneze căprioare 
Domn domn să-nălțăm,, 
Să văneze căprioare 
Domn domn să-nălțăm,, 
Domn domn să-nălțăm,, 
Domn domn să-nălțăm,. 
 
Căprioare n-au vânat 
Domn domn să-nălțăm,, 
Și-au vânat un iepuraș 
Domn domn să-nălțăm,, 
Și-au vânat un iepuraș 
Domn domn să-nălțăm, 
Domn domn să-nălțăm, 
Domn domn să-nălțăm. 
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Să facă din pielea lui 
Domn domn să-nălțăm, 
Veșmânt frumos Domnului 
Domn domn să-nălțăm, 
Veșmânt frumos Domnului 
Domn domn să-nălțăm, 
Domn domn să-nălțăm, 
Domn domn să-nălțăm, 
 
ITT VAN A SZÉP,VÍG KARÁCSONY - Dsida Jenő 
Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 
 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 
 
Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 
 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 
 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 
 
KIS KARÁCSONY,NAGY KARÁCSONY (cântec) 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegébe. 
 
Kis fenyőfa, nagy fenyőfa, 
Kisült-e már a malacka? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegébe. 
 
Jaj, de szép a karácsonyfa 
Ragyog rajta a sok gyertya. 
Itt egy szép könyv, ott egy labda. 
Jaj de szép a karácsonyfa! 
 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Van-e kolbász a padláson? 
Ha nincs a kolbász a padláson, 
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Nem ér semmit a karácsony. 

Kezem, lábam, jaj, de fázik, 
Csizmám sarkán jég szikrázik. 
Ha szikrázik, hadd szikrázzon, 
Azért van ma szép karácsony! 

Béke szálljon minden házra, 
Kis családra, nagy családra! 
Karácsonyfa fenyőága, 
Hintsél békét a világra! 

Nagykarácsony éjszakája, 
Krisztus születése napja, 
Szűz Mária édesanyja, 
Mely gondosan ápolgatja. 

KIS,KARÁCSONYI ÉNEK – Ady Endre 

Tegnap harangoztak. 
Holnap harangoznak. 
Holnapután az angyalok 
gyémánthavat hoznak. 

Szeretném az Istent 
nagyosan dicsérni. 
De én még kisfiú vagyok 
csak most kezdek élni. 

Isten dicséretre 
mégis csak kiállok. 
De boldogok a pásztorok, 
s a három királyok. 

Én is mennék , mennék, 
Énekelni mennék. 
Nagyok között kis Jézusért 
minden szépet tennék. 

Új csizmám a sárban 
százszor bepiszkolnám. 
Csak az Úrnak szerelmemet 
szépen igazolnám. 
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MAGIA CRĂCIUNULUI 
 

NAGY ANDREA, PROFESOR PT. ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL VLAICU”, ARAD 

 
TÉLIDŐBEN, KARÁCSONYKOR 
2019.12.16. 
FEHÉR KARÁCSONY 
1.Mikor leesik az első hó újra jégvirág nő az ablakon 
Száncsengő, hangja szól, 
És eljön a nap miről álmodunk, mikor szeretetet kapunk és adhatunk. 
Szép ünnep, vigyázz ránk. 
Refrén 
Fehér Karácsony, úgy vártunk rég, 
Ma gyertyát gyújtunk a szeretet ünnepén. 
Fehér Karácsony, száz csillag ég, 
Bárhol a földön e dallam elkísér, minket elkísér. 
Refrén 
Jancsik Pál:KÖSZÖNTŐ 
Kicsinek meg nagynak 
e mai nap ünnep. 
Szeretettel köszöntjük most, 
kik itt egybegyűltek. 
Kedves közönségünk, 
kis figyelmet kérünk, 
míg sorjában szerepünkkel 
elétek kilépünk. 
Türelmeteknek is 
megtérül az ára: 
víg gyerekké váltok ti is 
egy-két órácskára.HULL A HŐ 
Hull a hó, hull a hó, 
mesebeli álom. 
Télapó zúzmarát 
Fújdogál az ágon. 
 
A kis nyúl didereg, 
megbújik a földön. 
Nem baj, ha hull a hó, 
csak vadász ne jöjjön. 
 
Parányi ökörszem 
kuporog az ágon. 
Vidáman csipogja: 
süt még nap a nyáron. 
Most érekeztünk ez helyre, ez helyre, ez helyre 
A versünket, énekünket elmondjuk most kedvünkre, kedvünkre, kedvünkre. 
 
MESÉLŐ: 
 Volt egyszer hol nem volt 
Volt egyszer négy gyertya. 
Négy gyertyénak beszéde  
Hangzik most a szobában.  
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I.GYERTYA: Én a BÉKE vagyok,az emberek elhanyagoltak.Most elhalványulok 
II.GYERTYA: Én a HIT vagyok.Az emberek nem hisznek már.Most én is elhalványulok. 
III.GYERTYA: Én a SZERETET vagyok.Az emberek már nem szeretnek.Most én is elhalványulok. 
IV:GYERTYA: Miért aludtatok el?Amíg a lángom ég szívetekben éljen a REMÉNY! 

MIND: 
 Hit , remény , szeretet és béke  
Ki ne aludjon a szívedben! 
MESÉLŐ:  
Varjú károg, fúj a szél, esik a hó itt a tél.  
Jaj, de nagyon hideg van.Ropog a hó alattam. 
Vígan csúszik a kis szán ,most örülök igazán! 
Szálldogál a hópehely, ó . be szép vagy december! 
Télapó és karácsony teljesedik az álom. 
TÉLAPÓ ITT VAN 
Télapó itt van, 
Hó a subája, 
Jég a cipője, 
Leng a szakálla, 
Zsák, zsák, teli zsák, 
 
JÖN A MIKULÁS, Devecsery László 
Két szarvas húzta 
Szán repítette, 
Gömbölyű zsákját 
Száz fele vitte. 
Zsák, zsák, teli zsák, 
Piros alma, aranyág.  
 
A Mikulás, mikor eljő, 
feje felett nagy hófelhő. 
Rénszarvasok húzzák szánját, 
hó csipkézi a bundáját. 
Kövér puttony van a vállán, 
hópihe ül a szakállán. 
Mikor hozzád megérkezik, 
cipőd sok-sok jóval telik. 
Hull a hó, nézd, odakint, 
a Mikulás néked int. 
 
HULL A PELYHES FEHÉR HÓ 
Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó! 
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. 
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró, 
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó. 
 
Nagy szakállú Télapó jó gyermek barátja. 
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja. 
Amerre jár reggelig kis cipőcske megtelik, 
megtölti a Télapó, ha üresen látja! 
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KARÁCSONY FÁJA,Csanádi Imre 
A Karácsony akkor szép, 
hogyha fehér hóba lép- 
nem is sárba, latyakba... 
Ropog a hó alatta. 
 
Hegyek hátán zöld fenyő, 
kis madárnak pihenő- 
búcsúzik a madártól, 
őzikétől elpártol. 
 
Beszegődik, beáll csak 
szép karácsony fájának- 
derét-havát lerázza, 
áll csillogva, szikrázva. 
 
Ahány csengő: csendüljön, 
ahány gyerek: örüljön, 
ahány gyertya: mind égjen, 
karácsonyi szépségben! 
 
O,CHRISTMAS TREE, O , CHRISTMAS TREE 
O, Christmas tree, O Christmas tree / How lovely are your branches 
In summer sun or winter snow / A coat of green you always show. 
ZŐLD FENYŐ 
Szabad-e bejönni? Zöld fenyő vagyok./Kicsiknek , nagyoknak békés jó napot ! 
LÁNYOK: 
Jó napot, Zöld fenyő!Régen vártunk rád/ Maradj itt minálunk, díszítsd a szobát! 
ZŐLD FENYŐ 
Nincs tarka virágom, egyetlen tobozban a távoli erdők üzenetét hoztam . 
FIÚK: 
Zúzmara díszíti a tobozod, ágad/Maradj itt közöttünk,kis karácsonyfának! 
ZŐLD FENYŐ 
Szeretettel jöttem ,szívesen maradok/ hogy veletek töltsem e szép ünnepnapot. 
MIND: 
Állj ide középre, feldíszítünk szépen / te leszel a legszebb a főldkerekségen. 
O,BRAD FRUMOS, O, BRAD FRUMOS 
Cu cetina tot verde 
Tu eşti copacul credincios ce frunza nu şi-o pierde. 
MESÉLŐ: 
Hová, hová, fényes csillag? 
CSILLAG: 
Megyek napkeletre , istállóban kicsiny gyermek, megállok felette. 
MESÉLŐ: 
Hová szállasz , te szép angyal? 
ANGYAL: 
Zőld , álmodó rétre, ébresztem a pásztorokat/ Aztán a nagy égbe , millió angyal zengi a dalt: 
Hozsánna,hozsánna megszületett Betlehemben az ÉLET KIRÁLYA. 
MENNYBŐL AZ ANGYAL 
Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
pásztorok, pásztorok! 
Hogy Betlehembe sietve menvén 
lássátok, lássátok.  
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Istennek fia, aki született 
jászolban, jászolban, 
Õ leszen néktek üdvözítõtök 
valóban, valóban. 

Mellette vagyon az édesanyja, 
Mária, Mária. 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, 
szent fia. 

MESÉLŐ: 
Hová mentek énekelve, jámbor pásztorok ? 
PÁSZTOROK: 
Angyal küldött Betlehembe/Betelt az ígéret 
Megszületett a régenvárt Világ Megváltója... 
Szegény szívünk nagy háláját Őneki lerója. 
A KIS JÉZUS MEGSZÜLETETT  
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! 
Elküldötte ő szent fiát Istenünk! 
Betlehemben fekszik rongyos jászolban, 
azért van oly fényesség a városban. 

Eleibe térdepelünk mindnyájan, 
örvendezve énekelünk vígságban! 
Dicséretet mondunk édesanyjának, 
ajándékot hozunk a kis Jézusnak. 

MI LENNE ,HA A KARÁCSONY…,Aranyosi Ervin 

Mi lenne, ha a karácsony a szeretetről szólna? 
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna? 
Mi lenne, ha meggyújtanánk,s fénye mast elérne? 
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne? 
Mi lenne, ha így közösen őriznénk a lángot 
Szeretettel beragyognánk az egész világot? 
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne, 
ha világunk karácsonykor, újjá is születne? 
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget? 
Szeretetben és békében kezdenénk új évet? 
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk? 
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk? 
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni, 
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni? 
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot, 
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot? 
ROSSZ A JÉZUS KISCSIZMÁJA 
Rossz a Jézus kiscsizmája, sír a ködmöne, 
Ázik, fázik, megveszi az Isten hidege. 
Hogyha kiscsizmám volna, néki adnám, 
Báránybőrös ködmönkémmel jól betakarnám. 
ll:Akkor hozzám hajolna, megcsókolna, 
Boldogabb a széles Földön senki se volna. 
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MESÉLŐ: 
Hová mentek hosszü úton ti háromkirályok? 
 
 
HÁROMKIRÁLYOK: 
Izraelbe a gyermekhez olyan régen várjuk/ Viszünk néki tömjént,mirhát aranyat is bőven 
Akit igért a nagy Isten , eljött az időben. 
MIND : 
Őt dicsérje csillag ,felhő, angyal,pásztor/ megszületett az Úr Jézus Hozsánna Istennek. 
DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek 
vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség Istennek! 
 
Békesség földön az embernek! 
Békesség földön az embernek, 
kit az igaz szeretet 
a kis Jézushoz vezet. 
Békesség, békesség embernek 
MIND: 
BÉKÉS,BOLDOG ,ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 

KIVÁNUNK! 
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 
Karácsonykor legyen végre minden szívben öröm s béke! 
Egymás kezét megszorítva ne gondoljunk bajra s búra. 
Gazdagodjunk emberségben s osztozkodjunk szeretetben  
Jusson mindenkinek jóból felvidító s hálás szóból. 
És tarson minden még sokáig, éppen jövő karácsonyig 
Hogy akkor is szépet szóljunk ,s minden jóért hálát mondjunk  
BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNUNK! 
AJÁNDÉK 
Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek 
Gondolkodtam, mit is adhatnék neked. 
Amit csak én adhatok, amiről te is tudod, 
hogy igazán én vagyok. 
Minden gazdagságom hangok és szavak, 
Néhány általuk kimondott gondolat. 
Egyet elmondtam neked, hogyha igaznak hiszed, 
Mondd el mindenkinek! 
R. Kívánj a szónak nyílt utat, 
És a dalnak tiszta hangokat, 
Kívánd, hogy mindig úgy szeresselek, 
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek. 
Csak arról énekelek, amit igaznak hiszek, 
S csak akkor szól neked, ha te is úgy hiszed, 
Hisz te is úgy élsz, ahogy én, 
Te is azt álmodod, amit én, 
Legalábbis úgy szeretném. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

ÎNV. NĂSUI ALINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 BORȘA 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 . 

 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui. 

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Serbare 
amuzantă de Crăciun” 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv – pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 
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 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 . 

 

1261



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

G.P.N. CÎRBEȘTI, DRĂGUȚEȘTI 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: NEAGOIE MIHAELA 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, pentru cultivarea 
înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională şi armonioasă a 
timpului liber . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatoarei de a atrage micii preşcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar ,oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă de la grădiniță ,deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi 
mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

 Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile propriu-zise 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 ,copii 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.  

 S erbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice 
ale copiilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării ,aceștia culeg o bogăţie de idei ,impresii ,trăiesc ,,autentic,, 
spontan şi sincer situaţiile redate . 

 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective care se realizează prin 
intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun ,cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare copil 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 de sărbătoare . 
 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 imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul tuturor 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public ,iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii 
să ofere tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui,de Nașterea lui Iisus.  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, În așteptarea lui Moș Crăciun,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mai mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de copii cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare activitate în parte . 
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 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente  
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca micuții să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 grădiniță 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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ACTIVITATI EXTRASCOLARE-SERBARI SCOLARE 

NECHIFOR CECILIA 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în pregătirea 
scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, interpretarea 
rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi . 

Serbarea scolara 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. 

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 şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au în faţă un alt copil, 
înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar 
necesară. 

 Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să 
valorifice individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să 
aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa 
stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către 
copii la diferite activităţi extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea 
copilul împlinit chiar dacă nu este cel mai bun la carte. Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi 
informaţii despre activităţile la care participă copiii, despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor 
la alte activităţi decât cele de la clasă, informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la 
şcoală şi să-i îndrume în direcţia valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor.  

 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 decăt 
lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii părinţilor. De cele 
mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai emoţionaţi decât aceştia, trăiesc 
cu intensitate monentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie finalul. 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 elevului. 

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 
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COLABORAREA ȘCOALĂ-FAMILIE SPRIJINĂ PROCESUL EDUCATIV 

AUTOR: NECULA DANIEL MIHAI 

“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 

Un adevărat parteneriat între școală şi familie nu este cel printat pe o hârtie, semnat de părinte şi 
director, ci dimpotrivă,este mult mai mult și adică 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. 

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 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.  

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. Profesorii 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 de copil de realizările lui, de a lucra împreună la diferite proiecte. 

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;
Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: 
• Lecţia –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. 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. 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 
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în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de stimulare a elevilor timizi 
sau mai puţin talentaţi.  

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic, 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.  

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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII / SERBĂRILE 
ȘCOLARE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 
ÎNV. TANIA NECULA 

Părinții sunt primii profesori ai copilului, începând educația lui în modul familial. De cele mai multe 
ori, comportamentul parental este inspirat din propria expriență de viață, perpetuând atât aspecte pozitive 
cât și negative. Școala își are rolul bine stabilit. În acest context, educarea părților după principii științifice 
de psihopedagogice devine o necesitate.  

Copilul din ziua de azi simte nevoia de adulți disponibili, care să participe la jocurile lui. Informarea 
și formarea părinților în ceea ce privește școlaritatea copilului presupune ca fiecare părinte sa cunoască 
obligațiile legale privind educația copilului, importanța atitudinii lui pentru reusita școlară a copilului și 
metodele de colaborare cu școala. În acest scop este necesar un dialog între profesori și părinți. 

În ultimii ani se pune accent pe un angajament mutual între părinți si școală pe baza unui contract 
educațional privind educația copilului. Scopul contractului are ca princicpiu asigurarea condițiilor optime 
de derulare a procesului de învățământ prin implicarea părților în educația beneficiarilor direcți ai educației 
elevilor. Școala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv – educativ. Părintele este o 
persoană responsabilă pentru educarea și comportamentul copilului și pentru colaborarea cu școala. Elevul 
este responsabil pentru propria educație. 

O relație de susținere reciprocă și o atmosferă binevoitoare a factorilor educaționali favorizează 
educația de calitate și sprijină formarea și completarea culturii pedagogice a familiei. 

Școala trebuie să își deschidă porțile pentru ca familia să cunoască și să participe la activitățile pe 
care le desfășoară. Profesorul trebuie să inițieze activități care să ofere familiei oportunități de a participa 
alături de copil, de a cunoaște copilul în situații diverse, de a se bucura alături de el de realizările lui, de a 
lucra împreună la diferite proiecte. 

Lecția, vizita, excursia, ședințele cu părinții, lectoratele, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, 
serbările școlare și discuțiile individuale sunt câteva dintre activitățile care pot contribui la întărirea relației 
dintre familie și școala în beneficiul copilului. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situație de învațare pentru părinte. Ea trebuie gândită, organizată 
cu atenție de cadrul didactic, cu un scop bine definit, astfel încât rezultatele sa fie pe măsura așteptărilor, în 
beneficiul copilului și al școlii. 

Parteneriatul între școala și familie este relația activă, de implicare și de o parte și de cealaltă, este 
bucuria și tristețea, este succesul și eșecul, este zbaterea și rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
Copilul trebuie înțeles, ajutat să se înțeleagă pe sine și lumea în care trăiește.  

Comunicarea eficientă dintre profesori și părinți se reflectă în dezvoltarea copilului. Dacă apar bariere 
de comunicare între cadre didactice și părinți, e din lipsă de experiență, fie din lipsa spiritului de echipă, 
acestea trebuie îndepărtate. Părinții elevilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen. 

Serbarile școlare reprezintă evenimente de o importanță deosebită în activitatea elevilor și în viața 
familiilor acestora, dând ocazia de a przenta într-o manieră personală ceea ce au învățat. Aceste activități 
reprezintă un prilej de manifestare a talentului nativ al copilului. Este o ocazie de a-și pune în valuare 
inteligența dominantă descoperită și valorificată de cadrul didactic. Familia poate fi surprinsă de potențialul 
propriului copil. 

Serbarea școlară reprezintă un mijloc eficient de educare și de sudare a colectivului. Pe parcursul 
serbării se pot iniția momente interactive părinți-copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri, cântece pe care 
părinții le cunosc sau le învață împreună cu copiii. 

Participarea la activități școlare în care copiii lor sunt protagoniști, ajută părinții sa descopere că au 
în față un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de comunitate.  Prin participarea părinților la serbarile 
școlare, copilul va simți că părinții îi sunt aproape, că îi apreciază munca și se bucură împreună cu el.  

Împărtășind succesul sau insuccesul copiilor, părinții vor deveni mai apropiați de aceștia, mai 
înțelegători, mai dornici de a accepta chiar și anumite comportante indezirabile, comvinși fiind ca orice 
investiție în dezvoltarea personală a copiilor nu este zadarnică. 
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Pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții și, implicit, succesul în viață e 
nevoie ca toți factorii implicați în procesul educațional să formeze o echipă în care fiecare știe ce are de 
făcut și îi acordă partenerului respectul și încrederea cuvenită. 

BIBLIOGRAFIE  
1. Bunescu Ghe., Alecu G. , Badea D. – ,,Educaţia părinţilor . Strategii şi programe”, E.D.P.,
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4. Stoian M. – ,,Abecedarul părinţilor”, E.D.P., Bucureşti, 1972.

1268



IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

NECULCEA FLORENTINA 
 
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. 

Părintii, 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. 

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; 
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 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. 

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.  

În concluzie, 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 acestă 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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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI DINTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE 

PROF. INV. PRIMAR – NEGULESCU ANCA – MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “RADU STANIAN”, PLOIEŞTI 

A vorbi despre colaborarea dintre familie şi şcoală astăzi, este un subiect mai actual decât oricând. 
Şcoala repusă în drepturile ei, reface legătura sa tradiţională cu familia în baza realităţii, pentru că ele două 
constituie principalii factori de educţie şi formare a personalităţii. Răspunsul adecvat al familiei este 
condiţia esenţială pentru a se stabili şi realiza conlucrarea sistematică, îndelungată şi aprofundată în 
extinderea obiectivelor educaţiei în care familia cât şi şcoala sunt implicate. 

Punctul de plecar al colaborării lor eficiente se găseşte în aproipierea cât mai sensibilă, până la 
identificare, a imaginii pe care cei doi factori educative hotarâtori o au depre copii. Corectitudinea imaginii 
despre coipii este determinate de cunoaşterea lui cât mai obiectivă. În acest sens, comunicarea direct trebuie 
sa se facă într-o anumită periodicitate, dar şi de câte ori este necesar. Dacă şcoala este avantajată în 
cunoaşterea copilului de competenţa psihopedagogică a învăţătorului şi de obiectivitate, familia este 
avantajată de investigarea evoluţiei lui, etapă cu etapă, încă de la naştere. Completarea reciprocă a acestor 
categorii de avantaje este în interesul copilului.  

Unitatea de cerinţe şi exigenţe dintre famiie şi şcoală măresc autoritatea ambilor factori în faţa 
copilului. Indiferenţa, neîncrederea sau chiar contestarea cerinţelor, exigenţelor şi acţiunilor şcolii de către 
părinţi în faţa copiilor, aduc cel mai mare dezavantaj chiar propriului copil. Aceasta, deoarece copilul va 
prelua, spontan sau conştient, atitudinea negative, contestativă a părinţilor faţă de şcoală. Efectul în lanţ 
este că între copil şi şcoală intervine o criză prin care ataşamentul lui afectiv şi de interes faţă de şcoală 
scade, locul lui fiind luat de forme negative care pot ajunge până la respingerea şcolii de către elev. De aici 
urmează scăderea interesului faţă de învăţătură, neglijarea îndatoririlor şcolare, încălcarea disciplinei. Toate 
acestea merg însă mai departe, influenţâmd negative procesul de formare al personalităţii.  

În condiţiile unei receptivităţi şi deschideri normale dintre familie şi şcoală, orice îndoială sau 
nemulţumire a părintelui se poate analiza şi lămuri direct între cei doi factori implicaţi, fără a angrena 
copilul în debutul şi apoi în agravarea unui conflict între ei.  

Fiind două instituţii separate în spaţiu – şcoala şi familia – o bună colaborare implică în mod necesar 
informarea reciprocă a lor cu privire la copil, la evoluţia lui. Desigur, o asemenea informare există în 
practica şolară şi ea se realizează prin intermediul carnetului de elev şi al altor forme: vizite reciproce, 
şedinţe cu părinţii, lectorate, corespondenţă, activităţi extraşcolare, etc. numai că acestă informare nu are 
peste tot caracter sistematic, ci ea se despşoară sporadic şi mai ales în momentele de criză. Este însă necesar 
ca familia să se intereseze de munca copiilor. Acesta este aspectul pe care trebuie să îl îmbrace colaborarea 
părinţilor în problemele de învăţământ. Există apoi, un domeniu al învăţămîntului în care aportul familiei 
este deosebit de valoros şi acesta este cel al educaţiei. 

Şcoala dispune de compentenţă profesională astfel încât familia să îşi poată exercita funcţia sa 
educativă valorificând la maximum indicaţiile învăţătorului cu privire la capacităţile intelectuale şi modul 
de a învăţa al copilului devenit elev. Acţionând împreună cu familia, şcoala poate preveni rămânerile în 
urmă la învăţătură, unele abateri de comportare civică, şi morală, îşi diversifică metodele de lucru în funcţie 
de collective şi grupele de elevi şi merge până la individualizarea procesului de învăţare atunci când sitaţiile 
o impun.

Şcoala are rolul de a coordona colaborarea factorilor educative, fiindcă, dintre toţi, do rea este 
singurul calificat pentru această acţiune. Dacă se va înţelege de către ceilalţi factori acest lucru, atunci rolul 
şcolii de coordinator şi al educatorilor va apărea ca un corolar firesc şi logic. 

Constant, continuu, diversificat şi nuanţat, actul educative al familiei şi şcolii îşi pune amprenta 
puternic pe personalitatea fiecărui elev. Viaţa de familie, comportarea corectă a părinţilor în toate 
împrejurările, sunt acte de educaţie cu înaltă încărcătură valorică pentru cei cărora le-au dat viaţă şi faţă de 
care au obligaţia morală de a-i creşte si educa cu virtuţi dintre cele mai alese. 

Familia este o instituţie care nu ar trebui să îşi permită luxul de a avea vacanţe în creşterea şi educarea 
copilului. Absenţa actului educative în familie se va observa mai devreme sau mai târziu. 
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TOATĂ LUMEA SĂ COLINDE! 
(SERBARE) 

PROF. ÎNV. PRIMAR NICHITA ELISABETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHEŢANI, JUD. MUREŞ 

Cântec: Vine iarna 

1. Iarna a sosit,
Noi ne-am pregătit 
Muncind cu mult spor 
Ca să adunăm, 
Să va 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 venit, 
Dragi părinţi, fraţi, surioare!” 

3. Fulg de nea de ce nu vii?
Te aşteaptă mulţi copii,  
Să dansezi în line salturi 
Pe sub necuprinse înalturi 
Şi să vii purtat de vânt 
Să te aşterni ca veşmânt 
Peste case şi pământ. 

4. Vai, ce frig este afară!
Mâinile nu le mai simt 
Şi zăpada dă năvală. 
Tot e alb pe pământ! 

5. Uite că şi eu mă-ntreb:
Soarele unde se-ascunde? 
Şi nu pot să înţeleg, 
Pod de gheaţă cine-ntinde? 

6. Iarna cea geroasă
A sosit acum 
Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum 
Veselia-i mare 
Pentu noi cei mici 
C-alergăm pe stradă 
Ca nişte voinici. 
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7. Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi. 
Ea coboară de pe creste 
Frumoasă ca o poveste. 
 
8. 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. 
 
9. A-nceput să cearnă 
Friguroasa iarnă. 
Hai, băbuta cerne 
Fulgi de nea aşterne 
Să fereşti de vânt 
Fir de grâu plăpând, 
Pune flori pe geamuri 
Şi mai fă-mi, băbuţă, 
Drum de săniuţă! 
 
10. Astă noapte, gerul 
A bătut la geam. 
Cine să-l audă 
Dacă eu dormeam? 
A căzut zăpada 
Şi s-a luminat, 
Vai! Ce flori frumoase 
Gerul a pictat! 
 
Cântec: Ninge iar 
 
11.  Vin sărbătorile frumoase 
Colinde, cântece de stea,  
Lumini ce rătăcesc pierdute 
În roiul fulgilor de nea. 
 
12.  Se apropie Crăciunul 
Vin' să te rogi cu mine. 
Iisus se naşte astăzi, 
Copile, pentru tine. 
 
13.  Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit 
   
14.  Clopotul sună-n depărtare, 
Pe pământ e sărbătoare 
E Crăciunul, oameni buni 
Sărbătoare din străbuni!  
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Colind: Se-aude înspre seară 
 
15.  Se apropie Crăciunul 
Cu zvonuri de colinde. 
Să ne rugăm în taină, 
Când steaua se aprinde. 
 
16.  A sosit Crăciunul 
O, ce bucurie! 
Tu ne-aduci Isuse 
Har şi veselie. 
Ce frumos e bradul! 
Ce frumos e tot! 
O, ce bucurie, 
Parcă nu mai pot! 
 
17. În astă zi de dimineaţă 
Pe când din somn m-am deşteptat, 
Mi-am amintit aşa de-odată 
Că pe Iisus eu l-am visat. 
Mă mângâia aşa pe cap 
Şi cu iubire mă privea, 
Iar eu, sfios, l-am întrebat: 
Iisuse, când e ziua ta? 
 
18.  El mi-a întins mâna zâmbind, 
Şoptind răspunsul aşteptat: 
-Copil frumos, cu suflet blând 
Mămica ta, ce te-a-nvăţat? 
Că-n noaptea sfântă de Crăciun 
S-a născut Iisus cel sfânt şi bun. 
 
19.  Deci, astăzi este ziua mea 
Şi am venit în lumea ta 
Să-ţi spun din nou că te iubesc 
Şi de păcat să te feresc. 
 
Colind: Ce se vede-n zare? 
 
20.  Şi, mai ales în noaptea asta, 
Lăsa-ţi copiii să colinde! 
Să nu se-nchidă nicio poartă 
Şi toataă lumea să colinde! 
 
Colind: Domn, Domn din cer 
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SERBĂRILE MULTICULTURALE ȘI INTER-LINGVISTICE, 
BASMUL MEȘTEȘUGIT AL ȘCOLILOR CU PREDARE ÎN LIMBA 

MAGHIARĂ 

PROF. NICOLETA CODREA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REFORMATĂ TALENTUM, CLUJ-NAPOCA 

 Zilele premergătoare sărbătorilor hibernale sunt un minunat prilej de bucurie în inima comunității 
formate la Școala Gimnazială Reformată din Cluj-Napoca. Începuturile acestei școli o plasează drept o 
prelungire firească, îndelung așteptată în sânul bisericii reformate clujene, iar generozitatea, empatia, 
deschiderea spre ceilalți sunt doar câteva dintre valorile pe care ne propunem să le cristalizăm de-a lungul 
vremii. 

 Așadar, întocmai precum un ludic preambul al Crăciunului, vom da o formă artistică intențiilor 
noastre sub forma unui program gândit pentru perioada noiembrie-decembrie. Incipitul programului este 
marcat sub auspiciile stilului epistolar, fermecător, dar atât de îndepărtat de realitatea cotidiană. Sub forma 
ingenuă a unor scrisori anonime, elevii își vor exprima nestingheriți mesaje de factură diversă, prinzând 
curaj și, implicit, actualizând cunoștințe însușite atât la limba maternă, maghiară, cât și la limbile română, 
engleză sau germană! Anual, improvizata cutie poștală a școlii se dovește a fi neîncăpătoare, deoarece, cu 
mic cu mare, elevii își doresc să fie, succesiv, poștași, expeditori, destinatari pentru gândurile și mesajele 
de Crăciun. 

 A doilea moment marcat îl reprezintă calendarul de Advent, care orientează tematicile abordate în 
fiecare zi la paleta de disciplini școlare. În fiecare dimineață, copiii vor rosti o rugăciune de mulțumire, la 
conceperea căreia, au participat, nemijlocit, cu toții. Rugăciunea zilnică ilustrează o manieră foarte intimă, 
dar entuziastă de a exprima gânduri, însă și un exercițiu de fidelă traducere, fiindcă la lecțiile de limbă 
română, engleză sau germană, se vor întrebuința ca material didactic propriile texte. Adiacent acestei 
rugăciuni, elevii creează din materiale ecologice o coroană de Advent, în centrul căreia vor arde lumânări 
și care va poposi în inima micii comunități din fiecare clasă! 

 În sprijinul valorilor pe care dorim să le insuflăm, elevilor li se va propune participarea activă la 
proiecte de anvergură locală sau națională, precum ShoeBox. Confecționarea unor obiecte hand-made este 
un încântător prilej, nu doar de a dărui, de a bucura inimi, ci și de a trăi inegalabilul sentiment al 
generozității! În preajma sărbătorii Sfântului Nicolae, obiceiul urmat îndeaproape de noi este acela de a 
oferi în taină, cu inima curată, un cadou creat cu propriile mâini dibace, după inspirația fiecăruia! 

 Spectacolul de colinde și obiceiuri în limbile maghiară, română și engleză marchează, sub forma 
unei ilustrări muzicale și teatrale, nu doar voioșia momentului dedicat sărbătorii, deopotrivă de elevi, 
profesori și părinți, ci și o estetică secvență interculturală de natură sincretică. Serbarea de colinde și alte 
evenimente de natură similară au fost gândite și ca o soluţie pentru problemele de instrumentare lingvistică, 
cu care se confruntă intens elevii școlii noastre. Ne dorim ca orice membru al comunitǎţii sǎ comunice liber, 
deschis, să trasmită mesaje, fǎrǎ teama confruntǎrii cu o realitate pentru care nu este pregǎtit. În acest sens, 
serbările școlare au un avantaj primordial, întrucât eliberează limba română de schematismul artificial al 
lecției, creează emoții și sensibilizează prin organismul său de expresie. Activitățile de celebrare apropie, 
reunesc elevii, profesorii, părinții într-o matrice universală pe cât de atractivă, pe atât de stimulantă, creeazǎ 
emoţii și sporesc imaginaţia. Realmente, consecinţele sunt vizibile și ofertante din perspectivă metodică, 
întrucât fiecare spectacol reprezintă un instrument de comunicare care nu constrânge, nu creează angoase, 
ci sensibilizează. 

 Pentru a conchide, putem afima că serbările multiculturale evidențiază tendința inter-etnică și 
plurilingvistică în școlile cu predare în limba minorătăților, iar posibilitățile de șlefuire estetică hrănesc atât 
sufletele colindătorilor, cât și publicul, oferind un substrat metodic și didactic susceptibil a fi valorificat la 
toate limbile studiate. Întocmai precum un basm frumos meșteșugit, care bucură, deopotrivă, cititorii mici 
și mari în zile… 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

PROF.INV.PRIMAR, NICULEA MARIANA CAMELIA 
LICEUL TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON, TIMISOARA 

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. 

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.
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 
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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. Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În acestă 
oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire 
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative. 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 
Boutin şi During, 1994. 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor . Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 1974;
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. NICULESCU MIHAELA ANDRA 
 
Formarea copiilor are la bază o serie de factori modelatori precum: școala, familia, biserica, instituțiile 

culturale, ș.a. Dintre aceștia, școala și familia reprezintă circumstanțele de formare care își pun amprenta 
pe termen lung în profunzime asupra educației elevului. Numeroase studii realizate au pus în evidență 
importanța parteneriatului cu părinții, demonstrându-se că implicarea precum și angajarea părinților în 
educația copiilor are efecte pozitive asupra educabililor. Când între aceste instanțe (părinți – elevi – școală) 
există o relație de parteneriat și nu un raport lipsit de consecvență între cele două părți, efectele pozitive 
sunt notabile. 

Familia reprezintă primul factor fundamental care formează copilul. Ținând cont de faptul că 
socializarea reprezintă din punctul de vedere al sociologiei „procesul prin care individul, în interacțiune cu 
semenii săi, acumulează deprinderi, cunoștințe, valori, norme, atitudini și comportamente necesare 
integrării în societate”, în prima etapă a vieții formarea ființei sociale are loc în sânul familie, fiind 
cunoscută drept socializare primară. Cu alte cuvinte, familia are rolul de a transmite educabilului primele 
norme de conduită precum și valori pentru integrarea lui socială și școlară. Din perspectivă sociologică, 
grupul familial joacă rolul persoanelor semnificative (părinții, bunicii, părinți adoptivi, etc.). Aceste 
persoane dețin o poziție de intermediari între copil și societate, conferind copilului primele valori în 
experiența de viață. Așadar, familia reprezintă un factor al educației care exercită o influență enormă într-
o măsură mai mare prin „latura expresivă, strict exemplificativă și mai puțin prin latura teoretică, 
reflectată”4.  

Școala reprezintă un alt factor fundamental al educației sistematice din viața copilului. În acest cadru 
educația are loc într-un context formal prin „caracterul programat, planificat și metodic al activităților 
intructiv-educative”5. Astfel, după intrarea în școală atât familia cât și școala, în egală măsură, influențează 
simultan creșterea și dezvoltarea copiilor, așa cum subliniază autorul Mircea Agabrian în cartea „Școala, 
familia, comunitatea”6. Parteneriatul dintre școală și părinți are la bază faptul că elevul este actorul principal 
în acest cadru, aflându-se în centrul relației de colaborare. Studiile arată că succesul școlar este, în 
majoritatea cazurilor, de necontestat atunci când există o relație strânsă între părinți și școală. Mai precis 
spus, natura activităților în care constă comunicarea dintre familie și școală. Acestea necesită o proiectare 
și o atenție deosebită pentru a stimula interesul elevilor și implicarea elevilor în atingerea propriului succes. 
Este ușor de înțeles care este mecanismul care încurajează elevii în cazul implicării familiei: dacă elevul 
simte că părinții se implică în evoluția lor școlară, păsându-le de aceasta, atunci acest lucru va determina 
din partea copiilor o strădanie mai mare în procesul de învățare.  

Colaborarea școală – familie presupune activități de tipul: întâlniri față-în față; ședințe cu părinții; 
lectorate; vizite; trimitere de materiale acasă; informarea continuă a părinților cu privire la progresul la 
învățătură. În acest sens, relația vizată constă așadar într-o comunicare continuă care are în centru școlarul. 
De asemenea, pentru atingerea succesului școlar este deosebit de important ca implicarea părinților să se 
facă în activitățile de învățare de acasă, precum și în „supervizarea activităților copiilor la școală și inițierea 
de interacțiuni cu profesorii”.7 

Așadar, analizând studiile și datele care vizează parteneriatul familie-școală, se poate arăta faptul că 
este benefic ca familia să se implice atât în activitățile de acasă cât și la școală întrucât acest lucru menține 
interesul activ al elevilor pe parcursul lor școlar. De asemenea, trebuie subliniat și că este esențial ca școala 
să faciliteze comunicarea cu părinții cât mai des. Este recomandat ca comunicarea cu părinții să fie adoptată 
printr-o manieră pozitivă, încurajatoare, evitându-se învinuirea părintelui. Autorul Mircea Agabrian 
propune în cartea sa menționată mai sus, o serie de activități practice care pot întări colaborarea și 
implicarea părinților: teme interactive pentru acasă care implică părinții, ateliere de lucru pe teme sugerate 
de părinți (de exemplu „dezvoltarea vocabularului”, „tehnici pozitive de disciplinare”, „momente de criză”, 
etc.); convorbiri telefonice cu părinții nu numai atunci când sunt probleme ci și atunci când sunt aspecte 

4 Constantin Cucos, Pedagogie, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2014, p. 62. 
5 Ibidem. 
6 Mircea Agabrian, Școala, familia, comunitatea, Ed. Institutul European, Iași, 2006, p. 15. 
7 Agabrian, op. cit., p. 24.  
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pozitive de subliniat; discuții cu consilierii școlari, etc. Concluzionând, implicarea familiei în activitățile 
legate de școală conduce către succesul obținerea unor rezultate mai bune la învățătură de către elev.  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 
 

PROF. INV. PRESC. NITU OANA LARISA 
 
“Fiecare copil pe care il educam este un OM daruit societatii.”(N. Iorga). 
Perioada prescolara este una dintre cele mai importante perioade de dezvoltare a copilului din punct 

de vedere fiziologic, psihologic si socio-cultural. 
Activitatea educative ce se realizeaza in gradinita nu poate fi separata, izolata de alte influente 

educative ce se exercita asupra copilului, si, mai ales, nu poate face abstractie de toate acestea. 
Sarcina gradinitei este aceea de a asigura un mediu educational propice, dar si de a coopera cu ceilalti 

factori educationali si si psihosociali – scoala si familia – care, la randul lor, trebuie sa gaseasca modalitati 
optime de instruire si ingrijire a copilului. 

Educaţia formală, nonformală şi informală contribuie la dezvoltarea onalităţii copiilor şi la 
dezvoltarea durabilă a societăţii umane. Educaţia este determinată de o sumă de factori, printre care familia 
are un rol important fiind unul din factorii activi. 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.  

Mediul familial este primul mediu educative si socializator pe care il cunoaste copilul si a carui 
influenta ii marcheaza esential dezvoltarea ca individ. Legatura copilului cu familia este, din aceasta cauza, 
extrem de puternica si, din multe puncte de vedere, de neinlocuit. Familia indeplineste importante functiuni 
in procesul general al integrarii copilului in mediul social, fapt ce se reflecta asupra dezvoltarii sale. 

Mediul prescolar ii ofera copilului un prim mediu socializator de tip organizational, care isi releva o 
parte dintre caracteristicile si particularitatile lui ca mediu institutionalizat. 

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată.  
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa 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.  

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.  

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 
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 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 
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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. 

“Copilul, fiinta plastica inzestrata cu un uimitor potential de dezvoltare, foarte receptiva la influentele 
externe, positive sau negative, nu este un adult in miniatura, ci un candidat la umanizare.” (H. Pieron). El 
trebuie socializat si umanizat. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI ROLUL LOR ÎN VIAȚA ELEVULUI 

PROF.ÎNV.PRIMAR OANȚĂ ADRIANA 
ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

„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) 

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 învățător.  

De ce organizăm serbări? 
Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul 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, a învățătoarei, 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 copilăriei, momentele acestea de maxima bucurie, aâat pentru copii, cât și pentru parinti, 
intaresc si fortifica sufletele viitorilor adulti. Toate acestea aduc lumina 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.Încercăm astfel 
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 şi-şi perfecționează 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 învățătoarei 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. Despre cât de importantă este serbarea în viaţa copilului şi chiar pentru părinţii 
acestuia şi ce implicaţii are aceasta în dezvoltarea personalităţii copilului sunt de precizat câteva idei: 

 serbarea antrenează întreg 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;
 este o oportunitate de a relaţiona cu grupul într-un alt mod;
 răspunde nevoii copilului de nou şi de frumos;
 îi ajuta pe copii să-şi disciplineze comportamentul;
 oferă posibilităţi multiple de a cunoaşte mai bine copilul cu preocupările, interesele şi aptitudinile

sale. 
Date fiind implicaţiile serbărilor în evoluţia copilului, am studiat cu interes problematica acestora, 

formulând în decursul anilor o seamă de concluzii pe care le-am adoptat ca cerinţe sine-qua-non cu 
relevanţă în reuşita serbării. Sunt de subliniat câteva idei în acest sens pentru toate învățătoarele preocupate 
de această modalitate de educaţie nonformală: 
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 în proiectarea scenariului unei serbări se iau în seama doua 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; 

 să avem o orientare clară asupra momentelor din anul şcolar când organizam serbările 
(dacă sunt organizate prea des scade interesul copilului pentru acest gen de manifestări); 
 selectarea cu maximă atenţie a genurilor artistice pe care dorim să le abordăm, luând în considerare 

şi aspectul static/dinamic; 
 rolurile din program să fie prezentate în versuri pentru a uşura memorarea lor şi transpunerea 

copilului în rol; 
 pregătirea serbării trebuie să fie eşalonată în timp pentru a evita suprasolicitarea copiilor şi 

dereglarea programului zilnic; 
 conţinuturile selectate să fie interesante şi accesibile copiilor; 
 este important ca fiecare copil să fie repartizat în program după criterii obiective; reuşita serbării 

depinde de costumaţiile pregătite cât şi de expresivitatea decorului; 
 învățătoarea să fie pregatită de a gestiona posibilele conflicte ce se pot ivi între copii şi chiar unele 

nemulţumiri ale părinţilor; 
 durata serbării să fie proporţională cu vârsta (copiii mici o jumătate de oră, cei mari 
o oră cu tot cu pauze);  
Privind lucrurile din perspectiva calităţii şi din perspectiva unui dascăl de şcoală nouă, îndrăznesc să 

spun că nici serbarea nu poate fi lasată în vechile-i tipare. Constituită ca mijloc al educaţiei ce acţionează 
pregnant în planul personalitaţii se face apel la toată gama trăirilor afective lăsând însemnate amprente în 
planul evoluţiei generale a copiilor, cred că merită toată atenţia şi strădania noastră în a o primeni. 

 
Bibliografie: 
Potolea, Dam și Păun Emil, Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri applicative, Ed. Polirom, 

Iași, 2002 
Sorina, Sav ,,Tradițiile și obiceiurile românești, Ed. Nico, București, 2008 
Revista învățământ primar, nr 2-3/ 2004, Ed. Miniped 
Teodosiu, O. Coman, Manifestarea creativității în activitățile practice și artistico-plastice, Ed. 

Discipol, 2005.  
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR OARCEA MIHAELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ARAD 

În România, descentralizarea şi autonomia unităţilor de învăţământ reprezintă unul dintre obiectivele 
fundamentale ale reformei învăţământului. Se are în vedere o mai mare iniţiativă şi răspundere în stabilirea 
curriculumului, în gestionarea resurselor financiare şi umane şi, în general, asigurarea funcţionării eficiente 
a şcolilor în concordanţă cu nevoile comunităţii locale. În acest context, responsabilitatea locală pentru 
calitatea educaţiei şi succesul şcolar se întemeiază pe relaţii de colaborare variate între familii, şcoli şi 
comunitate. Şcolile care duc la bun sfârşit mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele şi 
elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. În acest sens, dezvoltarea unor 
parteneriate reale dintre şcoală, familie şi comunitate pot să contribuie consistent la funcţionarea eficientă 
a instituţiilor şcolare din sistemul de învăţământ preuniversitar românesc. 

Cercetările au demonstrat relaţia pozitivă dintre existenţa şi funcţionarea parteneriatelor şi succesul 
elevilor. Ele au evidenţiat că angajarea efectivă a părinţilor şi familiilor, a membrilor comunităţii în 
educarea copiilor are de departe un potenţial mai mare de schimbare calitativă decât oricare alt tip de 
reformă educaţională instituţională. 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 şi ceilalţi membrii 
ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de 
suport care începe să funcţioneze. 

 Parteneriatele dintre şcoli şi familii pot: 
 ajuta profesorii în munca lor;
 perfecţiona abilităţi şcolare ale elevilor;
 îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;
 îmbunătăţi abilităţi educaţionale ale părinţilor;
 dezvolta abilităţi de lideri ale părinţilor;
 conecta familiile cu membrii şcolii;
 oferi servicii şi suport familiilor;
 crea un mediu mai sigur în şcoli.

În plus implicarea familiilor trebuie să fie considerată o parte importantă a oricărei strategii menite 
să micşoreze decalajul dintre elevii ce provin din categorii sociale cu venituri ridicate şi elevii din categorii 
sociale cu venituri scăzute. 

 Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea energiilor şi unirea 
eforturilor partenerilor şi care trebuie considerat un element legitim al procesului educativ, element care 
influenţează dezvoltarea şi activitatea de învăţare a elevilor.  

Parteneriatele cu familia ating un maxim de eficienţă şi contribuie la obţinerea unor beneficii pe 
termen lung atunci când sunt bine planificate. Din experienţa unor programe de parteneriat reuşite se 
evidenţiază faptul că implicarea adecvată a membrilor familiei presupune activităţi desfăşurate la nivelul 
clasei de elevi, acasă, precum şi participarea la deciziile care se iau la nivelul şcolii. În cadrul parteneriatelor 
eficiente cu familia sunt apreciate atât modalităţi mărunte, dar importante, prin care părinţii sprijină acasă 
educaţia copiilor, pregătindu-i zi de zi pentru activitatea de învăţare, cât şi modalităţile vizibile de implicare 
în activitatea şcolii. 

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. 
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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. 

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. 

Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine 
cerinţelor şcolare, iar şcoala se dezvoltă. 
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EDUCĂM ÎMPREUNĂ! 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
PROF. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR OCHIȘ ADINA IRINA 

GRĂDINIȚA P.P LIZUCA S2, CLUJ-NAPOCA 
 
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. 

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

Fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care este 
primul său univers afectiv şi social. 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). 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. Acum şi aici 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. 

 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. Adaptânduşi 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. 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. 

 Este evident, că pentru a realiza o dezvoltare armonioasă a copilului, din punct de vedere fizic, psihic 
și intelectual, este necesar ca între părinți și grădiniță să existe o strânsă colaborare.  

 Parteneriatul grădiniţă-familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, 
la o unificare a sistemului de valori care va avea un efect benefic asupra copilului. 

 În concepţia specialiştilor, parteneriatul educaţional reprezintă o direcţie educativă imperios necesară 
dezvoltării actuale a şcolii româneşti.  

 În cadrul parteneriatului educațional cu părinții este recomandat să se înceapă prin identificarea, 
împreună cu părinții, a punctelor tari, a intereselor, și nevoilor familiilor, copiilor și conducerii unității 
școlare, și să se creeze strategii care să răspundă acestora. Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat 
eficient, astfel că, între părinți și cadrele didactice trebuie să existe o permanentă comunicare și relaționare. 
Schimbarea înseamnă timp, iar dezvoltarea unui parteneriat de succes familie-grădiniță necesită un efort 
continuu, iar rezolvarea unei probleme determină apariția de noi provocări. 

 Dintre formele de colaborare familie-grădiniţă, amintim următoarele: 
 Discuțiile individuale cu părinții la sosirea și plecarea copilului din grădiniță sau atunci când apar 

probleme de orice natură 
 Vizitele la domiciliul copilului - reprezintă o modalitate eficientă de colectare a datelor despre 

copil și mediul lui de viață  
 Şedinţele cu părinţii, desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie, urmăresc abordarea unor 

aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură cu procesul formativ-instructiv, 
exprimarea unor dileme care, prin comunicare, îşi pot afla raspunsul 

 Lectoratele cu părinţii sunt organizate sistematic, și în cadrul lor, părinţii beneficiază, de prezenţa 
şi consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei (logoped, consilier școlar) sau a unor 
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reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical, 
instituţii culturale, ONG-uri) 

 Realizarea unui spațiu 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 

 Realizarea unor afişe speciale - poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii
corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană, etc. 

 Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa lor (zile de naștere, ziua mamei, carnavaluri,
etc) constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ 

 Serbările şcolare – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea copiilor dar 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, ceea ce au învățat. 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. 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. 

 Participarea părinților la unele activități desfășurate în grădiniță

 Așadar, numai printr-o colaborare strânsă, susţinută şi fluentă, familia şi grădiniţa pot pune în 
aplicare acest proces de educare a fiinţei umane în devenire. Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze 
acţiunile spre un scop comun, să-şi concentreze şi să-şi focalizeze influenţele spre acelaşi deziderat: 
formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR OGRĂZEANU VICTORIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TALPA, 
JUDEȚUL TELEORMAN 

 
 Parteneriatul școală-familie este un factor important în formarea atitudinii pozitive a elevilor. Însă, 

dacă e să ne referim la importanța parteneriatului în activitatea de tratare diferențiată a elevilor, e de 
menționat faptul că, în instruirea elevilor, școala și familia urmăresc același scop educativ de a forma tinerii 
în așa fel încât să ajute la integrarea socio-şcolară a copilului, să facă față schimbărilor societății și să devină 
persoane multilateral dezvoltate. Astfel, este nevoie de unitate în acțiune și concordanță între mijloacele 
specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale, rolul conducător avându-l școala. 

 Această colaborare între cadrele didactice și părinți necesită alegerea unor obiective adecvate 
nevoilor educative ale unei anumite perioade din viața copilului.  

 Implicarea părinților în viaţa şcolii pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale, 
ceea ce înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru din şcoală sau ale unui comitet, la nivelul 
căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: consiliul de administrație, consiliul părinților, grupul de 
sprijin al unui proiect, un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte. 

 Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important ce trebuie avut în 
vedere. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care influențează reușita în viață și care pot 
sau nu pot fi influențate de educație, dar de care educația și instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, 
temperamentul, aptitudinile și caracterul).  

 Trebuie ca părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar 
sau să nu se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele 
să-și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru a reuși 
în viață. 

 O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității 
educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 

 Şedinţa cu părinţii este și ea eficientă dacă se are în vedere ca toți părinții să afle de ședință și să fie 
prezenți, dacă se invită cadrele didactice care predau la clasă pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri 
diverse probleme, dacă întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă care să ducă la atingerea obiectivelor 
de atins stbilite inițial. 

 Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia. Astfel, 
acesta: ajută profesorii în munca lor, perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele 
de studiu și climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor elevilor, facilitează legătura 
dintre familie, personalul şcolii şi comunitate, oferă servicii şi suport familiilor etc. 

 Atunci când părinții, elevii şi ceilalți 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 esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală 
şi în clasele de elevi. 

 Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în general, de 
atmosfera creată în cadrul familiei. 

 În sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia trebuie avute în vedere toate aceste aspecte. Este 
necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, care să ducă la realizarea scopului final al 
activităţii educative, de formare a unei personalităţi creative şi autonome.  

 După fiecare activitate desfăşurată în parteneriat este necesar ca echipa de cadre didactice să facă o 
analiză a activităţii la clasă, a modului de alegere a grupurilor de elevi, a modului în care a fost planificată 
activitatea, identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe apărute pe parcursul desfăşurării acesteia.  
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IMPORTANȚA RELAȚIEI DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR OLARIU DACIANA-TEODORA 
COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA - DIMITRIE ȚICHINDEAL" 

ARAD 

Elaborarea unor comportamente noi, nu este întotdeauna opera societății, ci mai degrabă a individului, 
după cum inițiativele, invențiile și inovațiile, îi aparțin preeminent tot lui, nu neapărat societății, care cu 
timpul, și le poate însuși ea însăși! În această direcție un mare rol revine educației. 

Educația este o acțiune care se desfășoară în mod conștient potrivit unor finalități stabilite în prealabil. 
Are un sens intențional care vizează un rezultat bine conturat. Este o activitate specific umană care se poate 
desfășura numai în cadrul societății; este o acțiune socială care mijlocește și diversifică relațiile dintre om 
și societate, favorizând astfel dezvoltarea omului prin intermediul societății și a societății prin intermediul 
oamenilor.  

Familia constituie prima școală a omenirii deoarece aici, în familie se dau primele exemple și primele 
noțiuni de educație. De calitatea educației în familie depinde întregul eșafodaj al educației realizat de către 
ceilalți factori. Contribuția familiei la asigurarea progresului școlar al elevului poate fi pusă pe seama 
climatului familial ce se constituie în interiorul acestei unități sociale, precum și a colaborării ei cu școala. 
Aprecierile generale ale părinților la adresa școlii, preocuparea lor sistematică față de rezultatele și 
progresul școlar al copiilor, stimulările și încurajările continue se înscriu ca modalități de influențare a 
atitudinii copilului față de școală în general. Prin regimul de viață pe care părinții îl impun contribuie la 
formarea unui stil de muncă, precum și a unor trăsături de caracter necesare învingerii dificultăților în 
activitatea de învățare. Caracteristic este că toate acestea nu se formează prin sfaturi și povețe, ci în primul 
rând prin organizarea și supravegherea activității copilului, prin funcționarea cât mai bună a relațiilor 
intrafamiliale, prin angajarea copilului în cadrul acestor relații ca urmare a investirii sale cu roluri care să-
l supună unei exersări corespunzătoare. Profesorului îi revine și rolul de a îndruma responsabil și părinții 
în cazuri de: conflicte ori stări conflictuale în stare incipientă; insucces școlar; deficiențe fizice ori psihice; 
criză de personalitate; predivorț, divorț și postdivorț etc. 

Este imperios necesar ca părinții și profesorii să formeze un front unitar educativ. Discuțiile libere și 
sincere pentru a se ajunge la punctele de vedere cerute sunt absolut necesare pentru dezvoltarea și sănătatea 
sufletească a copiilor. În afară de aceasta, roadele educației sunt mai bogate când între factori există unitate, 
deoarece ea potețează forțele educative, pe când lipsa de unitate le diminuează. Sprijinindu-ne reciproc, 
dascăli, părinți, societate, și adoptând atitudini unitare, vom reuși să creștem din copiii de azi, oamenii de 
nădejde de mâine de care are nevoie societatea noastră acum și mai târziu. Ei nu pot fi decât așa cum îi 
creștem noi! 

Bibliografie: 
Ion Drăgan, Pavel Petroman, Dorina Mărgineanțu, "Educația noastră cea de toate zilele", Editura 

Eurobit Timișoara 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII / SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OLTEAN DIANA IONELA 

 Serbările școlare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a preșcolarilor, pentru 
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora. Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi 
imaginației, creează o atmosferă plină de plăcere, bucurie.  

Personal, am optat în acest an școlar să realizez de Crăciun, la grupa mare, o scenetă a Nașterii 
Domnului. Costumele pentru magi, păstori, Fecioara Maria, Iosif, Irod, dar și costumele populare sunt 
pregatite pentru spectacolul mult așteptat. În atmosfera spirituală a Craciunului, interpretarea unui dans 
popular dă posibilitatea de a cunoaște sufletul țăranului român, raritatea portului și cântecului popular. 
Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și energizează gândirea, memoria, atenția, 
imaginația, creativitatea, spiritul de disciplină, prietenia. 

Consider serbarea cu cântece și dansuri populare românești, o oglindă a acestui popor, pentru care, 
păstrarea tradiției a fost o datorie și o onoare. Anexez mai jos, o parte din poeziile, colindele și cântecele 
de Crăciun, pe care le-am utilizat la serbarea de Craciun, din acest an școlar , la grupa mare : 

“Dragii mei acum vom spune / O poveste, o minune 
A nașterii lui HRISTOS/ Păstrată din moși- strămoși 
Într-o ţară –ndepărtată / Betleem intitulată 
Un om cu povara sa / Amărât la porţi bătea. 
Îi ruga pe toţi fierbinte / Să-l primească peste noapte 
Că soţia îi va naşte.” 

“Dragă Iosif, ca de gheaţă-i noaptea azi/ Oare vom găsi lăcaş 
Pentru al nostru copilaş?/ Că mi-ar trebui pătuţ 
Să-l pot naşte pe pruncuţ/ Că mi-ar trebui un pat 
Să-l pot naşte pe –mpărat! “ 

“Suntem trei magi călători/ Crai, ca fraţii iubitori 
Pretutindenea călcăm/ Şi de-mpărat întrebăm 
Din Persida am plecat/ Şi-o stea ni s-a arătat 
Pe cerul înstelat.” 

“Să- ne primească, nu au vrut,/ Ne-au trântit uşa în nas 
Şi în frig noi am rămas./Într-o iezle ca adăpost, 
Unde s-a născut Domnul Hristos! “ 

“Floare verde busuioc,/ Caut fată ca s-o joc ! ” 
“Foaie verde lămâiță/Nu mai căta măi bădiță!/ Prinde-mă de mijloc/ Să intrăm aicea-n joc!” 

“Moș Crăciune , îți mulțumim / Iar la anul când mai vii 
Noi o să ne străduim / Cu totii cuminți să fim . 
Iar acuma , la plecare , / Toți de-aici din grupa mare  
Sănătate iți dorim / Și să știi că te iubim ! “ 

Colinde : “Asta-i casa cea frumoasă!”,“Domn, Domn să-nălțăm !” , “Iată vin colindători “,etc. 
Cântece de Crăciun : “ Feliz Navidad !” , “Săniuța fuge ! “  
Poezie în engleză : “Christmas is here and everyone is happy, 
 Hugs and kisses are all over the places. 
 Santa Claus is coming, so be good ! “ 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR OLTEAN TEODORA - CRISTINA 

 
Trăim într-o epocă în care adevăratele valori culturare, tradiţiile şi obiceiurile se pierd treptat, iar noi 

dascălii avem datoria de a transmite generaţiilor viitoare tradiţia valorilor autentice. Tradiţiile sunt tezaurul 
sufletului românesc şi avem obligaţia să le păstrăm şi să le ducem mai departe fiindcă doar aşa vom fi demni 
să vieţuim pe plaiurile unde s-a zămislit neasemuita alcătuire de cuvinte româneşti…,,pe-un picior de plai, 
pe-o gură de rai″. 

Astfel, serbările şcolare încep prin a marca şi cinsti memoria înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru 
libertatea şi unitatea noastră, sărbătorind cu mândrie Ziua Naţională a României şi demonstrând că ,,limba 
noastră-i o comoară…un şireag de piatră rară.″ 

De asemenea, Serbarea de Crăciun e un obicei frumos în anii de şcoală, un obicei care a existat din 
totdeauna, atât la noi în ţară cât şi în şcolile de prin toate colţurile lumii. Vedem adesea părinţi prea ocupaţi, 
care se grăbesc să ajungă la serbarea copilului, pentru că acesta este un eveniment de la care nu concep să 
lipsească; uneori, pe scenă, copiii pândesc atent sala şi zâmbesc doar atunci când îşi văd părinţii aşezându-
se pe locul lor de spectatori adoraţi. 

Serbarea de Crăciun e un prilej să fim alături cu toţii: elevii, părinţii, învăţătorii pentru a deschide 
şirul sărbătorilor de iarnă, pentru a marca intrarea în vacanţă, pentru a sărbători în felul nostru, sincer, 
şcolăresc, Crăciunul. 

Nu suntem nişte profesionişti, copiii nu sunt actori, nu avem la îndemână deloc timpul necesar unor 
îndelung gândite, răzgândite scenarii, nu avem nici decoruri fabuloase ... dar tot ce facem, facem din suflet, 
cu dăruire... 

Cuvintele frumoase, simţite şi presimţite ale eleviilor vorbesc despre bucuria de a fi cu cei dragi.  
Mă alătur şi eu şi mărturisesc faptul că pentru mine Crăciunul e o minune, despre care pot vorbi cu 

smerenie şi totodată cu o mare emoţie, iar timpul petrecut cu familia este de asemenea sfânt şi foarte preţios 
mai ales pentru sufletul nevinovat al unui copil.  

De aceea, le amintesc părinţilor că aceste momente sunt magice şi să se bucure mereu de copiii lor 
minunaţi, să găsească Crăciunul mai ales pe tărâmul tainic al sufletelor lor! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREȘC. OANĂ FLORENTINA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 2, FOCȘANI 

Parteneriatul este o formă de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul dezvoltării copilului şi, 
în egală măsură, o cerinţă a educaţiei de azi. El presupune o unitate de opţiuni, decizii şi acţiuni între factorii 
cu potenţial educaţional. 

Pentru asigurarea unei educaţii de bună calitate este necesar ca fiecare grădiniţă să realizeze un 
parteneriat autentic cu întreaga comunitate din care face parte. În cadrul acestui parteneriat este firesc să îşi 
găsească locul toate categoriile sociale şi toate instituţiile interesate în dezvoltarea educaţiei.  

În primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei. 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.  

Parteneriatul grădiniţă – familie poate contribui la creşterea factorilor educogeni ai familiei, prin 
activităţi specifice părinţii pot fi sprijiniţi să conştientizeze rolul pe care-l au în educaţia copiilor lor, să 
conştientizeze şi să îndrepte comportamente şi atitudini greşite în familie, să fie sprijiniţi să se implice în 
activităţi educative 

Pentru obţinerea unui parteneriat de succes grădiniţă – familie e recomandat: 
- să se înceapă parteneriatul prin identificarea, împreună cu familia, a punctelor tari, a intereselor şi 

nevoilor familiei; 
- să existe preocupare pentru dezvoltarea profesională a întregii echipe a grădiniţei, dar şi a 

părinţilor; 
- să se contureze strategii, programe de lucru care să se adapteze nevoilor şi stilurilor de viaţă ale 

celor din familie, dar şi ale grădiniţei; 
- să existe flexibilitate şi diversitate în modalităţile prin care familia se poate implica eficient în 

activităţile grădiniţei; 
- să fie identificate proiecte care să considere un avantaj instruirea, asistenţa şi fondurile oferite de 

sursele externe grădiniţelor; 
- să aibă loc o evaluare periodică a parteneriatului. 
În ceea ce priveşte relaţia dintre grădiniţă şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a acestei 

relaţii sunt: 
• Şedinţele cu părinţii;
•Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi;
•Organizarea unor întâlniri cu părinţii;
• Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale grădiniţei şi activităţi recreative;
•Voluntariatul;
•Asociaţiile de părinţi.

BIBLIOGRAFIE: 
•Bălan. Bogdan; Boncu, Ştefan; Cosmovici, Andrei; Cosma, Teodor; Creţu, Carmen; Cucoş,

Constantin (coord.); Dafinoiu, Ion; Iacob, Luminiţa; Moise, Constantin; Momanu, Mariana; Neculau, 
Adrian; Rudică, Tiberiu. (2005). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Iaşi: 
Polirom.  

•Băran-Pescaru. A. (2004). Parteneriat în educaţie. Bucureşti: Editura Aramis.
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PÃRINŢII 

REALIZAT DE PROF. OBREJA ALINA 

Principalul factor de formare al unui copil este familia, acest mediu are un rol crucial în evoluţia 
acestuia de la naştere pânã în momentul în care poate lua singur decizii. Un copil se poate dezvolta armonios 
numai dacã se simte în largul sãu, adicã în mediul lui familial, înconjurat de membrii familiei, de lucrurile 
sale. De aceea pãrinţii sunt primii şi cei mai esenţiali pioni în formarea personalitãţii copilului. Al doilea 
pion important este şcoala iar al treilea este comunitatea. Pentru eficentizarea activitãţii educative 
desfãşurate cu elevii trebuie sã existe o acţiune comunã între cei 3 factori.  

Şcoala şi familia sunt 2 entitãţi care au nevoie una de alta, ele trebuie sã îşi gãseascã un drum comun 
presãrat cu încredere, ajutor reciproc, respect, sprijin, iubire faţã de copil, drum al cãrei destinaţie finalã 
este formarea elevului. Sunt situaţii în care familia se preocupã doar de nevoile primare ale copilului 
(îmbrãcãminte, hranã, cheltuieli zilnice etc.) şi ignore o laturã importantã: implicarea în viaţa şcolii. Este 
absolut necesar ca aceastã categorie de pãrinţi sã conştientizeze cã întâlnirile din mediul şcolar au drept 
scop îmbunãtãţirea relaţiei dintre pãrinte şi copil, pãrinte şi cadru didactic. Cercetãrile aratã cã, în momentul 
în care pãrinţii sunt activi în viaţa şcolarã a copilului acesta are rezultate mai bune la şcoalã. Colaborarea 
dintre şcoalã şi familie presupune nu numai o informare reciprocã asupra situaţiei copilului ci şi pregãtirea 
pãrinţilor pentru o abordare mai eficientã cu copilul şi cu şcoalã. 

 O bunã colaborare între cele 2 pãrţi: familie şi şcoalã se poate realiza doar prin parteneriate. Ele sunt 
o componentã impetuoasã în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, nu sunt activitãţi cu caracter optional.
Scopul principal al parteneriatelor este de a ajuta elevul sã aibã performanţe la şcoalã şi mai târziu în viaţã., 
deasemenea parteneriatele dintre şcoalã, familie şi comunitate pot îmbunãtãţi climatul şcolar, abilitãţile 
educaţionale şi de lideri ale pãrinţilor.  

Familia este considerate sâmburele societãţii noastre, nucleul în jurul cãruia orbiteazã educaţia 
copilului, latura afectivã, socialã şi mai târziu profesionalã a acestuia.  

Prin urmare, familia trebuie sã fie şi în cadrul şcolii sâmburele din care se dezvoltã armonios mlãdiţa 
principalã a procesului educativ şi anume elevul. Influenţa educativã a familiei depinde foarte mult de 
exemplele vii, adevãrate de care reuşeşte sã dea dovadã aceasta. Un pãrinte trebuie sã îi acorde copilului 
sãu şansa de a se afirma, de a se exprima, de a se manifesta, iar acesta se poate întâmpla doar dacã adultul 
are multã rãbdare, stãpânire de sine şi o permanentã dragoste treazã.  

Bibliografie 
1. Bãtrânu, E., Educaţia în familie, Editura politicã, Bucureşti, 1980
2. Dolean, I., Dolean, D., Meseria de pãrinte, Aramis, Print srl, Bucureşti, 2002
3. Stan, E., Autoritate şi educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2018
4. Tsabary, Sh., Familia conştientã, Editura Herald, Bucureşti, 2018
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FĂ RAI DIN TOT CE AI! ... 
SĂRBĂTOARE LA LICEUL TEHNOLOGIC ,,IULIU MOLDOVAN’’ – ARAD 

OLARIU OANA 

Luna decembrie este percepută în mod tradițional ca timp al darurilor, al bilanțurilor, oferind un bine- 
venit prilej de reflecție asupra propriei deveniri. Pentru elevii școlii noastre, una dintre cele mai bogate luni 
ale anului a adus activități dinamice și creative prin care și- au putut exprima, într- un ambient primitor și 
stimulativ, trăirile, frământările și gândurile proprii perioadei pe care o traversează.  

În acest context s- a desfășurat Cercul metodic la disciplina Consiliere și orientare, sub coordonarea 
ISJ- Arad, având ca temă o problemă acută a societății românești: ,,Generația uitată acasă. Noi vrem 
părinți!’’. Au fost dezbătute cu franchețe aspecte sensibile precum consecințele personale și sociale ale 
acestui fenomen, drepturile copilului și soluțiile pe care le găsesc ,,copiii bătrâni’’ pentru a gestiona situația 
dificilă în care se află. Sfârșitul activității a însemnat pentru copii exprimarea neîngrădită a sentimentelor 
pe care le- au avut (printr- un exercițiu de sinceritate numind și argumentând emoțiile trăite pe parcursul 
lecției deschise). Decalogul părinte- copil realizat a sintetizat regulile dezirabile într- o familie în care 
comunicarea și acceptarea oferă echilibru. 

Atelierele creative organizate cu elevii fiecărei clase au valorizat aptitudinile artistice și îndemânarea, 
bunul- gust și ludicul. Ideea de la care s- a pornit a fost întoarcearea spre trecut, spre tradiții și meșteșuguri. 
S- a lucrat cu lemn, culoare și suflet. Rezultatele sunt admirabile, oferind elevilor o încântare, un moment 
de libertate creativă și satisfacția că din lucruri simple au reușit să creeze un decor modern și atrăgător.  

Decorațiunle create vorbesc prin formă și culoare despre potențial, despre adolescenți frumoși și 
luminoși prin care s- a demonstrat că încă ,,se poate!’’. 

Activitățile au fost coordonate de către profesorii diriginți Hojda Vasile, Vasiescu Codruța, Olariu 
Oana, profesor Popovici Corina, Bradea Călin și Gavra Ovidiu, având susținerea profesorilor diriginți ai 
școlii. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR OLARU ANASTASIA- GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ CANDIANO POPESCU” PLOIEȘTI 

Familia este primul factor educativ în viața copilului și, având în vedere influența socioeducațională 
puternică a familie, școlii, în special, îi revine dificila sarcină de a îndruma și consilia familia elevului 
pentru ca aceasta să contribuie la o formare armonioasă și eficientă a copilului. Promovând parteneriatul 
educațional centrat pe educația elevului, școala trebuie să urmeze acest principiu fundamental pentru orice 
educație de tip democratic.  

Scopul general al parteneriatului dintre cadre didactice 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. 

Parteneriatul dintre școală și părinți se integrează ca un segment bine delimitat al parteneriatului 
educativ. Nivelul de calitate al acestui tip de parteneriat este dependent de mai mulți factori,ca de exemplu: 
necesitatea de colaborare a părinților sau de stimulare a acestei nevoi de către cadrele didactice; nivelul de 
responsabilitate, disponibilitate și competență cu care educatorii se angajează în dezvoltarea acestui tip de 
parteneriat; consistența activităților propuse în cadrul parteneriatului; posibilitatea de dezvoltare a 
competenței de parteneriat din perspectiva utilității, eficienței și funcționalității.  

Implicarea părinților în educația copiilor aduce beneficii tuturor factorilor implicați: părinți, școală, 
elevi, comunitate. Dată fiind importanța participării semnificative la creșterea unui copil atât a familiei cât 
și a cadrelor didactice, parteneriatul dintre școală și familie 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 și nonformal se îmbină și, de cele 
mai multe ori, se manifestă ca relație umană profundă și durabilă. 

Conștientizarea și considerarea părinților ca parteneri egali în procesul educativ constituie direcția în 
care trebuie să proiectăm și să derulăm orice tip de acțiune educativă. De asemenea, activitățile proiectate 
vor ține cont de principiile de predare- învățare interactivă pentru adulți. 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:  

 Comitetul de părinți constituit la nivelul fiecărei clase;
 Adunările cu părinții;
 Lectoratele cu părinții;
 Sesiuni de formare sau perfecționare pe diverse paliere ale dezvoltării personalității individului;
 Vizitele la domiciliu;
 Vizite ale părinților la grădiniță sau la școală;
 Consultațiile pedagogice individuale sau colective;
 Corespondența cu părinții;
 Întâlniri tematice cu specialiști;
 Implicarea părinților în activități administrative;
 Derularea de activități opționale în partenerial cu părinții;
 Serbări, excursii, expoziții cu lucrările elevilor;
 Sărbătorirea în comun a unor evnimente deosebite.
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PROGRAMUL EDUCATIV PENTRU SĂRBATORILE DE IARNĂ 

OLTEANU MARIANA, PROF. ÎNV. PREȘC. 
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PP ȘI PN LICURICI, PLOIEȘTI 

Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat în datini şi credinţe, în realizări 
artistice, muzicale, coregrafice şi nu numai. În această perioadă, copiii, care ţin locul păstorilor şi magilor 
colindă, fac urări de belșug făcând din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoase manifestări 
spirituale ale poporului nostru. 

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. 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 se iniţieze 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. 

Serbările copilăriei, momentele acestea de maxima bucurie, atât pentru copii, cât și pentru parinți, 
întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi imaginatiei, 
entuziasmului și stimulează 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 
• tribunainvatamantului.ro › etic-si-estetic-in-promovarea-traditiilor-de-iarna

1298



ASPECTE ALE PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, OMILESCU MIRELA-COSMINA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 
Parteneriatul școală-familie este unul dintre subiectele tot mai des întâlnite în literatura de specialitate 

datorită rolului deosebit pe care această colaborare îl are în dezvoltarea și educația copiilor. Familia și 
școala sunt cei doi piloni de rezistență ai educației pe care se sprijină copilul în etapa formării sale ca 
individ.  

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. 

Din păcate, de cele mai multe ori, colaborarea școală-familie se reduce la prezența părinților la ședințe 
și la discuții cu profesorii (de cele mai multe ori la telefon). Deși se organizează lectorate cu părinții care 
abordează teme interesante și de actualitate, mulți părinți invocă lipsa timpului și nu participă la aceste 
întâlniri.  

Parteneriatul este o relaţie stabilă între persoane sau instituţii care participă cu anumite resurse pentru 
atingerea unui scop comun. În cadrul parteneriatului, comunicarea trebuie să fie permanentă, 
responsabilităţile, succesele, riscurile sau eşecurile fiind asumate deopotrivă. Parteneriatul urmărește 
așadar:  

-să ajute profesorii în munca lor; 
-să perfecționeze abilitățile școlare ale elevilor; 
-să îmbunătățească programele de studiu și climatul școlar; 
-să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților elevilor; 
-să dezvolte abilități de lideri ale părinților; 
-să faciliteze legătura dintre familie și personalul școlii; 
-să ofere servicii și suport familiilor; 
-să creeze o atmosferă de lucru mai sigură în școală. 
Se pune accentul din ce în ce mai des pe conștientizarea de către părinți a importanței acestei 

colaborări și, drept urmare, în ultimul timp tot mai mulți dinte aceștia încep să se implice activ în viața 
școlii. Acest lucru se întâmplă și datorită faptului că tot mai mulți părinți au înțeles că sunt adevărați 
parteneri ai școlii și propunerile lor sunt luate în considerare. 

Cu toate că rolul semnificativ al implicării familiei în activitatea școlară a fost dezbătut adesea, iar la 
nivel teoretic ambii parteneri înțeleg importanța acestei colborări, practica indică existența unor bariere 
culturale, psihologice și sociale care împiedică conlucrarea dintre școală și familie în interesul copiilor. 
Pentru a putea sparge aceste bariere care îi determină pe părinți să manifeste o oareceare reticență la 
solicitările școlii, trebuie identificate atât așteptările profesorilor cât și ale părinților. Dacă profesorii 
așteaptă din partea familiei o implicare activă și conștientă în viața școlii și asumarea unor responsabilități, 
părinții, la rândul lor, doresc să aibă o relație echitabilă cu școala și să fie tratați ca parteneri. 

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi școală, cele mai frecvente forme de organizare a acestei 
colaborări sunt: 

- ședinţele cu părinţii; 
- discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi; 
- organizarea unor întâlniri (lectorate) cu părinţii; 
- implicarea părinţilor în manifestările culturale ale şcolii şi activităţi recreative; 
- voluntariat; 
- asociaţiile de părinţi. 
Ca parteneri în cadrul acestei colaborări, profesorii ar trebui să țină cont de câteva aspecte: 
- să ia în considerare opinia părințior în procesul de planificare a temelor ședințelor sau lectoratelor 

cu părinții; 
- să asigure oportunități de participare și implicare a acestora în activitățile școlii; 
- să organizeze activități de consiliere a părinților la care să participe și consilierul școalar; 
- să îi implice în activitățile administrative; 
- să implice familia în activitățile didactice (participarea la lecții demonstrative, activități comune 

părinți-copii, susținerea unor lecții în tandem cu câte un părinte, etc.); 
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- să creeze condiții și să diversifice formele de comunicare cu părinții (cutia poștală, caietul de 
corespondență, grupuri create pe unele rețele de socializare); 

Îmbucurător este faptul că atât profesorii cât și din ce în ce mai mulți părinți recunosc necesitatea 
parteneriatului real între școală și familie și înțeleg că doar printr-o colaborare permanentă vor putea 
contribui la o bună educație a copiilor. 

https://edict.ro/parteneriatul-scoala-familie-comunitate/ 
https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Parteneriatul%20scoala_familie_0.pdf 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 
 

PROF. ONIȘOR ANDREA 
LIC. TEOR. „SAMUIL MICU”, SĂRMAȘU, MUREȘ 

 
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 nu-și poate realiza pe deplin 
sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. Întregul proces 
de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă.  

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;  
. îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; 
 e. dezvolta abilitățile de lideri ale părinților;  
f. conecta familiile cu membrii școlii. 
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. 

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. Ajută la 
dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, cultivă înclinaţiile şi aptitudinile acestora de la cea mai 
fragedă vârstă şi organizează raţional şi plăcut timpul liber. 

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. 

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 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. 

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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SERBĂRILE ȘCOLARE – MIJLOACE ALE EDUCAȚIEI 
EXTRACURRICULARE 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. ONIȘOR RODICA 

G.P.N. VALEA LARGĂ, MUREȘ 
 
„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.” (Maria 
Montessori - Descoperirea copilului) 

 Procesul educațional din grădiniță presupune și forme de muncă didactică complementară 
activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau 
activități desfășurate în afara grădiniței. Ele sunt activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea 
atentă a educatoarelor. 

 Aceste activități stabilesc la nivelul grupei noi tipuri de relații între copii, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, între copii și adulții participanți: relații de colaborare, de prietenie, un climat de încredere și căldură 
sufletească, favorizând comunucarea, o bună socializare și integrare în colectivitate și în viața socială. 

 Un loc aparte în cadrul activităților extracurriculare îl ocupă serbările, realizate cu diferite ocazii. 
Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacții, bucurii, creează bună dispoziție, favorizează dezvoltarea 
copiilor din punct de vedere fizic și psihic, desfășurându- se într- o atmosferă specifică. Copiii trebuie să 
interpreteze diferite roluri: cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiacte artizanale, formându- și sau 
perfecționându- și o serie de abilități artistice. Acestea îl vor ajuta să- și dezvolte gustul, dragostea pentru 
frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între cunoașterea artei și 
practicarea ei. 

 Serbările au o importanță deosebită 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 școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și la lărgirea orizontului de cunoaștere a 
copiilor. Înțelegând și memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria și limbajul. 
Această formă de învățare este condiționată de dezvoltarea atenției. 

 Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creează o atmosferă plină de plăcere, 
bucurie. În cadrul grădiniței se pot organiza serbări cu ocazia Crăciunului, zilelor de 8 Martie, 1 Iunie, cu 
ocazia sfârșitului de an școlar etc. 

În preajma Crăciunului am sărbătorit sosirea lui Moș Crăciun în cadrul unei serbări în care preșcolarii 
au interpretat roluri care au avut ca scop cunoașterea unor datini și obiceiuri ale poporului român. Ei au fost 
ajutați să redescoper frumusețea portului popular românesc, a datinilor, a cântecului și a dansului popular. 

 Pentru a avea o influență pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie ințelese 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. 

 Serbările, momente de maximă bucurie, atât pentru copii cât și pentru părinți, întăresc și fortifică 
sufletele viitorilor adulți. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor este bine să fie prezentate și creații 
artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

 
Bibliografie: 
1. Potolea, Dan și Păun Emil, (coord), Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Editura 

Polirom, Iași, 2002 
2. Revista Învățământului Preșcolar, nr. 3- 4/2006, București 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-PĂRINȚI 

PROFESOR ONOFREI GIANINA-ELENA 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI 

 Calitatea actului educațional este în strânsă legătură cu modul armonios în care se manifestă 
colaborarea tuturor factorilor educaționali. Caracterul unilateral al parteneriatului școală-familie nu mai 
este suficient în prezent, dezvoltarea micilor școlari trebuie susținută prin toate componentele vieții: 
comunitate, familie, școală. Implicarea părinților în viața școlii este una din cheile succesului școlar al 
copiilor, dar are ecou și în consolidarea încrederii și stimei de sine ale micilor elevi. Prezența părinților în 
viața copiilor trebuie să fie una de calitate, care să genereze prin dragoste și exigență rezultate vizibile, 
constructive. Copiii sunt fascinați de verbul ,,a face” care reprezintă motorul tuturor activităților practice 
prin care să-și dezvolte abilitățile de a lucra în echipă și de a crea elemente pline de culoare. De aceea 
sărbătorile de orice fel sunt primite de copii cu mare bucurie și implicare, mai ales dacă aportul acestora la 
organizarea și desfășurarea activităților este susținut și apreciat.  

 Colaborarea dintre şcoală, familie și comunitate are rolul de a forma deprinderi şi bune practici de 
relaţionare şi comunicare, creionarea și întărirea unor atitudini pozitive faţă de problemele educative ale 
elevilor. Parteneriatele astfel create devin productive, cu implicare în activităţi comune, acordându-și sprijin 
unii altora în îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte, participând împreună la diverse activităţi 
de luare a deciziilor care privesc evoluția copiilor. Ritmul alert al vieții de familie imprimat de societatea 
modernă a dus la o continuă scădere a responsabilității părinților față de educarea copiilor. De acea 
cooperarea părinţilor cu şcoala presupune o ierarhizare a atribuţiilor ce impune recunoaşterea de către 
părinţi a autorităţii mediului educativ.  

 În dezvoltarea relaţiei şcoală-familie, ca şi în cazul proiectării activităţii didactice, punctul zero este 
determinat de cunoaşterea prealabilă nu numai a colectivului de elevi, ci şi a celui de părinţi, deoarece 
componenta socio-culturală a acestora este în permanentă schimbare 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. Astfel, parteneriatul dintre școală și familie poate ajuta la 
orientarea educației 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.  

 Modalități prin care pot fi implicați părinții în viața școlii: 
• Părinţii pot participa la activitățile extrașcolare ale copiilor, cum ar fi excursii, plimbări, vizite

concursuri sportive. Ei pot cunoaște colectivul în care învață copilul personal și se pot implica în asistarea 
activităților oferind un suport informal; 

• Părinţii pot participa la serbările școlare tematice (Ziua mamei, Ziua copilului, 1 decembrie,
sărbători religioase, etc). Prezența lor este o bucurie și un feed-back eficace pentru evoluția copilului, mai 
ales îndezvoltarea încrederii în puterea de afirmare; 

• Părinţii pot veni la școala să vorbească despre serviciul lor – coafeză, constructor, brutar, agricultor,
învăţător, IT-ist, medic, asistent social, poliţist, grănicer, vânzător etc. Povestea lor are un efect extraordinar 
asupra percepției copiilor despre viața reală, cu încercările și provocările ei; 

• Realizarea unor obiecte de artă, bennere cu mesaje de susținere a echipei sportive școlare, obiecte
reprezentative pentru sărbătorile religioase (sorcove, costume naționale, ouă încondeiate, etc.) 

• Părinţii au și ei 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, handmade; 

• Un părinte poate conduce un club de grădinărit – nu e nevoie decât de o mică bucată de pământ şi
de câteva seminţe/răsaduri. Unele școli şi-au făcut nişte grădini minunate; 

• Părinții pot găzdui la locul de muncă, acolo unde este posibil, o vizită a copiilor. Ei pot să le prezinte
procesul tehnologic pe înțelesul lor și să le ofere o activitate practică, adaptă vârstei lor.  

 Când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față mai bine cerințelor școlare, iar 
școala se dezvoltă. Părinții trebuie să fie mai deschiși spre dialog, să îndrume copiii atunci când aceștia au 
nevoie și să încurajeze comportamentele pozitive. Importanţa parteneriatelor educative subliniază faptul că 
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părinţii sunt persoanele cheie în planificarea, organizarea, implementarea şi evaluarea oricăror practici 
eficiente. 

Bibliografie: 
*Ghica Vasile, 1998, Un posibil manual de dirigenție, Editura Porto Franco, Galați.
*Cury, A. 2003, Părinţi străluciţi - profesori fascinanţi, Editura For You, Bucureşti
*Vrășmaș Ecaterina Adina, 2002, Consilierea și educația părinților, Editura Aramis, București
*Thomas Gordon, 2011, Manualul părinţilor eficace, Editura Tritonic
*Coman, S. (coordonator), Parteneriat în educaţia integrată a copiilor cu cerinţe educative speciale,

Editura Spiru Haret, Iaşi, 2001 
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SERBAREA DE CRĂCIUN 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR OPREA MARINELA 
GRĂDINIŢA “MUGURI DE ANIN” ANINOASA 

 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 sărbătorile din această perioadă.  

 În fiecare an şcolar am ţinut să păstrez ca tradiţie “Întâlnirea cu Moş Crăciun” care trece prin toate 
grădiniţele pentru a vizita copiii cuminţi şi isteţi, dar şi pentru a le lăsa mici surprise. Cu toţii îl iubim pe 
Moşul Bun, iar în apropierea Sărbătorilor de Iarnă este aşteptat cu nerăbdare atât de cei mici, cât şi de cei 
mari. Această întâlnire aduce împreună părinţi, bunici, copii şi educatoare, pentru a petrece alături într-o 
atmosferă plăcută, frumoasă şi plină de bucurie. Copiii sunt nerăbdători să-l cunoască pe Moş Crăciun, cel 
care le împarte darurile aşteptate cu drag, pentru simplul fapt că au fost cuminţi. 

 Dar Sărbătorile de iarnă nu înseamnă pentru cei mici doar cadouri şi răsfăţ, ci şi puţină muncă. 
Ei trebuie să pregătească colinde şi cântece pentru Serbarea de Crăciun dacă vor ca moşul să fie 
darnic cu ei. Bineînteles că serbările de Crăciun nu trebuie să se limiteze doar la colinde şi cântece de 
iarnă, ci ele pot cuprinde şi poezii sau mici scenete legate de sărbători şi simbolurile iernii: omul de zăpadă, 
săniuţa, zăpada sau bradul. 

 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 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. 
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PROGRAM EDUCATIV PENTRU SARBATORILE DE IARNA 
GRUPA MICA „UITE VINE MOS CRACIUN !” 

PROF. INV. PRESCOLAR OPREA PETRUTA 

Astazi noi avem serbare,  
Sa pofteasca mic si mare.  
Programul e minunat  
Si noi toti l-am invatat.  
Suntem mici, dar am muncit, 
Sala ne-am impodobit!  
Astăzi este o zi mare: 
Îl aşteptăm cu nerăbdare 
Pe Moş Crăciun, la noi, 
Sa vina la serbare. 
Vom cânta, vom recita 
Şi frumos noi vom dansa. 
Chiar dacă ne încurcăm, 
Avem timp să învăţăm. 
Este iarnă, las’ să fie, 
Suntem plini de bucurie! 
Chiar dacă va viscoli, 
Îmbrăcaţi bine vom fi, 
Cu căciulă şi palton, 
Cu mânuşi şi cu şoşoni.  
Este frig si este ger 
Cad fulgi albi de sus din cer 
Văjăie si suflă vantul 
 Iarna a cuprins pamantul.  
CANTEC: FULGII DE NEA 
Astă noapte gerul 
A bătut în geam. 
Cine să-i răspundă 
Dacă eu dormeam? 
A căzut zăpada 
Şi s-a luminat. 
Vai, ce flori frumoase 
Geru- a desenat! 
Un covor frumos de nea 
E acum grădina mea 
Şi-am făcut doi bulgăraşi 
Albi, pufoşi şi drăgălaşi. 
Pe obraz, pe nas, pe umăr 
Tot cad fulgii fără număr. 
Mi-a căzut în palmă unul, 
Iute, iute închid pumnul. 
Desfac pumnul. Unde-i fulgul? 
S-a topit în mâna mea 
Ca o lacrimă de nea!  
 Am o sanioara 
 Ma poarta mereu 
 Din zori pana-'n seara 
 Dupa placul meu. 
 Draga sanioara 
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 Mai fa un popas! 
 De-om cadea draguta 
 Raman fara nas. 
CÂNTEC: SĂNIUȚA FUGE 
In gradina langa strada, 
Sade omul de zapada. 
L-am facut cu mana mea, 
Din covorul alb de nea. 
Nasu-i de ardei 
Ochii-s de cărbune 
Mătura sub braţ 
Îi stă de minune 
I-am pus oala-n cap 
Ca o pălărie 
Cât va sta în ger 
Frig să nu-i mai fie. 
Omul de zapada 
Are guturai. 
Tare i-ar fi buna 
O cana de ceai 
Zice iepurasul, 
Indulcindu-si glasul: 
,,-Îți ofer un ceai, 
Dar te costa nasul!” 
Plânge, plânge de necaz 
Omul de zăpadă gras: 
- Cine m-a muşcat de nas? 
Iepuraşul face haz 
Şi mănâncă morcov ras. 
Seara-i fermecata 
Plina de magie 
Peste tot se-aude  
Ras si veselie  
 
 CÂNTECE: BUNĂ DIMINEAȚA LA MOȘ AJUN 
 SORCOVA 
DANSURI: MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE 
 ZURGĂLAI – MIKI 
 BING, BANG  
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ROLUL PARTENERIATELOR CU PĂRINȚÎI ÎN REUȘITĂ ȘCOLARĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR OPRIȘOR LIANA 
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ CARSTANESTI 

COM. OTESANI, JUD. VÂLCEA 

Motto: 
Nu am lăsat niciodată şcoala să-mi afecteze educaţia. – Mark Twain 
Parteneriatul dintre școala și familie poate ajuta atât cadrul didactic în muncă la catedră, cât și elevul 

să se dezvolte armonios. Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program diversificat de 
activități (lectorate cu părințîi, ședințe, consultațîi, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare, etc.). 

Părinții trebuie să simtă că au un aliat în cadrul didactic care îi poate ajută în problemele cu copiii, că 
este o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice individualitatea fiecărui 
copil în parte . În aceeași măsură cadrul didactic trebuie susținut de familie pentru că efortul pe care îl 
depune la clasa să aibă continuitate acasă . 

Fără o strânsă colaborare între școală și familie și fără o participare activă a părinților în viață copiilor 
nu se poate vorbi de randament școlar. Atât în familie cât și la școală copilul deprinde norme de conduita, 
valori, își dezvoltă autonomia, învață ce înseamnă responsabilitățile, învață cum trebuie să învețe. 

Că în orice relație, și relația dintre părinți și cadre didactice implică niște așteptări de ambele părți. 
Părinții vor ca toți copiii să fie tratați în mod egal , iar cadrele didactice se așteaptă să fie susținute în 
activitatea educativă. Dar, că relația să funcționeze, este foarte importantă și esențială încrederea și 
cunoașterea reciprocă. 

Pentru ca relația școală-familie să funcționeze este important că părințîi să se implice activ în viață 
școlii. Cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – formarea personalităţîi 
armonioase a copilului. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor poate preveni sau elimina dificultăţi inerente în viaţa de 
elevilor. 

Împreună, părinţîi, copiii şi profesorii pot face din şcoală un loc plăcut, un mediu bazat pe încredere, 
comunicare, respect şi flexibilitate. 

Cele mai la îndemână activități prin care se solidifica parteneriatul școală – familie sunt activități 
extrașcolare. Activităţile extraşcolare în genera,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 . 

Dintre activitățile extrașcolare, cele mai îndrăgite sunt serbările școlare, care reprezintă o sărbătoare 
atât pentru copii, cât și pentru părinți . 

Serbarea şcolară reprezintă un eveniment mai mult sau mai puţîn aşteptat,(depinde de fiecare copil în 
parte ) care evidenţiaza achiziţiile acumulate de copii pentru dezvoltarea creativităţîi. Importanţa serbărilor 
este deosebită, pentru că ele contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, stimulează sentimente nebănuite, 
contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării 
programului stimulându-i independenţa de acţiune. Într-o serbare şcolară pot fi valorificate toate achiziţiile 
dobândite de elevi pe parcursul unui semestru sau an şcolar. 

Colaborând, şcoala şi familia se vor cunoaşte mai bine şi-şi vor adapta strategiile, pentru o influenţă 
pozitivă asupra copiilor. 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ 

EDUCATOARE: ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2, COVASNA 

”Iarna este felul naturii de a spune: Înalță-și spiritul!” –Robert Byrne 

Sărbătorile de iarnă debutează la catolici de Advent, un fel de început al postului de Crăciun. Advent 
vine din latină de la cuvântul „adventus” care înseamnă sosire. Este perioada de pregătire pentru 
Crăciun sărbătoarea nașterii lui Iisus din Nazareth și trebuie să amintească credincioșilor să se 
bucure în așteptarea fericitului eveniment, să își împodobească locuințele și să caute să fie mai liniștiți 
și mai buni. 

Cele patru săptămâni din Advent au valoare simbolică, pentru că reprezintă cei 4.000 de ani în care 
evreii din Vechiul Testament au așteptat mântuirea, dar și pentru că în aceste zile toți credincioșii așteaptă 
sosirea Mântuitorului, atât simbolic – Crăciunul - cât și adevărata Sa revenire pe Pământ. Este o perioadă 
când toți creștinii au obligația de a-și analiza viața și de a duce un trai mai curat, fără păcate. Este perioada 
de așteptare a sosirii luminii pe Pământ.  

Magia sărbătorilor de iarnă cuprinde întreaga grădiniță. 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 acesti copii de a transmite și adulților emoțiile pe care ei le trăiesc. 
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!  

Coroniţa de Advent 
De Advent se pregătesc coronițe împletite din crenguțe de brad, frumos împodobite, pe care sunt 

așezate patru lumânări. Acestea reprezintă cele patru săptămâni rămase până la sărbătoarea bucuriei, iar în 
fiecare duminică se va aprinde câte una la rugăciunea comună a familiei. În prima duminică o singură 
lumânare, în a doua- două, astfel încât de Crăciun să ardă toate cele patru, iar sosirea Mântuitorului să aducă 
lumina deplină atât în casele, cât și în sufletele tuturor creștinilor. 

Din sec. al XIX-lea, pe lângă coroana de Advent s-a introdus și Calendarul de Advent care este folosit 
la măsurarea timpului până la Crăciun. Copiii sunt cei care primesc cadou un calendar de Advent, începând 
din prima zi de advent, în fiecare zi se deschide câte o ușiță în spatele căreia se găsesc poze, dulciuri sau 
alte surprize. Ca și coroana de Advent, calendarul dorește să scurteze perioada de aştepare până la Crăciun 
și să o facă cât mai plăcută. Ceea ce face farmecul calendarului de Advent este însă lista de activități din 
spatele lui.  

 Seara lui Mos Nicolae  
În noaptea de 5/6 decembrie se spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care dorm și sunt 

cuminți, lăsându-le în ghete dulciuri și alte daruri, insă tot el este acela care-i pedepsește pe cei leneși și 
neascultători și-i pune în ghetuțe o nuielusă. E un obicei vechi, de a face cadouri în această zi. 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, învață cântece și poezii cu care-l așteaptă. Pregătesc împreună cu 
educatoarele la rândul lor o ”surpriză” pentru Moș.  

Crăciunul  
 Sărbătoarea Nașterii Domnului este întâmpinată cu zâmbetul pe buze de cei mari, dar mai ales de cei 

mici din toate colțurile lumii, se dăruiesc cadouri și de pe buzele tuturor se aude "Crăciun Fericit!" Este 
cea mai mare sărbătoare creștină de peste an, o sărbătoare a bucuriei, dragostei, a familiei o adevărată 
sărbătoare a sufletului. Copiii învață colinde, recită poezii despre iarnă, realizează un spectacol sau o 
scenetă. Pregătim împreună cu copii prăjiturele din miere de albine, biscuiți pe care le ornăm frumos. Câteva 
din ornamentele pentru decorul casei și al bradului de Crăciun se realizează alături de părinți.  

Una dintre cele mai răspândite datini este colindatul, un ritual păstrat din moşi-strămoşi, compus din 
texte ceremoniale, dansuri si gesturi. Crăciunul nu este complet fără colindatul familiilor care vestesc 
nașterea lui Isus. Ei au asupra lor o biserică în miniatură, din lemn și un placaj pe care este reconstituit 
staulul în care s-a născut Isus. Astfel, în ajunul Crăciunului, familiile colindători, trec pe la casele familiilor 
din grupă şi le urează acestora sănătate, fericire şi prosperitate, în anul ce va urma. 
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Tradiţii şi obiceiuri de anul nou 
 Ajunul Anului Nou este însoţit peste tot de vechi obiceiuri şi superstiţii. Pentru a fi siguri ca Anul 

Nou va aduce toate acestea,oamenii respectă cu sfiinţenie toate tradiţiile dar şi superstiţiile legate de 
Revelion. Zgomotul care însoţeşte trecerea dintre ani are rolul da a alunga spiritele rele. La miezul nopţii 
deschideţi uşa - anul vechi trebuie să iasă şi să intre cel nou.  

La început de an familiile din grupă pornesc la drum pentru a face urări de An Nou. Dorec sănătate, 
fericire şi mult noroc cu rigmuri moștenite de la strămoși. Bunicii iau toate măsurile cuvenite ca nu cumva 
să se stingă focul în vatră. Orice acţiune va determina un efect de lungă durată. De aceea, oamenii se 
străduiesc să fie veseli, să aibă de toate în casă, să nu fie nevoiţi să facă munci grele sau neplăcute, ca să le 
meargă bine tot anul. Foarte popular este calendarul de ceapă care se pregătește de către bunici. Dintr-o 
ceapă se desprind 12 foi, corespunzătoare celor 12 luni, în care se presară sare. Dacă sarea se topeşte până 
dimineaţa într-una dintre foi, luna respectivă va fi ploioasă; în caz contrar, ea va fi secetoasă. 

Fărșangul/ Carnavalul este o sărbătoare cu multe variante și obiceiuri, de la sat la oraș.  
 Un obicei practicat și azi de familiile din grădiniță pe perioada carnavalului este "Înmormântarea 

Fărşangului". Grădiniţa noastră organizează în fiecare an „Carnavalul veseliei-”Farsang” la care participă 
copiii părinții, bunicii, cadrele didactice şi cadrele nedidactice din unitate. Prichindeii alungă iarna printr-
un frumos obicei al zonei – arderea păpuşii. Aşa cum cere obiceiul, cei mici, alături de părinții, bunicii, 
doamnele educatoare se costumează în personaje din poveşti, din desene animate, ori animale, şi instaurează 
starea de veselie şi carnaval în fiecare colţişor al grădiniţei. Se servesc cele mai bune gogoși,pregătite de 
mame și bunici care sunt bunătăţile specifice acestui obicei. Cei mici cântă şi spun numărători, recitative 
din folclorul copiilor, invocând căldura, soarele şi sosirea primăverii. Odată cu arderea păpuşii, iarna este 
alungată şi cu mare bucurie toată lumea aşteaptă primăvara. 

Tot în această perioadă, în serile de iarnă se realizează împreună cu părinții o activitate specifică 
zonei. Cu aceasta ocazie părinții și copii, dar și bunicile se deghizează, după care se duc la cunoștințe, cu 
scopul de a alunga iarna. Aceste evenimente au iz ludic, sunt marcate de voie bună, mult umor. 

Sărbătorile de iarna cu fastul lor material și spiritual, devin un minunat prilej pentru transmiterea 
valorilor culturare, dar și pentru întărirea relației grădiniță-famile.  
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ-FAMILIA 
 

PROF. ORZA FLORICA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SF. STELIAN” 

 MOLDOVA NOUĂ 
 
 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. 
ZO 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 PARTENERIATULUI FAMILIE - ȘCOALĂ 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: PÁLL KLÁRA 
ȘC. GIMN. „BETHLEN GÁBOR” LĂZAREA 

Parteneriatul dintre familie și școală este un factor important în procesul de educare a copiilor. 
Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată 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.  

Primul factor educativ în viața copilului este familia, ea oferă copilului majoritatea din cunoştinţele 
uzuale ( despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), 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 ambele doresc dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 
îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare . 

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. 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 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. Părinții au 
multe posibilități de a colabora cu şcoala: se interesează de la profesor despre copil, iau parte la şedinţe şi 
lectorate, dau ajutor elevilor în efectuarea temelor, participă la activităţi cultural- artistice şi sportive 
organizate de școală, dau ajutor în organizarea unor expoziţii, serbări, excursii și alte. 

Implicarea familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: 
- relație părinte-copil: controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al temelor, ajutor în îndeplinirea 

sarcinilor, suport moral și material 
- relația familie-școală: contactul direct cu profesorul sub forma unor reuniuni de informare a 

părinților cu privire la documentele privind partea de curriculum, consultarea părinților la stabilirea 
disciplinei opționale, alcătuirea schemelor orare ale clasei și programului extrașcolar al elevilor, activarea 
asociativă a părinților prin Comitetul de părinți etc. Pentru ca această colaborare „ideală“ să se realizeze 
trebuie să existe voința colaborării și factorii educaționali implicați să se considere parteneri, în adevăratul 
sens al cuvântului. 

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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,,IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII” 

PROF. ȊNV. PRIMAR PANAIT NICOLETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 

 LOC. VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ piloni ai procesului 
instructiv – educativ: elevul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu este mai mult sau mai puțin important. 
Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu 
va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate bune 
în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale învățării și 
pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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.  

 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 competență, 
un cod de etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câștigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

• părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între
școală și familie; 

• părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență rezultatele
activității școlare. 

În activitatea didactică pe care o desfășor de 25 de ani, am urmărit să aplic eficient, în cele mai variate 
condiții, reforma deucațională, convinsă fiind că reușita în cadrul procesului instructiv – educativ depinde 
de cum știi să te implici în faptul ca întreaga comunitate să - și aducă contribuția pentru realizarea unei 
educații valorice. Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și să pătrundă în spiritul 
comunitar, căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu ceilalți. 

Colaborarea mea cu familiile elevilor este fructuoasă, având sprijinul lor ori de câte ori i- am solicitat, 
mai ales în cadrul activităților cu caracter aplicativ sau în cele comune de tipul: voluntariatului Let`s do it, 
Romania!, împodobirea bradului de Crăciun, realizarea de mărțișoare, activități în cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiuni Comunitare care s-au dovedit benefice, productive, finalizându-se printr-o evaluare 
raportată la nivelul realizării obiectivelor urmărite. Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența în 
majoritatea cazurilor în care am desfășurat activități extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la 
formarea și dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor 
acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este foarte important rolul pe care –l are interesul/ talentul 
învățătorului de a atrage micii școlari în asemenea activități, ce au menirea să amplifice efectele formatoare 
ale procesului de învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe, abilități, atitudini ale copilului, în vederea 
reușitei integrării sociale. Anatole France afirma: ,, dibăcia învățătorului nu este decât aceea de a trezi 
curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai ființele fericite o 
au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușe. Ca să mistui știința 
trebuie s-o fi înghițit cu poftă”.  

An de an, în desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, am reușit să antrenez cei trei 
factori implicați în actul educațional: elevii, prin responsabilități asumate atât individual , cât și în grup, 
familiile, prin susținere morală, financiară și, de cele mai multe ori, implicare în organizarea activităților, 
școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice și rezultatele n-au 
întârziat să apară: 

• Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.
• Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează formarea

competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 
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• Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească programe ale 
activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 

• Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, simțul artistic, 
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

• Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi 
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 
contribuie la formarea colectivului de elevi. 

• Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități, 
elevii se autodisciplinează. 

• Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistcă a personalității, să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață. 

 
Bibliografie: 
* Ȋnvǎţǎmântul primar – Revistǎ dedicatǎ cadrelor didactice , Nr.1 - 2, Ed. Miniped, Bucureşti, 2005; 
* Man M. ( coord), Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul preuniversitar, Ed. Arves, 

Craiova, 2006. 
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PARTENERIATUL FAMILIE-ȘCOALĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PANFILE CAMELIA FLORICA 
ȘC. GIMN. ,,CORNELIU MICLOȘI’’ COVĂSÂNȚ, ARAD 

După cei șapte și, 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 nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă 
nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva 
în modul cel mai eficient 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. 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 
noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: 
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una dintre aceste activități s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea 
violenței în școala noastră. Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor 
școlari, cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. 
Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă 
cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României.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”. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
COLABORAREA ŞCOALĂ-FAMILIE 

PĂRINŢI MAI BUNI…, COPII MAI BUNI! 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR PANTEA PELAGHIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA DRAGANESTI DE VEDE 

 
 În mod firesc, orice părinte se întreabă: ,,Sunt un parinte bun pentru copilul meu?’’ sau ,,Ce înseamnă 

să fii un părinte bun?’’’ 
 Din dorinţa de a încerca să găsim răspunsuri la asemena întrebări şi încă la multe altele pe care ni le 

punem în legatură cu educarea copiilor, s-a născut proiectul educaţional ,,Părinti mai buni…, copii mai 
buni’’, proiect care se adresează părinţilor, dar de care beneficiază atât părinţii, cât şi copiii şi, nu în ultimul 
rând, cadrele didactice. 

 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 iniţia vor 
putea aprecia mai bine abilităţile şi 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. 
Învăţându-i pe părinţi să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi 
şi copii. Prin cooperare reală şi comunicare cu părinţii, şcoala pune bazele unei unităţi de decizie şi 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. 

 În concluzie, scopul proiectului constă în: 
-cultivarea şi dezvoltarea parteneriatului dintre familie şi şcoală.  
 Obiectivele specifice cuprind:  
-consilierea părinţilor privind problematica educării copiilor,  
-dezvoltarea abilităţilor de comunicare,  
-familiarizarea părinţilor cu strategii specifice procesului de învăţământ,  
-înţelegerea conceptului de ,,autoritate parentală’’. 
 Tematica proiectului este structurată astfel: 
-Cunoaşterea nevoilor copiilor; 
-Comunicarea eficientă; 
-Sprijinirea copilului de către părinţi în pregatirea lecţiilor; 
-Petrecerea timpului liber în familie; 
-Autoritatea parentală. 
 Rezultatele acestui proiect au dus la:  
-schimbarea atitudinii părinţilor faţă de şcoală, ca instituţie, şi faţă de activităţile organizate în şcoală;  
-optimizarea comunicării în triada părinte-elev-profesor;  
-implicarea activă a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare ale propriilor copii. 
 Cel mai important rezultat este acela că părinţii au realizat că problemele lor sunt şi ale altor părinţi, 

că este util să discute despre situaţiile cu care se confruntă, au aflat căi şi modalităţi de rezolvare a 
problemelor cu care se confruntă şi copiii lor. Între diferiţi părinţi s-a înfiripat o relaţie bazată pe încredere 
şi cooperare, au învăţat să accepte asistenţa specializată, să ceară ajutor când au nevoie. Informaţiile primite 
şi abilităţile dobândite le-au dat încredere şi competenţe sporite. 

 Rezultatele centralizate în urma aplicărilor modalităţilor de evaluare şi monitorizare a activităţilor se 
vor constitui într-o analiză de nevoi nouă, privind relaţia părinte-elev-profesor, analiză pe baza căreia se va 
putea realiza continuarea proiectului. Suportul de curs va fi îmbunătăţit cu activităţi interactive care să 
solicite în mai mare masură implicarea părinţilor. Se are în vedere o creştere a numărului sesiunilor în care 
părinţii sa fie însoţiţi de copii, urmând să efectueze împreună diferite activităţi. 

 A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde şi rapide transformări 
sociale, este o misiune dintre cele mai dificile. Familia are nevoie de sprijin şi susţinere pentru a rezolva 
problemele provocate de creşterea generaţiilor de azi. 

1318



 Proiectul educaţional ,,Părinţi mai buni…, copii mai buni’’ a fost apreciat ca exemplu de buna 
practică. În final s-a subliniat ideea că stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare între familie şi şcoală 
reprezintă în momentul de faţă o necesitate reală şi că trebuie identificate modalităţi atractive. 

 Într-un fel, orice persoană care se ocupă de dezvoltarea copilului este, într-o măsura mai mică sau 
mai mare ,,un părinte’’. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 
PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
PROF. INV. PRIMAR: PARVU CRISTIANA, 
SCOALA GIMNAZIALA TEASC, JUD.DOLJ 

 
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 Teasc. 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. 

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 
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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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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROF. PÂRVU DOINA 
ȘCOALA GIMAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.1 

„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. 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul cadrului didactic de a atrage micii şcolari 
în asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului în vederea reuşitei integrării sociale . 

 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 și pentru parinți, 
întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginației, 
entuziasmului și stimuleaza gândirea creatoare. În masura posibilitatilor, în cadrul serbarilor școlare este 
bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor.  

 Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire, la astfel de activităţi . 

 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui.  

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv 
este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
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 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea; 
 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării  
 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. 

Bibliografie: 
* Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
* Revista învățământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped
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RELAȚIA ŞCOALĂ-FAMILIE 
UN PARTENERIAT REAL ÎN BENEFICIUL COPILULUI 

 
PROFESOR ÎNV PRIMAR PÂRVU MARILENA 

ȘCOALA PRIMARĂ MĂRĂCINENI,BUZĂU 
 
 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: 

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. 
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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 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. 
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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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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII, O MODALITATE EFICIENTĂ DE 
COLABORARE GRĂDINIŢĂ-FAMILIE 

PROF. ÎNV. PREŞC. PAŞCA IRINA MARIA 
G.P.S. „DUMBRAVA MINUNATĂ” BISTRIŢA 

Proiect educaţional „Părinţi implicaţi, copii fericiţi” 

 Argument justificare, context 
Familia reprezinta mediul în care se pun bazele educaţiei copiilor sub toate formele ei: educatia pentru 

un stil de viaţă sănătos prin practicarea mişcării în aer liber şi a sportului în general, educaţia ecologică, 
educaţia financiară, educarea simţului artistic şi a bunului gust etc., iar grădiniţa este instituţia în care aceste 
aspecte ale educaţiei copiilor primesc un caracter formal. Tot în familie, copiii îşi formează bazele educaţiei 
morale şi civice prin exemplul pe care îl dau părinţii manifestând unele calităţi morale: empatie, altruism, 
generozitate. 

În zilele noastre, timpul a devenit tot mai preţios. În calitate de părinţi, trebuie să profităm de orice 
ocazie de a petrece timp de calitate cu copiii noştri, prin activităţi şi jocuri desfăşurate împreună.  

La vârsta preşcolară, în plin proces de dezvoltare fizică şi psihică, pentru a reuşi, copiii au nevoie de 
multă încurajare şi susţinere din partea adulţilor, în special a părinţilor. Acest proiect le va oferi ocazia să 
lucreze împreună, să se joace împreună, să creeze împreună, să se simtă bine împreună, iar rezultatele vor 
fi pe măsură.  

Meseria de părinte nu este una uşoară, dar, ca oricare alta, se poate învăţa. Prin activităţile propuse 
ne dorim sa-i ajutăm pe părinţi să cunoască mai bine profilul psihologic al copiilor lor, să înveţe tehnici 
eficiente de comunicare cu aceştia, strategii de modificare comportamentală, să le descopere nevoile si, de 
ce nu, talentele. 

 Scopul proiectului: 
Creşterea gradului de responsabilizare a părinţilor cu privire la educaţia preşcolarilor prin participarea 

activă la activităţile propuse, contribuind astfel la eficientizarea actului educaţional şi la îmbunătăţirea 
relaţiei educator-părinte-copil. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Descoperirea de către copii a semnificaţiei şi importanţei luminii în viaţa noastră prin participare

la activitatea outdoor noaptea alături de părinţi. 
2. Conectarea copiilor cu părinţii prin joacă şi jocuri distractive desfăşurate împreună timp de o lună.
3. Dezvoltarea competenţelor parentale a cel puţin 100 de părinţi prin însuşirea unor tehnici specifice

de comunicare nonviolentă propuse în cadrul conferinţei. 
4. Educarea spiritului civic a copiilor şi a empatiei faţă de persoane aflate în situaţii dificile prin

participarea voluntară alături de părinţi la crosul caritabil. 
Descrierea grupului ţintă: 
-180 de copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani de la G.P.S. „Dumbrava Minunată” Bistriţa; 
-părinţii copiilor. 
Descrierea activităţilor: 
1.„ SĂRBĂTOAREA LUMINII”-activitate outdoor 
 Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019 
 Locul desfăşurării: Parcul municipal şi curtea grădiniţei 
 Participanţi: copii însoţiţi de părinţi şi cadrele didactice de la grupă; 
 Descrierea pe scurt a activității.  
Copiii însoţiţi de părinţi şi educatoare şi având fiecare câte un lampion vor traversa parcul mare 

cântând „Cântecul luminii”, apoi se vor aduna în curte în jurul felinarelor unde vor dansa, se vor juca şi vor 
cânta, experimentând lumini şi umbre, fascicule de raze şi proiecţii. Astfel, cu ajutorul părinţilor, copiii vor 
descoperi că lumina ne uneşte, ne dă căldură, bucurie şi speranţă. 

2. „JOCURI ÎN FAMILIE”-jocuri de societate
 Data/perioada de desfăşurare: luna FEBRUARIE 2020 
 Locul desfăşurării: G.P.S. „Dumbrava Minunată” Bistriţa 
 Participanţi: copii, părinţi, consilier şcolar/psiholog; 
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 Descrierea pe scurt a activității. 
În prima parte a activităţii, părinţii voluntari împreună cu copiii vor participa la jocurile propuse de 

specialist, apoi vor împărtăşi celorlalţi din propria experienţă (jocuri experimentate în familie), preluând 
rolul de conducători ai jocurilor. În partea a doua, în perechi, grupuri sau echipe, părinţii împreună cu copiii 
se vor juca diverse jocuri de societate aduse de acasă într-o atmosferă de bună dispoziţie. De asemenea, vor 
primi ca temă pentru acasă exersarea jocurilor primite timp de o lună, zilnic. La finalul lunii, părinţii şi 
copiii vor primi un chestionar. 

 3.„EDUCĂM ÎMPREUNĂ”-conferinţă 
Data/perioada de desfăşurare: luna MARTIE 2020 
Locul desfăşurării: Cercul Militar Bistriţa 
Participanţi: cadre didactice, părinţi, invitaţi de la CJRAE Bistriţa, ISJBN; 
Descrierea pe scurt a activității.  
Părinţii, cadrele didactice de la grădiniţa noastră şi invitaţii vor asculta expunerea susţinută de un 

reprezentant al CJRAE Bistriţa-Năsăud pe tema comunicării nonviolente, iar în partea a doua, interactivă, 
vor adresa întrebări pentru lămurirea unor aspecte sau vor împărtăşi din propria experienţă legată de această 
temă. 

4. „MIŞCARE, SĂNĂTATE, BUCURIE!”-cros caritabil
 Data/perioada de desfăşurare: luna iunie 2020 
 Locul desfăşurării: Parcul municipal Bistriţa 
 Participanţi: copiii, cadre didactice, părinți, voluntarii Asociaţiei Impact, invitaţi; 
 Descrierea pe scurt a activității. 
 Copiii însoţiţi de părinţi vor participa la crosul caritabil organizat cu scopul strângerii de fonduri 

pentru un caz social. La organizarea activităţii vor participa voluntarii Asociaţiei Impact care se vor ocupa 
şi de gestionarea donaţiilor. Motivaţia participanţilor şi impactul emoţional vor fi cu atât mai mari cu cât 
va fi prezentă la activitate şi familia în cauză. La final, toţi participanţii vor primi diplome. 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
Participarea directa şi activă a părinţilor la activităţile propuse vor contribui atât la eficientizarea 

relaţiei grădiniţă- familie, cât şi a relaţiei părinte-copil, iar copiii vor fi cu atât mai motivaţi cu cât îi vor 
avea drept modele de conduită, parteneri de joacă şi îndrumători pe proprii părinţi. Activităţile propuse vor 
contribui la dezvoltarea competenţelor de socializare şi de comunicare nonviolentă; la cultivarea unui stil 
de viaţă sănătos prin practicarea sistematică a mişcării în aer liber; vor pune bazele educaţiei sociale ale 
copiilor prin educarea empatiei şi altruismului şi vor contribui la îmbunătăţirea imaginii grădiniţei noastre 
în comunitate. 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 
La finalul proiectului se vor aplica chestionare de satisfacţie părinţilor şi li se vor solicita propuneri 

pentru activităţile viitoare. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ PĂRINȚII ÎN CAZUL 
COPILUL CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 
PROFESOR PSIHODIAGNOZĂ, CONSILIERE, TERAPII ȘI PROGRAME 

DE INTERVENȚIE – PĂTRĂȘCOIU VOCHIŢA ADRIANA 
 
Familia este mediul normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără cerințe educative speciale, 

se dezvoltă armonios sub toate aspectele. În momentul în care în familie se naște un copil cu cerințe 
educative speciale, majoritatea părinților se simt vinovați. Prezența unui copil cu cerințe educative speciale 
într-o familie poate produce o modificare mai mult sau mai puțin profundă a relațiilor din cadrul familiei, 
afectând atât echilibrul interior, cât și echilibrul exterior care vizează relațiile familiei cu societatea. 

Reacțiile părinților în fața diagnosticului de cerințe educative speciale pentru copilul lor sunt 
următoarele: negare, respingere, acceptare sau supraprotecție. Pornind de la aceste tipuri de reacții, 
întâlnim mai multe categorii de părinți: părinții echilibrați, părinții indiferenți, părinții exagerați, 
părinții autoritari, părinții inconsecvenți. 

Părinții unui copil cu cerințe educative speciale, după stabilirea diagnosticului, vor avea nevoie 
de următoarele: 

 ajutor pentru a înțelege care sunt nevoile și problemele comportamentale ale copilului lor; 
 să fie capabili să-și aprecieze și să accepte propriile atitudini față de copilul cu cerințe educative 

speciale; 
 să știe ce trebuie făcut pentru a-l ajuta; 
 să înțeleagă pe deplin că tratamentul este necesar timp îndelungat; 
 sprijin pentru a-și reface autorespectul, probabil scăzut. 
Familia și școala formează o diada care împreună trebuie să conlucreze pentru a ajuta copiii să ajungă 

la potențialul lor maxim, această conlucrare trebuie să fie și mai intensă în cazul copiilor cu cerințe 
educative speciale.  

Pentru o mai eficientă susținere a școlii din partea familiei, membrii acesteia trebuie să satisfacă 
un minim de cerințe: 

 să participe activ la toate activitățile școlii și să se implice în promovarea practicilor de integrare 
școlară a copiilor cu cerințe educative speciale la toate nivelurile vieții sociale; 

 să fie modele de acțiune și comportament în acceptarea și susținerea integrării copiilor cu cerințe 
educative speciale din comunitățile lor; 

 să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluția și formarea copiilor în 
școală și în afara ei; 

 să fie parteneri sinceri de dialog și să accepte fără rezerve colaborarea cu specialiștii care se ocupă 
de educare și recuperarea copiilor lor, urmărind împreună progresul înregistrat de copiii în diverse situații 
de viață; 

 să colaboreze cu alți părinți în grupurile de suport ale părinților și să împărtășească și altora 
experiențele personale cu proprii copii la activitățile desfășurate în mijlocul familiei; 

 să fie convinși de avantajele oferite de școală copiilor cu cerințe educative speciale și să accepte 
fără resentimente eventualele limite impuse de gradul și complexitatea deficiențelor acestora. 

Școala trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea familiei în recuperarea, 
adaptarea și integrarea propriului copil cu cerințe speciale, prin: 

 solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerințe educative speciale să participe la 
aplicarea programului educațional și terapeutic propus; 

 recunoașterea cerințelor și drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum și când pot 
participa la cât mai multe activități terapeutice, pentru continuarea lor acasă; 

 includerea familiilor, în mod obișnuit și consecvent, în schimbul de informații despre copilul cu 
cerințe educative speciale; 

 identificarea resurselor din cadrul programului educațional și recuperator-terapeutic al copiilor cu 
cerințe educative speciale prin care se pot sprijini activitățile părinților; 

 anunțarea familiilor în legătură cu activitățile propuse în programul recuperator –terapeutic și 
completarea lui la solicitările părinților; 

 informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul programului. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. SPECTACOLUL CARITABIL 
‘’NINGE CU FLORI DE LUMINĂ’’ 

PROF. PĂTRĂUȚĂ IOANA – LUCIA 
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN HELL“ SÂNTANA 

În acest an școlar, în săptamâna dinaintea Sfintei Sărbători a Crăciunului, Liceul Tehnologic „Stefan 
Hell“ Sântana a implementat proiectul ,,Ninge cu flori de lumină, serbarea școlară cu scop caritabil.  

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în rândul românilor. 
Românii au fost din totdeauna păstratori de tradiții și de obiceiuri strămoșești. 

 Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai 
multe despre obiceiurile și traditiile de Craciun si de Anul Nou și de a da o mană de ajutor celor nevoiași, 
prin organizarea unui spectacol caritabil.  

 Elevii iubesc sărbătorile creștine ,își îmbunătățesc cunoștințele prin aflarea mai multor povesti, 
legende despre trecutul neamului nostru. Totodata le plac și mai mult sărbătorile creștinești pentru latura 
laica – venirea lui Mos Nicolae, Moș Crăciun și de aceea cu ajutorul părinților am încercat să sădim în 
sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

 Implicarea elevilor în derularea acestui proiect a condus la conștientizarea faptului că sărbătorile și 
tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

Proiectul își propune ca elevii să își îmbunătățească cunoștințele despre tradițiile și obiceiurile 
creștinești de Crăciun și Anul Nou. Proiectul are și un scop caritabil, banii stranși din donațiile spectatorilor 
fiind oferiți familiilor nevoiașe din localitate, în special copiilor care nu au posibilitatăți materiale să vină 
la școală. 

Principalele activități sunt “Să întâmpinăm Crăciunul!” – în perioada 15-16 decembrie 2019 - 
confecționarea de ornamente, desene destinate sărbătorii și repetiții generale pentru programul artistic și 
spectacolul caritabil propriu – zis ‘’Ninge cu flori de lumină” în data de 17 decembrie 2019, ora 18 în Sala 
Festivă a Liceului Tehnologic ‘’Ștefan Hell’’ Sântana având următorul program: Spectacol de colinde oferit 
de corurile claselor de liceu, recitări de poezii program artistic oferit de interpreții de muzică populară: 
Radu Vand, Viorica Mănăstire, formația Autentic, Monica Groza, Roberta Selagea și Adrian Diș, 
Atmosphere Band, Nelu Barna, Roberta Dinescu. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE – VALOARE ÎN FORMAREA 
ELEVULUI 

PROF. PĂVĂLUȚĂ MARIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI 

Într-o societate care evoluează sub imperativul schimbărilor permanente în toate domeniile, care 
solicită individului 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 acțiune care acţionează la nivelul educaţiei și care poate susţine acest deziderat, 
este cea a activităților extrașcolare. 

Formele de organizare ale educaţiei se multiplică continuu, iar rolul educaţiilor a devenit un necesar 
primordial.  

Caracterul interdisciplinar permite activităților, mai ales celor extrașcolare implicarea activă și directă 
a copiilor dar și a părinților. Aceste activități au un caracter practic și concret, sunt plăcute de copii, aceștea 
fiind foarte motivați să participe și să reușească.  

Misiunea cadrului didactic acum, depinde tot mai mult de 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 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 acestor 
tipuri de activități. 

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 instituția de 
învățământ. 

Educaţia din învăţământul românesc actual are la bază zona socioemoţională, care îşi propune un 
dublu scop: să ofere metode ce permit individului să se integreze şi să se adapteze mediului socio-cultural 
precum și dezvoltarea autonomiei personale, a autenticităţii şi a creativităţii. 

Antrenând societatea ca partener în educaţie, aceasta poate asigura susţinerea optimă a 
învăţării copiilor şi a nevoilor lor de dezvoltare.  
Programul instructiv- educativ recunoaşte importanţa activităților extrascolare şi trebuie să 

stabilească permanent strategii efective de relaționare a copiilor cu un mediu variat şi necunoscut, 
dezvoltând perspectivele de promovare și progres a acestora.  

Conştientizarea părinţilor și a societății asupra rolului şi a importanţei activităților extrașcolare 
reprezintă imperativul reformei învăţământului românesc; o colaborare de succes dintre educație şi familie 
respectiv societate, sporeşte înţelegerea şi sensibilitatea faţă de nevoile copilului, potenţând astfel reuşita 
integrării acestuia mai târziu în societate. 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 modalităţile de parteneriat iniţiate s-au identificat noi căi şi oportunităţi de implicare atât a școlii 
cât și a familiei în activități educative extrașcolare cât mai diverse.  

Activităţile extrașcolare desfăşurate împreună cu școala și familiile copiilor este în favoarea acestora 
și constituie o componentă a unui program eficient de educaţie. Prin aceste activităţi copii sunt sprijiniţi să 
îşi cunoască și să își identifice nevoile pentru dezvoltarea şi creșterea lor armonioasă, dar și să își asigure 
un viitor în care aceștea devin utili societății, adevăratele valori pe care și/sau de care are nevoie societatea. 

Altfel spus, educația, familia, societatea, vor trebui întotdeauna să găsească mijloacele cele cele mai 
eficiente de realizare a activităților extrașcolare astfel încât să îi ofere copilului o dezvoltare armonioasă 
din toate punctele de vedere dar și integrare cu succes mai târziu în societate.  

Deși în acest moment sistemul educaţional actual este fracţionat datorită politicilor actuale iar 
resursele pentru aceste tipuri de activități sunt limitate, am speranţa ca pe viitor, sistemul educativ să devină 
un sistem puternic în care interacţiunea factorilor educativi să ofere șanse corecte și concrete tuturor 
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copiilor, astfel încât în viitor aceștea să aducă țării noastre un plus valoare, și nu altor țări, concurente țării 
noastre. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA – PARTENERI PENTRU EDUCAREA COPILULUI 
 

PROF. PAVEL AURELIA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POROLISSUM, 

ZALĂU, JUD. SĂLAJ 
 
Numeroase cercetări arată rolul determinant pe care îl are interacțiunea dintre școală și familie, în ce 

privește educația copilului. În acest sens este vitală întărirea legăturii dintre școală și părinți. Atât părinții, 
cât și cadrele didactice vor beneficia de avantajele colaborării, cum ar fi: descoperirea unor interese comune, 
o mai bună cunoaștere reciprocă și depășirea stereotipurilor, descoperirea celeilalte persoane dintr-o altă 
perspectivă, explorarea abilităților de educatori. Pentru școală, colaborarea poate aduce noi resurse, 
posibilități de contacte exterioare, precum și o reevaluare continuă. 

Iată care ar fi câteva forme de activități de colaborare, care favorizează relațiile interumane: vizite 
reciproce, un club al părinților din școală, cine comunitare, adunări informative. Putem vorbi despre 
organizarea de evenimente sociale și culturale, de însoțirea elevilor în excursii sau conferințe, de conceperea 
și susținerea unor proiecte școlare. Anumite proiecte pot viza educația părinților, și anume - aceștia sunt 
invitați la cursuri de formare, ateliere de formare pe anumite teme, în scopul dezvoltării abilităților 
parentale. 

Conform unor studii s-a demonstrat că o bună colaborare între părinți și cadre didactice ar duce la 
ameliorarea randamentului școlar și a conduitei elevilor. Părinții afirmă că sunt doritori să se implice în 
educația copiilor lor; cadrele didactice trebuie să aibă așteptări realiste legate de colaboarea cu părinții. Sunt 
necesare activități variate, care să atingă cât mai multe dintre nevoile și posibilitățile părinților, iar în caz 
de eșec, trebuie să existe disponibilitatea cadrelor didactice de a reorganiza și relua acțiunile, într-o formă 
relevantă, fără a eticheta părinții că ar fi lipsiți de interes. 

Legătura cu părinții înseamnă mai întâi contactele obișnuite, legare de copil, de munca sa, de jocurile 
sale, de progresele sale și dificultățile pe care le întâmpină, dar, în același timp înseamnă participarea 
părintelui la viața școlii. În unele cazuri atitudinea părinților oscilează între indiferență și opoziție, față de 
structura școlară, chiar dacă s-au stabilit contacte cu cadrele didactice și sunt chiar bune. Profesorul poate 
fi respectat ca persoană, dar criticat ca și reprezentant al unei instituții adesea cu rol coercitiv. Dacă un copil 
nu se simte bine la școală, dacă el este respins de către colegi, atunci părinții și familia vor face front comun 
și-l vor proteja. Se prea poate că dacă copilul nu dorește să meargă la școală, atunci el prezintă totul în 
culori sumbre, iar părinții îi vor respecta alegerea. Ce este de făcut atunci? Se cere acceptarea părinților, 
nicidecum începerea procesului de instuire a copilului.  

Conform unui Raport al Comunității europene (Macbeth, Al.,1984), cu privire la relațiile dintre școală 
și familie sunt precizate patru motive indispensabile creerii unei bune relaționări dintre școală și familie, și 
anume: o bună parte a educației se petrece acasă, deci învățământul este doar o parte a educației copilului; 
legislația reflectă libertatea părinților de a-și crește copiii așa cum doresc - părinții sunt juridic responsabili 
de educația copiilor lor; influența atitudinii parentale asupra rezultatelor elevilor, în special asupra 
motivației învățării; grupurile școlare implicate în instituția școlară au dreptul să influențeze gestiunea 
școlară. 

Conform lui I.Kant: “Părinții care au primit ei înșiși o educație sunt deja niște modele după care se 
îndreaptă copiii. Dar pentru a-i face pe aceștia mai buni este necesar să facem din pedagogie un studiu; 
altfel nu este nimic de sperat la dânsa, iar educația este încredințată unor oameni cu pregătire rea”. (Kant, 
Imanuel, 1992, p.15). 

În concluzie educația părinților apare ca o dimensiune a educației permanente, și, desigur a educației 
adulților. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: PAVEN GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA, TIMIȘ 

 
 Activitatea didactică de bună calitate constituie un suport pentru progresul constant al copilului în 

plan psihic și social. Copilul își va dezvolta potențialul nativ în măsura în care școala va reuși să îl identifice 
corect, să îl cultive, dar nu va omite să se implice în modelarea influențelor care nu aparțin orei de curs. 

 Educația este o acțiune la care își dau concursul școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între 
toți factorii educaționali, în primul rând între școala și familie este stringentă. 

 Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, dacă nu cunoaste condițiile familiale de munca și viață 
ale copiilor. 

 Parteneriatul între școală și familie și-a demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat, daca s-
au respectat anumite condiții de realizare a acestuia: 

 - părinții să fie percepuți de către cadrele didactice ca persoane active și valoroase pentru educarea 
copiilor; 

 - părinșii să se implice în mod concret în luarea de decizii referitoare la activitățile extrașcolare, la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor opționale; 

- responsabilitatea pentru evoluția copilului să fie împărțită între școală și familie. 
 Pentru ca relația dintre școală și familie să fie cât mai apropiată și să-l ajute pe micul elev să se 

integreze în mediul școlar, am implicat direct părinții în activitățile desfășurate în afara orelor de curs. 
 Părinții au venit cu idei de realizare a unor activități extrașcolare. Am fost îîmpreună în excursii, am 

vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat concursuri, am ținut în fața părinților serbări, care au 
permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum si rezultatul muncii lor. De aceea, părinții se simt 
utili și prezintă mai mult inters pentru școală.  

 Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, 
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul 
la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile 
care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie 
deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 

 Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, 
abordarea creatoare a temelor de către acesta, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii, dar nu se pot 
realiza fără colaborarea cu părinții. 

 Toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în 
afara programului şcolar sunt organizate cu ajutorul părinților.Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă - 
excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. 

 Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă.Ele se pot realiza 
sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. 

 Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce 
uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în 
şcoală. În acest sens, am organizat excursii, unde am vizitat: monumente, cetăți, gradina zoologica etc. 

 Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 
animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. S-a mai observat că ei pot 
reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte 
texte . 

 Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor 
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală.  

 Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.  
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu 

sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. 
 Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Zilei Europei sau la 

sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică. 
Acum organizam serbarea « Nașterea lui Hristos ». 
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 De doi ani organizăm ”Târgul caritabil de Crăciun” , o activitate care a avut un real succes, părinții 
participând direct în organizare și fiind extrem de implicați în acțiunile caritabile. 

 Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.Am 
participat la concursuri de matematica, de limba romana, de creaţii artistice, la foarte multe concursuri 
nationale de creatii plastice,unde am obtinut foarte multe premii . 

 În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare 
sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost 
interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de 
mişcare.În fiecare primăvară, școala noastră organizează, în colaborare cu școlile din zonă, ”Crosul 
prieteniei ”, un concurs sportiv de atletism, pe grupe de vârstă, unde elevii primesc premii si medalii, de 
care sunt foarte mândrii. 

 Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând 
astfel inventivitatea şi creativitatea elevului.De aceea, în acest an şcolar am încercat să realizez un echilibru 
între activităţile şcolare şi cele extracurriculare. 

 În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor 
extracurriculare.Dar, se vede 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 realizate în parteneriat cu familia 
elevilor. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE, PRILEJ DE BUCURII 
ȘI NOI EXPERIENȚE SOCIO-EMOȚIONALE 

PROFESOR, CONSILIER ŞCOLAR PETCU HORTENSIA 
CJRAE, IALOMIȚA 

Motto:,,Există fapte mici în aparență, dar care în viața sufletescă sunt evenimente mari.” Honoré de 
Balzac  

Din perspectiva socială, şcoala este o instituţie cu o contribuţie fundamentală la autoreglarea socială. 
Ritmul trepidant al schimbărilor din viaţa noastră crează o presiune şi la nivelul şcolii, resimţită de 

toţi cei implicaţi în procesul educaţional –elevi, profesori, părinţi. 
Acesta este unul din motivele pentru care formarea competenţelor academice trebuie adusă într-o 

relaţie echilibrată cu formarea abilităţilor de viaţă. 
La şcoală, în clasă, copiii pot învăţa despre acceptarea diversităţii, colaborarea cu ceilalţi, nevoia de 

succes şi posibilitatea de a eşua. Armonizarea relaţiilor dintre elevi este direct influenţată de sentimentul de 
apartenenţă la grup. Cadrul festiv, celebrarea unor evenimente importante ce au un specific naţional, 
comunitar sau personal aduc elevii împreună, fapt ce contribuie la creşterea coeziunii grupului 

A învăţa să aştepţi, să ceri ajutor, să urmezi înstrucţiuni pentru un joc de rol, să fii curajos, sunt situaţii 
posibile, intermediate de organizarea serbărilor şcolare , care sunt foarte importante şi pentru procesul de 
învăţare. 

Serbările şcolare fac din şcoală un loc prietenos. Ele aduc împreună persoane importante din viaţa 
fiecărui elev(părinţi, profesori, prieteni, colegi). Aceste experienţe pot contribui la creşterea încrederii în 
sine şi implicit a stimei de sine pentru fiecare participant. 

Fiecare persoană păstrează în tezaurul amintirilor personale, strălucirea serbărilor şcolare. Emoţiile, 
efortul de a depăşi propria timiditate, nevoia de valorizare, sunt experienţe care odată trăite, revin în viaţa 
de adult cu nostalgie. 

Cercetările în domeniul psihologiei sociale au demonstrat că inteligenţă emoţională reprezintă 67% 
din abilităţile şi competenţele necesare pentru a junge la performanţe superioare . Ce cadru poate fi mai util 
şi la îndemână pentru şcoală,în a dezvolta această inteligenţă emoţională, dacă nu posibilitatea de sărbători 
ceea ce contează şi de ai aduce pe elevi în situaţia să-şi dorească să se implice cât mai mult în aceste 
evenimente? 

Entuziasmul, colaborarea cu ceilalţi, efortul individual şi aportul personal creează satisfacţii şi 
construiesc sentimente puternice de apartenenţă şi valorizare. 

 Pe lângă evenimentele importante care aparţin unui calendar prestabilit şi contribuie la cultivarea 
valorilor tradiţionale, a spiritului comunitar şi naţional, există multe alte momente care pot fi abordate, 
marcate şi remarcate într-un cadru festiv, de la succesul personal al unui elev pânăla zile de naştere, proiecte 
derulate şi finalizate cu succes etc. 

Toate acestea aduc beneficii importante pentru elevi: contribuie la formarea propriei identităţi, 
creează sentimentul de confort şi siguranţă, aduc elevii in situaţii concrete de învăţare, ,,invită’’ în diferite 
contexte la rezolvarea de probleme,transmit valori culturale şi morale, aduc bucurie şi construiesc amintiri 
preţioase. 

Oprah Winfrey spunea că: ,, …. fiecare eveniment care ni se întâmplă în viaţă este o oportunitate de 
a alege dragostea şi nu frica.’’ 

Consider că serbările şcolare pot deveni pentru elevi momentul în care teama de a fi 
evaluat’’(nelipsită astăzi din eperienţele lor asociate cu şcoala), poate fi înlocuită cu bucuria de a fi 
valorizat, atât de importantă pentru construirea propriei identităţi. 
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ÎNTRE ADVENT ȘI FĂRȘANG 

PROFESOR PRIMAR PÉTERFI ANTÓNIA – IMOLA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMPA LÁSZLÓ”, ODORHEIU SECUIESC 

Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi, dar mai ales pe copii. Ei trăiesc cu adevărat magia, căci ei cred 
cu adevărat şi îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele copilăriei. 

În fiecare an, odată cu sosirea anotimpului rece se apropie şi diferite sărbători. La noi, în Ardeal 
sărbătorile de iarnă încep cu Adventul, (timpul dinaintea Crăciunului) și durează numai patru săptămâni. 
Această perioadă este un fel de așteptare, așteptăm Venirea Domnului. Facem coroniță de advent cu patru 
lumânări, care sunt aprinse în cele patru duminici din timpul Adventului. Înainte de a începe această 
sărbătoare ne invităm părinții la clasă să ne pregătim împreună. Împodobim coronițele de brad cu fundițe 
și cu cele partu lumânări. 

În perioada de așteptere în seara dinaintea zilei de Sfântul Nicolae vine Moș Nicolae și umple 
ghetuțele copiilor cu dulciuri, fructe exotice și nuci. În mod tradiţional, Moşul le aducea doar dulciuri 
copiilor care-şi ascultau părinţii. Această zi ne sărbătorim și în școală, sosirea Moșului așteptăm cu cântece. 
Ne întâlnim cu Moș recităm și cântăm. 

Crăciunul este cea mai frumoasă sărbatoare și este așteptată de fiecare dată cu sufletul la gură. În 
această perioadă, în casele oamenilor aerul are miros de cuişoare şi turtă dulce, de mere coapte cu sorţişoară, 
de cozonaci abia scoşi din cuptor şi de sarmale. Ne amintim și în clasă, în jurul pomului împodobit ascultăm 
cântece de Crăciun, colindă, recităm și asteptăm sosirea Îngerului.  

Noaptea de Ajun este numită noapte sfântă. Familiile merg la biserică, unde are locul serbării de 
Crăciun, apoi plec acasă unde se adună in jurul bradului de Crăciun, cantă colinde și deschid cadourile, 
bradul şi cadourile sunt aduse de Înger. Masa festivă de Crăciun era completă, doar dacă avea tradiţională 
carne de porc prăjită, sarmale şi cozonacul cu nuci. Pomul de Crăciun era împodobit cu fructe, prăjituri, 
dulciuri şi lumânări. 

Anul Nou este ziua care marchează începerea următorului an calendaristic. 
În acest zi oamenii nu se dă nimic în afară din casă, altfel tot anul va fi păgubos. Copiii se străduiesc 

să fie cât mai liniştiţi, căci cine este bătut în prima zi din an, va căpăta bătaie tot anul. Cine se ceartă, va 
suporta urmările vreme de 365 de zile. Orice acţiune va determina un efect de lungă durată. De aceea, 
oamenii se străduiesc să fie veseli, să aibă de toate în casă, să nu fie nevoiţi să facă munci grele sau 
neplăcute, ca să le meargă bine tot anul. Bucatele mâncate în această zi au fost pregătite din timp. Ele sunt 
obligatoriu din carne de porc, nici decum din carne de pasăre, deoarece porcul râmă (răscoleşte pământul) 
înainte, în vreme ce găinile, bibilicile, curcile scurmă înapoi. De Anul Nou spunem urări de bine. 

În clasă ne pregătim și la Fărșang. Fărşangul cuprinde perioada dintre Bobotează şi „Miercurea 
Cenuşii“, anunță sosirea primăverii, adică sfârșitul iernii. Ne împodobim clasa, elevii și părinții 
confecționează diferite măști. Elevii îmbrac în diferite costume și organizăm o mică serbere. În timpul 
activității ne distrăm, ne jucăm. La sfârșitul activității elevii primesc diplome pentru cel mai reușit costum, 
cel mai bun dansator, cel mai bun jucător etc. 

1339



SERBĂRILE ȘCOLARE - MOMENTE DE MAXIMĂ BUCURIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PETRACHE GEORGETA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROBERT FICHEUX” NR. 1, VOLUNTARI 

 Pentru a oferi fiecărui elev o motivație susținută, mediul învățării școlare trebuie să fie stimulativ și 
diversificat. De aceea, activitățile cu elevii le-am organizat în așa fel încât să permită elevilor să exploreze 
și să folosească legăturile interdisciplinare. Am acordat mai multă atenție activităților interdisciplinare 
desfășurate în școală. 

 Multe sunt momentele de satisfacție și bucurie pe care le trăiesc elevii în procesul de învățare, dar 
momente de maximă încărcătură emoțională se dezvoltă în timpul serbărilor școlare. Astfel de emoție am 
simțit-o atât în calitate de părinte, participând la serbările propriilor mei copii, dar și organizând serbări cu 
multe generații de elevi cu ocazia sfârșitului de an școlar, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Zilei de 8 
Martie, 1 Iunie etc. O serbare școlară este o sărbătoare atât pentru copii cât și pentru cadrul didactic și 
părinți. 

 Serbările și momentele artistice sunt ocazii de a scoate în evidență valențe și trăsături caracteristice 
fiecărui elev, competențe de comunicare, de relaționare, de asumare a riscurilor, de adoptare a unor soluții 
personale, de a pune în valoare imaginația și creativitatea fiecărui copil sau cadru didactic. 

 Serbările școlare au o importanță deosebită deoarece ele lărgesc orizontul cultural și spiritual al 
elevilor. Ele contribuie la acumularea de noi cunoștințe, stimulează sentimente nebănuite. Copiii, în 
prezența spectatorilor, pe parcursul desfășurării programului, sunt mai atenți, mai concentrați. 

 Pentru ca elevii să participe cu plăcere la aceste activități, am considerat că este foarte importantă 
atmosfera din timpul repetițiilor, o atmosferă de bună dispoziție împletită cu seriozitatea. 

 Întotdeauna, pentru a spori șansa de reușită a serbărilor, am apelat la talentul de recitator al unora 
dintre elevii mei, la talentul de „bun actor” și la înclinațiile muzicale ale altora. 

 Am ales întotdeauna un repertoriu accesibil vârstei, dar să cuprindă echilibrat diverse forme de 
manifestare artistică. În acest fel am asigurat spectacole cu program variat și dinamic. 

 De fiecare dată mă bucur când reușesc să trezesc o reacție în sufletul spectatorilor. De aceea încurajez 
micii artiști să dea tot ce e mai bun în ei. 

 În majoritatea activităților extrașcolare, părinții au fost cei care ne-au susținut și ne-au sprijinit. Și la 
serbările școlare, ei sunt aceia care îi încurajează pe micuți și le dă încredere în a-și depăși emoțiile. 

 Suntem în prag de sărbători. Ca în fiecare an, organizez Serbarea de Crăciun. În clasă, am creat o 
atmosferă de sărbătoare. Împreună am împodobit bradul și sala de clasă. Pentru această activitate am ales 
materialul, l-am ordonat într-un montaj literar-muzical care cuprinde trei părți: „Iarna”, „Colindătorii”, 
„Moș Crăciun” (poezii, cântece, scenete, dansuri). Urmează repetițiile care dau posibilitatea elevilor să 
guste plăcerea efortului cu sens, participarea entuziastă la o activitate interesantă, avantajele muncii în grup, 
bine coordonate. 

 Serbările școlare sunt momente de maximă bucurie care aduc lumină în suflet, dau aripi imaginației, 
entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 

 În general, activitățile extrașcolare oferă modalități eficiente de formare a personalității copiilor, 
pentru că sunt cei mai apreciați și mai accesibili factori care trezesc emoții. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 

PROF. PETRE VALERIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRĂȘTII DE JOS, 

JUDEȚUL TELEORMAN 

 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. 

 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) ; 
• influențele 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 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. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
IMPORTANȚA PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII/SERBĂRILE 

ȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR PETRI ANA DORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCACIU 

SCENETĂ ,,UITE VINE MOȘ CRĂCIUN” 
Prezentator 2 ............................... 
Bine ați venit dragi invitați! 
Cu noi un pic să vă distraţi 
Să fiți din nou copii ca noi 
Și să uitaţi de nevoi. 
Pentru noi e sărbătoare, 
Bucuria noastră-i mare, 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Care a pornit la drum. 
Programul nostru să vă fie 
Prilej de bucurii şi veselie. 
Dragi invitaţi, vă rog să ascultaţi, 
Apoi, firesc, să şi aplaudaţi. 

Fulg 1 ......................................... 
Zâna Iarnă ne-a trezit 
În pas de dans am pornit 
Şi, plutind uşor, uşor 
Am aşternut albul covor, 
Pe placul copiilor. 

Fulg 2 ................................... 
Dacă noi ne-aşternem pe pământ 
Sania alunecă şi zboară-n vânt. 
Moşul poate să ajungă, 
Că străbate cale lungă. 

Fulg 3 ...................................... 
Nu mă ştiţi? 
Eu sunt Fulguţa. 
Din steluţe mi-e rochiţa. 
De mă-nvârt o dată bine 
Alb covor aştern, copile! 
Iar aşa Moşul cel bun 
Nu se va opri din drum, 
Va veni unde-l aşteaptă 
Copilaşii pe la poartă. 

Toți fulgii 
Ninge, ninge chiar acum 
Şi e linişte pe drum 
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Stelele se-aprind pe cer 
Vine Moş Crăciun prin ger. 
Zâna ............................................... 
(venind spre prezentator şi punând mâna pe umărul lui) 
Dragi copii din ţara asta 
Vă miraţi voi cum se poate, 
Moş Crăciun din Cer de-acolo,  
De le ştie toate, toate? 
 
Uite cum, vă spun acum. 
Iarna-n noaptea de zăpadă,  
El trimite câte-un înger 
La fereastră să vă vadă. 
 
Îngerul se uită-n casă, 
Vede şi spune - iar Moşul are 
Acolo-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! 
 
Înger 1 ....................................... 
În Laponia, unde veşnic e iarnă,  
Înconjurat de vânturi şi ceaţă, 
Se înalţă nemuritor 
Palatul lui Moş Crăciun 
Construit din blocuri de gheaţă. 
 
Înger 2 ............................................. 
Vrem să spunem acum tuturor 
Povestea plină de har 
A lui Moş Crăciun 
Şi cum a pornit el şi anul acesta la drum. 
 
Înger 1  
Imediat ne vom afla 
Chiar în palatul cu pricina. 
Dar, nu veţi avea de suferit frigul şi gerul de acolo, 
Înăuntru e cald, cuptorul geme de jar. 
 
După cortină multe grămezi de pachete sau cutii. În palatul lui Crăciun, spiriduşii îmbrăcaţi în 

costume verzi şi roşii. Permanent spiriduşii intră şi ies din scenă, aducând noi cutii sau scoţând unele din 
grămezile de pe scenă. O agitaţie permanentă este întreruptă în fundal, în timp ce spiriduţii care vorbesc 
se apropie cât mai mult de spectatori. 

Spiriduşul 1 ................................... 
Hai, fraţilor, că se face târziu şi Moş Crăciun nu va avea ce să ducă la copii! 
 
Spiriduşul 2 ........................................ 
Păi, cum să nu aibă, Doamne păzeşte! Dar toate jucăriile acestea pe care le-am făcut noi timp de un 

an întreg … 
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Spiriduşul 3 ........................................ 
Da, le-am făcut! Dar nu vezi că nu mai prididim cu împachetatul? 

Intră Moş Crăciun căscând şi întinzându-se. 

Moş Crăciun .......................................... 
Bună ziua, spiriduşilor şi spiriduşelor! E bine că m-aţi lăsat să dorm puţin, că tare lungă cale mă 

aşteaptă. Luungă şi obositoare. 
Moş Crăciun se aşază la masă. 

Spiriduşii .................................... 
Bună ziua, Moş Crăciun! 

Se aude din culise:  
Poşta! Poşta copiilor!  

Moş Crăciun îşi pune ochelarii. 

Poştaşul .................................. 
Bună ziua, Moş Crăciun! 

Îi dă un teanc de scrisori. Moş Crăciun îşi pune ochelarii, se uită la ele, prin ochelari, dar citeşte 
după ce poştaşul termină de vorbit. 

Poştaşul ........................................ 
Eu sunt Tic-Pitic, poştaşul. 
Geanta-i plină de scrisori 
De la mici şi mărişori. 

Moş Crăciun îi dă o scrisoare, acesta salută. 

Poştaşul ...................................... 
La revedere, Moş Crăciun!  
Şi pleacă strigând: 
Poşta! Poşta! 

Moşul citeşte cu glas tare una dintre scrisori: 

Moş Crăciun .................................... 
Aaa! Uite o scrisoare îngrijită, cu desene colorate.  
Citeşte cu voce tare: 
„Noi, copiii, te aşteptăm cu drag. Nicuşor s-a cuminţit şi-ar dori grozav un avion, iar Mioara o 

păpuşă. Ne jucăm frumos şi-am învăţat multe jocuri, cântece şi poezii.” 
Bravo, copii! Hei, ce bine-ar fi să fie toţi aşa! 
Scrie în carte şi zice rar: 
Da-ruri mul-te co-pi-i-lor as-cul-tă-tori! 
Către spiriduşi: 
Ei, ia să văd ce minunăţii aţi lucrat pentru copii! 

Spiriduşii formează un semicerc şi-şi spun rolul. 
Spiriduşul 1 ...................................... 
Am aicea cărucioare, leagăne, maşini, trompete, camioane, vagonete… 
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Spiriduşul 2 ...................................... 
Am aicea cărucioare, leagăne, maşini, trompete, camioane, vagonete… 

Spiriduşul 3 ...................................... 
Am aicea cărucioare, leagăne, maşini, trompete, camioane, vagonete… 

Spiriduşul 1 ....................................... 
Moş Crăciun, abia aştepţi să pleci. Ai să mergi, ca în fiecare an, la toţi copiii, 
nu-i aşa? 

Moş Crăciun ..................................... 
Ei, la toţi copiii! La… o mică parte! 

Spiriduşul 2 ...................................... 
Cum adică la o mică parte, Moş Crăciun? Păi noi de ce am făcut lista cu toţi copiii şi am pregătit 

pentru fiecare jucăria la care visează? 

Moş Crăciun ..................................... 
Oare, nu mai sunt cumva copii leneşi şi neastâmpăraţi? 

Un înger aflat de cealaltă parte a scenei salută pe Moşul: 

Îngerul 2 ............................................ 
Bună ziua, Moş Crăciun! Sunt un îngeraş trimis de tine pe Pământ pentru a vedea purtarea copiilor. 

Moş Crăciun ........................................ 
Bună ziua, Îngeraşule! 

Îngerul 1 .............................................. 
Vrei să vezi cum se comportă unii copii? 

Moş Crăciun ....................................... 
Da, da, sigur că vreau, Îngeraşule! 

Îngerul 2 ............................................ 
E uşor de dovedit. O clipă … 
Spiriduşii se aşază pe jos în faţa oglinzii. 
Îngerul 2 
Hai, oglindă năzdrăvană, să vadă moşul şi spiriduşii lui cum se poartă unii dintre copii! 

Strică-Tot ........................................ 
În oglindă apare un băiat cu o carte. O zmuceşte, o ia şi o rupe în bucăţi, apoi o aruncă. 

Îngerul 2 ........................................... 
Ştiţi cine a fost? 

Spiriduşii .......................................... 
Strică- Tot, Strică- Totul într-o zi, cel mai rău copil de-aici! 
Moş Crăciun ..................................... 
El nimic n-o să primească! 
Spiriduşii dau din cap mustrător. 
Ia să vedem şi alţi copii! 
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Băiatul harnic .....................................  
(are un scaun, ciocănel) 
Apare un băiat - Nicuşor cu un scăunel pe care îl repară, uitându-se atent dacă a lucrat bine. Apoi, 

pleacă mulţumit, cântând. 
 
Îngerul ........................................... 
L-aţi văzut pe Nicuşor, cel mai straşnic lucrător? 
Dar pe vrednica fetiţă, furnicuță hărnicuță? 
 
Fata harnică ........................................  
(şorţ, băsmăluţă, mătură) 
Apare o fată cu şorţ şi băsmăluţă, măturând de zor cu o mătură mare ca ea. 
 
Spiriduşii ............................................... 
Să-i dăm ei păpuşa mare! 
 
Mâzgălici şi Ciufulici 
În oglindă apare Mâzgălici mânjit pe haine şi pe faţă. Cu o pensulă mare mâzgăleşte”rama” oglinzii. 

Apare şi Ciufulici. Se strâmbă unul la altul, vor să se bată, apoi dispar. 
 
Îngerul .................................................. 
Ciufulici şi Mâzgălici. 
 
Spiriduşul 1 ........................................... 
Moş Crăciun, ce ruşine! 
 
Spiriduşul 2 ........................................... 
Ce copii! 
 
Spiriduşul 3 ........................................... 
E păcat de jucării! 
 
Moş Crăciun ......................................... 
Sunt aşa de supărat … 
Nu! M-am hotărât! Anul acesta nu mai merg la toţi copiii! 
 
Spiriduşul 3 ....................................... 
Dar, cum se poate, Moş Crăciun?! După atâtea mii de ani, te laşi păgubaş? Acum ţi se pare că e 

momentul să renunţi? Ia priveşte în oglindă! 
Fratele şi sora 
În oglindă apare un copil care plânge fiindcă nu se poate îmbrăca. Sora lui , mai mare, vine şi îl 

mângâie, îl ajută să se îmbrace. Dispar de mână, mulţumiţi. 
  
Se aude colinda În seara de Crăciun sau 
Colind 
Deschide uşa creştine  
Că venim şi noi la tine. 
Îngerii din cer coboară 
Staulul de-l înconjoară. 
Îngerii cu flori în mână, 
Împletesc mândră cunună. 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut Hristos. 
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Moş Crăciun ..................................... 
Ce se aude? Cine cântă aşa de frumos? 
 
Îngerul ..................................................... 
Sunt copiii de la Școala Primară Valea Mare! 
 
Moş Crăciun ...................................... 
Bravo, copii! Sunteţi minunaţi! 
Măi, să fie, mi-au înduioşat inima! 
Plec chiar acum la ei. 
 
Spiriduşii adună toate cadourile şi-l conduc pe Moş Crăciun. 
Într-o margine stau de vorbă trei fetiţe. 
 
Poştaşul ........................................... 
Poşta! Poşta! 
Eu sunt Tic-Pitic poştaşul 
Ce cutreier tot oraşul 
Vin cu tolba în spinare 
Să aduc o veste mare 
La copiii mari şi mici! 
Ia te uită! ... 3 fetiţe 
Se vede că-s şcolăriţe. 
Fetiţa 1 .................................................. 
Tic- Pitic, în geanta mare 
Pentru noi ai vreo scrisoare? 
 
Poştaşul ............................................. 
Am una c-o veste bună 
Hai s-o citim împreună! 
deschide scrisoarea 
„ Aşteptaţi-mă, copii! 
Vin c-un sac de jucării!” 
Iar mai jos, aici, priveşte! 
Moş Crăciun se iscăleşte! 
 
Fetiţa 2 ............................................ 
Ah, ce veste minunată, 
Am s-anunţ copiii-ndată!  
Ia scrisoarea în mână. 
 
Fetiţa 3 ................................................. 
Tic- Pitic, îţi mulţumim 
Şi de vrei, noi te poftim 
Împreună s-aşteptăm, 
Bun venit să îi urăm 
Moşului care străbate 
Drumul lung, cu traista-n spate 
Să aducă jucării 
Bucurii pentru copii. 
 
Copiii aşteaptă pe scaune, fetele intră cu poştaşul, bucuroase. 
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Fetiţa 2 ................................................ 
Uraaa! Ghiciţi cine vine, 
Ascultaţi aici la mine: 
„Aşteptaţi-mă, copii, 
Vin c-un sac de jucării!” 

Fetiţa 1 .................................................. 
Aţi ghicit cine soseşte 
Şi cine se iscăleşte? 

Toţi: 
Moş Crăciun! Moş Crăciun! 

Copil 1 .......................................... 
Ce-o fi asta tu, măi frate, 
Uite, ceasu-i zece jumătate 
Şi sunt pregătite toate 
Moşu-am vrea să se arate. 

Copil 2 ........................................... 
Spun drept, că nici eu nu prea am răbdare 
Dar până vine moşul pe cărare 
Să repetăm din ce am pregătit 
Ca să-l primim aşa cum am dorit. 

Se cântă un cântecel. 

Copil 3 ............................................ 
Eu chiar că nu mai am răbdare! 
Mă duc afară pe cărare 
Să văd de vine Moş Crăciun. 
Iese şi se reîntoarce imediat bucuros. 
Moş Crăciun o să vină 
Peste-o clipă, două, trei 
Sania-i de daruri plină 
O trag renii sprintenei. 

Se cântă colinda Moş Crăciun (E iarnă și-n poartă îmi bate) 

Moş Crăciun ...................................... 
Bună seara, bună seara, 
Iaca vin cu sănioara 
Şi cu daruri proaspete, 
Bucuroşi de oaspete? 

Toţi: 
Bucuroşi, bucuroşi! 
Moşule, de unde vii? 

Moş Crăciun ...................................... 
Iaca vin din moşi strămoşi 
Încărcat cu jucării, 
Pentru voi, iubiţi copii. 
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Copil 4 ............................................. 
Lângă brad am aşezat 
Scăunelul ca să stai 
Şi-o măsuţă ţi-am adus 
Pentru daruri ca s-o ai 
Moşul scoate darurile. 
 
Copil 5 ........................................... 
Moş Crăciun o să ne-aducă astăzi  
Multe jucării 
Dar noi ştim cu toţii să-i spunem 
Cântece şi poezii? 
 
Se spun cântece şi poezii. 
 
Moş Bătrân, visez la tine - cântec 
Moş Crăciun, visez la tine! 
De un an întreg te-aştept 
Ştii?am învăţat mai bine 
Sunt cuminte şi deştept 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
Pe părinţi i-ascult de-acum 
Şi nu-l supăr pe vecin. 
Nu mă-ntrec deloc cu gluma. 
Ce încep, mereu termin. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
Când mă joc, nu uit de mine 
Şi cu toţi ştiu să fiu drept. 
Moş Crăciun, visez la tine, 
De un an întreg te-aştept! 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
Fetița 5: ....................................... 
 Acum în prag de iarnă 
 Și-n prag de sărbători  
 Și mic și mare așteaptă 
 La geam colindători. 
 Ei vin doar să ne cânte 
 Cu glasul lor duios 
 Apoi ei ne urează 
 Așa cum se cuvine 
 Trai bun și sănătate  
 În anul care vine. 
 
Fetița 4 ................................................ 
 Noi în seara de Crăciun 
Lăudăm pe cel prea bun  
Colindăm colind duios  
De naşterea lui Cristos. 
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Toți îngerii 
Azi, ca întodeauna, 
Noi, îngerii, venim 
Prin nașterea lui Iisus, 
Pe prunci să-i ocrotim; 
Să facem loc pe buze 
Cuvântului Tău sfânt! 
 
Toți copiii (fără Moș Crăciun) 
 O, și-acum, Iisuse Doamne, 
 Pentru anul care vine 
 Calda noastră rugăciune 
 O-ndreptăm smeriți spre Tine; 
 Să-ntărești dorința noastră 
 De-a rămâne zi și noapte 
 Purtători ai veștii bune 
   Mai departe, mai departe. 
 
Moş Crăciun .......................................... 
Bravo, copii! 
Pentru voi am adus cele mai frumoase daruri! 
Începe să împartă daruri. 
 
Copil 6 ............................................ 
Moş Crăciun, că eşti bun 
Uite, aș dori să-ţi spun 
Că la anul când mai vii 
Să renunţi la jucării 
Să aduci, de vrei, în spate 
Multă, multă sănătate 
Pentru tata şi mămica 
Pentru bunul şi bunica 
Pentru mine s-aduci minte 
Să fiu bună şi cuminte!  
Şi să mă ajuţi să cresc 
Ca să scriu şi să citesc! 
 
Moş Crăciun ..................................... 
Ho, ho, ho! Bată-vă pe toţi norocul! 
Măi, copii, să creşteţi mari, 
Bravi, voinici cu braţe tari 
Şi la anul când sosesc 
Bucuroşi să vă găsesc! 
 
Prezentatorii: ........................................ 
Înainte să plecăm 
Am dori să vă urăm: 
 
TOȚI, ÎN COR 
Pace-n suflet și lumină, 
Sărbători cu masa plină, 
Bucurie, spor în toate, 
Ani frumoși, cu sănătate! 
COLINDE  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

PIELMUS ADELA MIHAELA 

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. 

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 
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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 dragoste pe care o poartă copiilor. 
De aceea, între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare. Un parteneriat familie – scoală 
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 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. Ora de dirigenţie este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În acestă 
oră se urmăreşte valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire 
a propriilor aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PREȘC: VULPE MARCELA RAMONA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2,  

COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 

,,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) 

 Orice serbare şcolară reprezintă un prilej de bucurie, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, 
nu în ultimul rând, pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent mijloc de a scoate la 
iveală imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau educatoare. De ce organizăm serbări? 

 Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa copiilor, 
dar şi a grădiniţei. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj de a favoriza 
valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-
şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, 
accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. În altă ordine de idei, serbarea 
impune şi educatoarei competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se interferează mai multe dmenii de 
cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare cu 
specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii mici 
obosesc destul de repede. Materialul ce va fi îmbinat în programul serbării, trebuie să fie selectat în 
proporţie de 50% din conţinuturile predate pe parcursul anului şcolar şi să fie interesante şi accesibile 
copiilor. 

 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. 

In 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. 
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COLABORAREA ȘCOALĂ-FAMILIE ȘI IMPORTANȚA SERBĂRILOR 
ȘCOLARE 

AUTOR ARTICOL: PROF. SIMINA-ELENA PINGHIREAC 
 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂCHIȚI,  

COMUNA RĂCHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 
Boutin şi During, 1994 

 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. La ședințele cu părinții vorbim pe larg despre modul în care aceștia își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă.  

 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. În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 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.  

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 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. 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.  

Participarea părinților la activitățile demonstrative a permis acestora să fie proprii evaluatori ai 
copilului și posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele profesoarei-diriginte, cât și 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 importanța colaborării cu școala și 
beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea școlii va fi conștientă, interesantă și reciproc 
avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul școală- familie este copilul care treptat, prin modul de comportare, 
va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat și își va descoperi părinții ca parte importantă a educației 
sale. Familia educă prioritar copilul, școala continuă pe coordonate noi tot ce s-a făcut și s-a realizat în 
familie. Lor li se adaugă natura, socitatea, viața, sub toate aspectele, considerate pe bună dreptate, cel mai 
mare dascăl. 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-
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copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă 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 – 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 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 ) ; 
 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 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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PÎNTEA ANIȘOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HATMANUL ȘENDREA”, 

DOLHEȘTII MARI, JUDEȚUL SUCEAVA 
 
Pentru ca un părinte să fie considerat partener în educație trebuie să fie informat și format în ceea ce 

privește școlaritatea copilului. El trebuie să cunoască obligațiile legale privind educația copilului, drepturile 
de care dispune, importanța atitudinii lui față de reușita școlară a copilului, metodele de colaborare cu 
școala. Dialogul dintre profesori și părinți este esențial deoarece motivul acestui parteneriat este dorința de 
a-i ajuta pe elevi să aibă succes la școală și în viață. Când părinții, elevii și ceilalți membri ai comunității 
sunt parteneri, elevii au parte de un suport care funcționează în organizarea școlii și a clasei de elevi. 

Educația părinților apare ca o educație permanentă și școala este locul unde copilul se extinde 
depășind constrângerea dependenței față de familie. Relația școală-familie este una în care cei doi factori 
interrelaționează între ei. Această colaborare presupune pe lângă informarea reciprocă cu privire la tot ceea 
ce ține de copil și însărcinarea părinților cu toate problemele ce se ivesc în cadrul acestei acțiuni. 

Parteneriatul are un rol deosebit în funcționarea școlii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia, iar 
beneficiarii acestui parteneriat sunt elevii. Fiecare copil se deosebește de ceilalți prin caracterul său. 
Menirea școlii este nu numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, ci și de a-i pregăti 
să devină viitori adulți. 

Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecțională este familia. Aceasta are 
menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referință, dar și de formare a primelor conduite sau 
de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie să formeze conduite. Copiii vor face și vor 
crede precum părinții, imitând comportamentele acestora. Odată copilul ajuns la vârsta preșcolară, familia 
împarte sarcina educării lui cu profesorii din școală, care vor completa golurile din procesul instructiv-
educativ și-l vor ajuta pe copil să înțeleagă unele probleme.  

Dacă cele două medii educaționale școala și familia se completează și se susțin, copilul se va integra 
ușor în activitatea școlară și în viața socială. 

Când părinții sunt parteneri cu școala în educația copiilor lor, rezultatele determină performanța 
elevilor, o bună frecventare a școlii, reducerea ratei abandonului școlar și scăderea fenomenului delicvenței. 
Consilierea și educarea părinților este o alternativă pentru optimizarea procesului instructiv-educativ. Nu 
toți părinții își pot îndruma corect copiii. De aceea trebuie să deținem informații despre familiile copiilor 
cu care lucrăm pentru a-i sprijini pe părinți să devină factori pozitivi în dezvoltarea copiilor. Există căi ce 
au dus la mobilizarea familiei în parteneriatul cu școala:  

- întâlniri cu părinții; 
- activități comune; 
- activități speciale cu copiii ce întâmpină dificultăți.  
Parteneriatul dintre școală și familie trebuie interpretat ca o premisă de colaborare și acțiuni comune 

în care școala are dreptul de inițiativă și coordonare ca instituție specializată investită să asigure instrucția, 
educația și managementul tuturor resurselor implicate în acest proces. 

Parteneriatul educațional presupune faptul că școala își pierde rolul suprem, exprimând o abordare 
pozitivă, democratică a relațiilor educative. Școala are nevoie de participarea părinților, iar aceștia se pot 
forma și informa cu ajutorul școlii. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

ELENA PIRTEA, PROF. ÎNV. PREŞC. 
GRĂDINIŢA P.P. SEMENIC REŞIŢA 

Educația este un proces în care trebuie să se implice mai mulţi parteneri, fiecare partener având 
importanţa lui. Rolul părinţilor este acela de a fi primii educatori ai copiilor lor, iar parteneriatul eficient 
dintre educatori şi părinţi se construieşte în beneficiul copiilor. 

 Grădiniţa trebuie să prevadă proceduri şi activităţi care să permită implicarea activă a părinţilor în 
viaţa de preşcolar. În momentul în care copilul depăşeşte sfera familiei şi intră în colectivitate începe o nouă 
etapă în viaţa lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, 
care cuprinde perioade bine delimitate, nu numai din punctul de vedere al conţinutului activităţilor şi 
reperelor orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la 
grădiniţă, iar o alta, acasă, în familie). 

 Lipsa de informaţie, de comunicare între educator şi părinţi poate conduce la situaţii în care copilul 
este supus de familie unui regim de suprasolicitare sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu 
mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, considerându-se că această sarcină este exclusiv a 
grădiniţei. 

 În grădiniță sunt derulate diferite proiecte în parteneriat cu părinții. Părinții sunt sfătuiți cum să 
pregătescă micuții pentru grădiniță: 

-părinții înșiși să încerce să fie relaxați, încrezători, binedispuși când vorbesc despre grădiniță și când 
îl duc pe copil acolo; 

-să nu își exprime nemulțumiri față de grădiniță și educatoare, să nu se grăbească, să nu fie suspicioși; 
-discuțiile despre grădiniță să fie calme, binevoitoare, direcționate de interesul copilului, de nevoia 

lui de a-și exprima temerile și așteptările; 
-părinții să accepte nivelul de dezvoltare al copilului și să nu impună cerințe nepotrivite pentru vârsta 

lui; 
-este bine ca familia să-i ofere copilului, cu un timp înainte, un program de viață similar cu cel din 

grădiniță (aceleași ore de masă, somn și activitate); 
-intrarea în grădiniță să nu coincidă cu alte schimbări din viața copilului; 
-copilul să dispună de un mediu onest, să nu fie mințit în legătură cu grădinița (nici că părinții îl 

așteaptă la ușă, dacă nu va fi așa, nici că acolo totul va fi ca în basme); 
-copilul să beneficieze de încrederea părinților săi în sine, în capacitatea lui de a se descurca singur;  
-părinții să nu intervină prea des și direct în problemele întâmpinate de copil la grădiniță, chiar dacă 

îi sunt alături afectiv, prin discuții și sfaturi. 
 Pentru a se asigura un echilibru în beneficiul copilului, părinţii vor fi informaţi la începutul fiecărei 

săptămâni despre activităţile desfăşurate în grădiniţă, despre cunoştinţele, deprinderile şi priceperile vizate. 
Este util ca programul săptămânal al grupei să fie afişat, iar educatoarea să-i iniţieze pe părinţi în înţelegerea 
programului. Părinţii trebuie încurajaţi să „comenteze” cu copilul despre lucrările realizate la grădiniţă, 
aceste discuţii ajutându-l pe copil să-şi autoevalueze munca. De asemenea, părinţii sunt sfătuiţi să 
desfăşoare, în contexte diferite, activităţi complementare celor pe care le-a desfăşurat copilul la grădiniţă.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

LICEUL TEORETIC ,,PAUL GEORGESCU", ȚĂNDĂREI 
ÎNVĂȚĂTOR: PÎSLARU DANIELA 

 Educația este acțiunea care ,,trebuie să dezvolte în fiecare individ perfecțiunea de care el este 
capabil". (I. Kant) 

 Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, având ca obiectiv major formarea și 
dezvoltarea personalității elevului. 

 Școala și familia reprezintă pilonii de bază care ajută copilul în desăvarșirea propriei educații. 
 În primele etape ale vieții, responsabilitatea educării copilului revine familiei. Familia este cea care 

dezvoltă copilului priceperi, deprinderi, sentimente, contribuie la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă 
a acestuia. 

 Școala și familia sunt responsabile pentru creșterea și dezvoltarea copilului, dar și pentru educarea 
acestuia. Școala și familia au un scop comun, și anume: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării 
copilului. Pentru realizarea acestui scop e nevoie de colaborare. Școala eficientă realizează un parteneriat 
cu elevul, dar și cu familia. 

 Parteneriatul educațional este forma de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educațional. 

 Parteneriatele educaționale se realizează între: 
-instituțiile educației: familie, școală, societate; 
-agenți educaționali: copil, părinți, profesori, specialiști în formarea unor probleme educaționale; 
-membrii comunității: medici, factori de decizie ,,reprezentanți ai bisericii, ai poliției etc. ; 
Un parteneriat foarte important trebuie realizat între școală și familie. Parteneriatul școală familie 

realizat corect, duce la o educație solidă. 
 Pentru a realiza un parteneriat eficient între școală și familie, profesorul trebuie să implice familia în 

anumite activități intructiv- educative, dar și să realizeze o comunicare eficientă între cei doi factori. 
 Parteneriatul școală-familie, prezintă avantaje pentru toți factorii implicați: profesori, părinți, copii. 
 Modalități de realizare: 
-sedințe cu părinții; 
-participarea părinților la orele de consiliere; 
-vizite, excursii, drumeții; 
-sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor; 
-participarea la expoziții cu lucrările copiilor; 
-serbări școlare; 
-participarea parinților și elevilor la ateliere de lucru. 
Implicarea familiei în cadrul activităților instructive-educative este foarte importantă și ajută la 

construirea unor relații pozitive între familie și școală. 
O comunicare optimă profesor-familie are rolul de a acționa în mod pozitiv asupra copilului și de a 

stopa comportamente negative. Lipsa de comunicare din partea familiei sau a școlii afectează evoluția 
elevului, rezultatele școlare, natura comportamentului. 

Școala are misiunea de a transmite familei informațiile într-o formă accesibilă, de a evita analiza 
critică, de a rezolva problemele elevilor, de a găsi cele mai bune soluții, de a încuraja părinții pentru a 
transmite o atitudine pozitivă elevului. 

Când școala și familia colaborează, beneficiar este elevul. 
Având în vedere că atât școala cât și familia, împărtășesc același interes comun și anume binele 

copilului, este de la sine înțeles că existența celor două nu poate fi concepută fără o colaborare strânsă cu 
scopuri productive pentru societatea actuală și viitoare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR, GEORGIANA ADELA PISTRIȚU 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE GRECESCU”, 
DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINȚI 

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.  

Pentru a duce la bun sfârșit o educație integrală este necesar să existe așa numitele „canale de 
comunicație” dar și acțiuni ale familiei cu școala, doar așa se produce dezvoltarea intelectuală, emoțională 
și socială a copiilor, în cele mai potrivite 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 prin randament școlar mai bun, dar și prin relații și atitudini 
pozitive ale părinților despre școală. 

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. 

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, dar și asupra comunității. 

Parteneriatele dintre școală și familii au rol de a ajuta profesorii în munca lor, de a perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor, de a îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților, dar pot avea și rol de 
conectare a familiilor cu membrii școlii. 

Pentru ca un copil să aibă succes în şcoală şi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştii sunt de părere 
că există şapte elemente cheie: încrederea, curiozitatea, intenţia, controlul de sine, raportarea, comunicarea 
și cooperarea.  

Unitățile de învățamânt trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la 
activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul acestora 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. 

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.  

Dansurile,cântecele,recitarea poeziilor 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 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. 

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.” 
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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”. 
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GRĂDINIŢA – A DOUA FAMILIE! 

PROF. PITTMAN KATALIN, G.P.P. NR.46 ORADEA 

 ,,Un copil este ca o sămânţă 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 

 Adulţii din cele două medii educative (familia şi grădiniţa) se întâlnesc într-o perioadă a vieţii lor 
pentru că au un scop comun: asigurarea unui mediu educativ propice dezvoltării copilului. Au fost perioade 
istorice în care nu erau grădiniţe şi nici profesia de educatoare, iar nevoia de ieşire în lume a copilului era 
satisfăcută de către familie prin deschiderea ei către comunitate. Acum însă, în afara unei deschideri 
constante a familiei şi din lipsa unei comunităţi coerente în jurul familiei, această trecere a copilului de la 
familie la lume se realizează prin intermediul grădiniţei.  

 De aceea, pe de o parte grădiniţa apare ca indispensabilă copilului, deci şi familiei sale, iar pe de altă 
parte grădiniţa nu ar exista dacă familia nu ar avea nevoie de ea. 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 
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. 
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN OPTIMIZAREA 
RELAŢIEI ELEV-PROFESOR-PĂRINTE 

PROFESOR, PLOAE MONA- LAURA, 
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, IAȘI 

Relaţia profesor-elev 
În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi educator, (profesor-elev, 

elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, s-au transformat pentru a atinge 
finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea personalităţiicopilului. 

Pentru ca o relaţionare umană să fie de calitate şi să-şi atingă scopul este necesară o acţiune 
permanentă, în care pertenerii oferă şi primesc alternativ, se respectă reciproc, au încredere unii în alţii, 
comunică în permanenţă, îşi exersează abilitatea de a comunica şi semanifestă deschis unii faţă de alţii. 

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev. Pentru că nu se impun reguli 
extrem de riguroase, spaţiul de desfăşurare este diferit faţăde cel din clasă (elevul nu mai este obligat să 
stea în bancă), atmosfera este relaxantă, relaţia dintre profesor-elev capătă noi valenţe: 

- profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi 
ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afara clasei, să-i facă să 
simtă că este un partener de activitate şi nu un „magister” extrem de serios şi nepermisiv; 

- în faţa unui profesor diferit faţă de cel de la clasă (mai binevoitor, mai indulgent, mai „simpatic”) 
elevii dezvoltă sentimente de încredere, renunţă la teama de a fi apostrofaţi sau chiar pedepsiţi, se simt 
valorizaţi şi capătă o nouă identitate; 

- încurajarea, susţinerea permanentă şi valorificarea potenţialului creativ al elevului de către profesor, 
determină elevii să participe motivaţi la activităţile extracurriculare şi să-şi dorească să fie pareteneri şi la 
alte activităţi; 

Tactul pedagogic al profesorului manifestat în contact cu elevul şi cu universul său lăuntric, 
apropierea sinceră faţă de acesta, arta de a pătrunde în conştiinţa fiecărui elev şi de a prevedea reacţia 
posibilă, elimină barierele comunicării şi blocajele afective ce pot interveni în această relaţie.  

Relaţia profesor-părinţi 
Participarea la activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au 

în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este 
benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică 
să descopere şi să valorifice individualitatea copiilor. 

Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine aptitudinile 
şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii unei relaţii permanente 
cu şcoala. Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către copii la diferite activităţi 
extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă 
nu este cel mai bun la carte. Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la 
care participă copiii, despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de 
la clasă, informaţii care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia 
valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

Relaţia elev-părinte 
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 decăt 
lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile din ochii părinţilor. 

 De cele mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai emoţionaţi decât 
aceştia, trăiesc cu intensitate momentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie finalul. 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. 
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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 elevului. 
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ROLUL SERBĂRILOR ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 

PROF. DABROCK ANA-RODICA/ PROF. PLOȘTINARIU OANA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PALATUL FERMECAT REȘIȚA 

 
Cu bune şi cu rele, anii de grădiniță rămân o experienţă de nepreţuit. Cum au început deja să se usuce 

frunzele şi să se ascundă soarele, e clar: începe grădinița. Pentru un an şcolar plin de zâmbete, succes sunt 
recomandate, pe lângă seriozitate şi spor la învăţat, activităţile recreative şi serbările. 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.  

Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi 
de formare a caracterului copiilor încă de la grupele mici, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi 
şi mai accesibili sufletelor acestora. Având un caracter atractiv, preșcolarii participă, într-o atmosferă de 
voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi interpretarea artistică sunt realizate 
de preșcolari 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 
părinților: distracţie, 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 
părinților. Copiii 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, se creionează răspunzând pe de o parte a nevoilor de 
exprimare a celor direct implicaţi, pe de altă parte aşteptărilor părinților şi ţine cont de factori obiectivi 
precum timpul şi spaţiul de desfăşurare. Momentul prezentării unei serbări impune alegerea temei, astfel 
încât cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 
Întrucât una din valorile cele mai importante ale contemporaneităţii este creativitatea, dezvoltarea acesteia 
a devenit una din cerinţele fundamentale ale educaţiei. 

Serbarea reprezintă un eveniment 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. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, 
pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al copiilor 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.  

Într-o serbare pot fi valorificate toate achiziţiile dobândite de preșcolari de-a lungul unui semestru 
sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter educativ şi creator. 
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ÎMPREUNĂ 

PROF. DE SPRIJIN/ITINERANT PODINĂ LUMINIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCREŢIA SUCIU”  

ORADEA / CSEI “ORIZONT” ORADEA 

 Acum 10 ani ajungeam profesor de sprijin în şcoala aceasta după un majorat la catedra de învăţătoare 
şi după nişte interacţiuni relativ puţine cu etnia rromă, eventual un copil sau doi într-o clasă. Aici, însă, am 
găsit o şcoală cu multe cazuri “grele”, mai ales comportamente inacceptabile în alte colectivităţi sau cazuri 
sociale dificile şi câţiva copii din etnia rromilor. La început erau chiar puţini, erau speriaţi de ce vedeau în 
şcoală. Îi admiram în vecinătatea şcolii, pe stradă, în magazinele apropiate, erau coloraţi în straiele lor cu 
poale creţe şi mătăsuri în codiţe împletite, iar băieţii aveau musai pălării cu boruri largi. Aveam să aflu mai 
târziu că nu erau orice rromi, erau gabori, neam mândru între ei, muncitori în confecţionarea burlanelor sau 
altor obiecte din tablă. 

 Ca profesor de sprijin, am avut câţiva elevi cu CES rromi, dar nu din cei admiraţi de mine pe stradă, 
aceştia încă ne ocoleau şcoala, neîncrezători că pruncii lor sunt în siguranţă. Printr-un efort colectiv al 
cadrelor didactice, încet, încet s-au înscris şi acum sunt majoritari. Am ţinut să-i descriu deoarece experienţa 
mea cu aceşti elevi, dar şi cu părinţii lor a fost una surprinzătoare, dar şi bogată. Am înlăturat din mintea 
mea orice prejudecăţi în ceea ce-i priveşte şi mi-am deschis sufletul la propriu şi astfel am avut bucuria de 
a-i descoperi: copii foarte frumoşi, timizi şi introverţi până ajung să te cunoască, dar apoi ar vrea să fie 
mereu în preajmă. Sunt, bineînţeles, talentaţi artistic, dar şi tari la logica matematică. Impedimentul lor e 
comunicarea greoaie deoarece majoritatea nu au făcut grădiniţă, fie că n-au fost primiţi, fie că rolul matern 
a fost exacerbat în aceşti ani. 

 Părinţii gabori sunt tributari cutumelor etniei lor în care rolul patriarhal e hotărâtor, taţii nu se implică 
în educarea copiilor, e obligaţia exclusivă a mamelor. Familia e de obicei mărită, adică mai multe generaţii 
şi toţi într-o casă. Băieţii au drept la carte până târziu, adică rostul de a-şi lua un carnet de conducere auto 
şi apoi, de a aduce bani în casă. Fetele sunt lăsate la şcoală doar până prin clasa a IV-a, uneori chiar mai 
devreme şi acest lucru e determinat de cât de frumoasă e fata, adică de eligibilă la măritat. Căci da, sunt 
căsătorite prin alianţele părinţilor şi, dacă din afară pare a fi cel puţin nedrept pentru tinerele fete, eu nu 
subcriu la aceste păreri. Prin natura meseriei, sunt în legătură cu mamele copiilor cu CES şi anul acesta, din 
cei 15 aflaţi în sprijin, 12 sunt gabori. Nişte minunăţii! Mamele acestor copii au asumat rolul lor din casa 
soţului şi din “cei şapte ani de acasă” observaţi la pruncii lor, pot afirma că nu i-au făcut la fără frecvenţă. 
Îşi educă puii cu consecvenţă, ba chiar prea ocrotitoare uneori, punându-se în slujba intereselor lor. O 
singură mamă, un spirit mai liber şi-ar fi dorit şi ea să aibă drepturi mai multe, dar se asigură de copiii ei că 
au acces la educaţie ca toţi ceilaţi. 

 O experienţă deosebită care merită menţionată am avut-o cu aceşti copilaşi şi părinţii lor cu ocazia 
festivalului din decembrie, organizat de şcoala specială de care aparţin. Anul acesta a ajuns la a XII-a ediţie 
şi, dacă la secţiunea expoziţie decoraţiuni am participat cu lucrări realizate de elevii îndrumaţi de mine, la 
“scenă” nu reuşeam să mă încumet. Îmi lipsea curajul şi nu ştiam cum să-i abordez pe părinţi, să-i lămuresc 
să-şi lase copiii “să se dea în spectacol”, am uitat să spun că etnia lor e una reticentă şi foarte precaută. 
Elevii au fost de acord într-un cor unanim de voci, dar părinţii încă erau o citadelă greu de înfrânt. Am 
apelat la un tertip ingenios: colindele noastre vor fi prezentate în straie de rromi, adică ăştia suntem, nişte 
frumoşi şi venim să vă încântăm. Astfel că în 5 decembrie la Festivalul Internaţional “Naşterea Domnului 
- Dar de Crăciun”, pe scena teatrului Arcadia din Oradea ne-am prezentat cu trei colinde, două laice şi una 
tradiţională, îmbrăcaţi în haine de etnie rromă. Şi am ocupat locul I. A fost bucurie de nedescris din partea 
copiilor şi n-am văzut niciun moment ruşine în ochii lor pentru ceea ce sunt, ba dimpotrivă. Regretul meu 
ca dascăl că nu am reuşit să lămuresc părinţii să fie spectatorii micilor colindători, dar sperăm ca în viitorul 
apropiat şi aceste bariere să cadă. 

 Trăim împreună şi de noi depinde, de fiecare, ca viaţa să fie una frumoasă! Şi nu-i bucurie mai mare 
când celebrezi la vârste atât de fragede ce au copiii de dăruit cu vocea lor! 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. POIATĂ LILIANA, LICEUL TEHNOLOGIC,,J.M.ELIAS" 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă intelectuală 
adecvată, orice temă.” J. Bruner. 

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. 

 Creșterea implicării părinților în activitățile educative este o bună practică de care ar trebui să țină 
seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. Un factor important legat de creșterea 
implicării părinților în activitățile școlii îl reprezintă comunicarea acestora cu școala.  

 De cele mai multe ori, părinții au expectanțe mari de la școală, lăsând școala să rezolve problemele 
importante, chiar și pe cele legate de comportament, în loc să se implicemai mult 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. 

Una dintre modalitățile eficiente pentru crearea unui parteneriat pozitiv familie-școală și pentru 
implicarea părinților este de a le oferi acestora oportunități de a veni la școală, de a-și împărtăși experiența, 
de a-și consolida încrederea în capacitățile de conducere și procesul educațional. Părinților și familiilor li 
se pot pune la dispoziție timp și spațiu dedicate. Școlile pot, de asemenea, să organizeze „Zilele părinților”, 
pentru a le permite acestora să viziteze școala, să afle mai multe despre programa, valorile și misiunea 
școlii. 

Părinții reprezintă, fără îndoială, o resursă valoroasă pentru școli și pot fi invitați să își împărtășească 
aptitudinile și expertiza în școli și în clase. Membrii familiei pot fi invitați ca voluntari în activitățile 
educative din clasă sau în alte activități școlare (atât curriculare, cât și extracurriculare, precum cluburile 
de teme pentru acasă și programele after-school). Participarea părinților la activitățile educative, inclusiv a 
părinților cu o altă cultură sau cu un nivel de studii mai scăzut face posibilă creșterea numărului și 
diversității interacțiunilor, care la rândul lor accelerează procesul de învățare; astfel, elevii vor fi ajutați să 
depășească stereotipurile culturale și va exista o motivație mai mare. Părinții și membrii familiilor pot, de 
asemenea, să se implice în activități legate de educația și orientarea profesională, de exemplu, prin 
prezentarea profesiei și experienței lor de muncă, prezentând poveștile lor de succes cunoscute. 

Crearea unui mediu prietenos în cadrul incintei școlii după orele de clasă, pentru programe și ore 
pentru părinți (de exemplu, cursuri tip ,,A doua șansă") poate contribui la creșterea implicării părinților și 
la eliminarea barierelor dintre școli și familii. De asemenea, pentru părinții cu experiențe anterioare negative 
în ceea ce privește educația, pot fi create oportunități de învățare de-a lungul vieții în diferite locații, de 
exemplu în centre comunitare, în parteneriat cu ONG-urile. Aceste centre comunitare pot servi și ca punct 
unic de contact pentru sprijin familial, cu echipe multidisciplinare care oferă o gamă largă de servicii de 
sprijin, inclusiv de sănătate și sprijin emoțional. 

 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. 

 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. 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de 
specialitate susțin că acestea 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 acționează și asupra stimei de sine, 
iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. 
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Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 
formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități îi ajută să 
se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în comparație cu al 
celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale întucât au 
un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării 
sociale. Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative. Participarea 
la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu noțiuni noi volumul de 
cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un mijloc de formare a competențelor, 
contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul 
cultural-artistic. Activitățile extrașcolare reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional, timpul liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

O altă particularitate a activităților extrașcolare, de o reală importanță, o constituie legătura acestora 
cu partea practică. Aplicarea cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare are valoarea unui exercițiu de 
dezvoltare a aptitudinilor elevilor. Important în derularea acestor activități este faptul că elevii pot fi 
antrenați atât în inițiere și organizare, cât și în modul de desfășurare a acestora. 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 elevilor un alt 
mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Totodată, activitățile 
extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, 
realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală: 

 Din această perspectivă, părinții pot veni 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.Părinţii pot fi chiar invitaţi să participe la aceste excursii, vizite, serbări, aniversări. Aceştia 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. Fără stabilirea unui sistem unitar de cerinţe, 
colaborarea dintre cei doi factori educaţionali va rămâne fără rezultatele scontate. ` 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 
expoziţie pot participa părinţi şi alte rude ale copiilor. Din suma provenită din vânzarea acestor obiecte se 
pot cumpăra materiale şi echipamente necesare dotării clasei. 

 Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, legătura şcolii cu familia s-ar 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. 

 Cadrul didactic 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. 
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 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. 
 Chiar dacă 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.O problemă 
nerezolvată, rămâne totuți în mediile rurale în care cota migrației părinților a atins cote alarmante, copiii 
rămânând de cele mai multe ori cu unul dintre bunici sau rude care nu pot fi implicate, din cauza vârstei 
sau a lipsei de interes în ceea ce privește configurarea traseului educațional. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR POP ELENA, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA-JUD. BACĂU 

Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea. În acest 
sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea partenerilor cu toate datele 
necesare derularii programelor, pentru ca acestia să primească informații clare, complete într-un timp 
oportun. Managerii trebuie să creeze un climat pozitiv de muncă, deschis oricăror idei, flexibil oricăror 
activități. În acest sens, relaționarea și comunicarea devin factori cheie ai realizării activităților propuse. 

În societatea pe care o trăim, ca țară a unei Europe multiculturale și multietnice, secretul succesului 
oricarei activități este toleranța, flexibilitatea și cunoașterea. Activitatea de parteneriat în comunitate, fărș 
acești factori fundamentali nu poate avea succes. „Fiind condamnati” să trăim și să muncim împreună, 
trebuie să pornim totdeauna de la principiul „fă binele care aștepți să ți se facă”. Pentru a realiza un 
parteneriat construit pe baza valorilor democratice, în societate trebuie să se schimbe valori, atitudini și 
comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați: decidenți, oameni ai școlii, familii, elevi, 
reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale. 

La nivelul comunității se constituie un grup de lucru (nucleu comunitar), în care reprezentanții școlii 
trebuie să își asume rolul de promotor, catalizator și facilitator al parteneriatului educațional. Coeziunea și 
eficienta unui astfel de grup sunt condiționate de asumarea și promovarea unor valori commune –cum ar 
fi: asigurarea egalitații șanselor în educație; încurajarea inițiativei și participării; dezvoltarea cooperarii și 
colaborării; statutarea disciplinei și responsabilității. 

Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, poate conduce în mod 
gradual la creșterea prestigiului școlii în comunitate și la sensibilizarea și mobilizarea partenerilor potentiali 
ai unitatilor de învățământ. Pentru aceasta trebuie adoptate unele măsuri generale ca: formarea personalului 
din învatamant în sensul comunicării, cooperarii, parteneriatelor; promovarea unui cadru legislative care să 
încurajeje inițiativele școlii; sensibilizarea societății în raport cu problemele educației și cu semnificația sa. 

În acord cu aceste cerinte, fiecare dintre unitățile școlare trebuie să se orienteze către centrarea întregii 
activități asupra elevului, pregătirea resurselor umane ale școlii pentru parteneriat, atragerea partenerilor 
potențiali în parteneriate efective. 

Cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și autentic devine o prioritate mai 
ales în contextul actual, în care familia înseși trebuie sa se adapteze unor schimbari semnificative. Îmbinarea 
la nivelul diferitelor familii a elementelor tradiționale cu elemente inedite generate de noi realități socio-
economice determină o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. Pentru a atrage 
familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbșri, adaptându-și atitudinile și comportamentele în 
consecință. 

Pornind de la aceste premise, efortul îndreptat către cunoașterea familiei trebuie să se orienteze către: 
trăsăturile, calitățile, problemele sale specifice; valorile și normele pe care le avansează; avantajele pe care 
le poate câștiga. 

Chiar în condițiile asumării acestei perspective, în relațiile dintre școală și parinți pot aparea 
disfuncții. Pentru a le depași trebuie asumate următoarele priorități; creșterea initiativei și implicării 
managerilor școlii în sensibilizarea și atragerea familiei; elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul 
cu părinții; transformarea comitetelor de părinți în structuri active și dinamice cu rolul de interfață în relația 
școală și părinți; diseminarea unor informații clare cu privire la școală, activitățile și problemele ei; 
organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat. 

Pentru a se constitui ca un factor cheie în cadrul parteneriatului educațional la nivelul comunității, 
relația dintre școală și autoritățile locale trebuie să se sprijine pe reciprocitatea intereselor și pe sprijinul 
mutual. 

În virtutea unor prevederi legale dar și pe baza unor relații tradiționale care s-au stabilit de-a lungul 
timpului, autoritatile locale oferă sprijin concretizat prin: 

• fonduri, resurse materiale, combustibil;
• donații pentru ameliorarea bazei materiale;
• facilitarea obținerii unor resurse financiare bugetare;
• organizarea unor activități extrașcolare;
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• alocarea unor spații și terenuri în folosința școlii.
Pentru interpersonală, absența educației pentru colaborare, presiunea problemelor curente, etc… este 

necesară adoptarea unor măsuri cu caracter local care țin de inițiativa și interesul școlii și autorităților 
localea depăși unele disfuncții generate de carente în legislatie, blocaje în comunicare. 

Perspectiva interculturală de conceperea parteneriatelor educaționale poate să onducă la o perspectivă 
pozitivă în școală prin formarea unor comportamente precum:  

• Atitudinea de a comunica (a asculta, a vorbi).
• Cooperarea și instaurarea încrederii în grup, cum ar fi grupurile de tineri, de muncă, de joacă, de

atelier de artă. 
• Respectful de sine și al altora, toleranță față de opiniile diferite,
• Luarea de decizii în chip democratic.
• Acceptarea responsabilității altora și a propriului eu.
• Soluționarea problemelor interprtsonale.
• Stăpânirea emoțiilor primare.
• Atitudinea de a evita altercațiile.
Exemple de organizare a unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat: Bucuriile 

toamnei, Ziua națională a României – 1 Decembrie. Crăciunul, Paștile, 1 Iunie, Scriitori români, Istoria – 
legende ale neamului, și multe altele. 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL ȘCOALĂ-FAMILIE 
 

LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, POP VASILE 

 
 Tema: ÎMPREUNĂ VOM REUȘI!  
Scop: Creșterea gradului de implicare a familiei în procesul de dezvoltare și formare a personalității 

elevilor prin intermediul parteneriatului școală-familie 
Obiective: 
 Stabilirea unei relații de încredere și de comunicare între școală și familie pentru a veni în sprijinul 

dezvoltării morale, sociale și psihologice a copilului; 
 Transmiterea unor informații care să vină în sprijinul părinților în formarea de comportamente 

adecvate pentru a îmbunătăți relaționarea lor în cadrul grupurilor; 
 Crearea unei ambianțe favorabile pentru ambele părți implicate în parteneriat. 
Grupul țintă: elevii și părinții. 
Resurse materiale: sala de clasă, albume, reviste, videoproiector, calculator, fișe, lucrări realizate de 

copii. 
Resurse de timp: activități lunare desfășurate pe parcursul unui an școlar. 
Rezultate așteptate:  
 cunoașterea în contexte diferite și variate a elevilor de către părinți; 
  stabilirea unei relații mai apropiate și mai deschise între profesor și părinți; 
  colaborarea eficientă între toți părinții în vederea luării unor decizii importante în activitatea 

elevilor. 
 Desfășurarea activității 
1. Proiectarea activității 
Cadrul didactic întocmește documentația necesară în vederea desfășurării parteneriatului școală-

familie 
2. Anunțarea activității 
La prima ședință cu părinții se alege programul activității care se va desfășura în anul școlar 
3. Organizarea activității 
Activitățile se desfășoară lunar în cadrul unității de învățământ sau în alte locații. 
 
Voi prezenta câteva dintre activități: 
 Cât de bine vă cunoașteți copilul? 
 Copilul hiperactiv 
 Violența infantilă și consecințele acesteia – referat 
 Părinți isteți pentru copii moderni 
 Calculatorul și televizorul – prieteni sau dușmani în educarea copiilor? 
4. Monitorizare: fotografii și procese verbale 
5. Evaluare: Analiza activităților desfășurate 
6. Concluzii:  
 Prin intermediul partreneriatului s-a realizat popularizarea experiențelor pozitive în cadrul 

întâlnirilor comisiilor metodice și a întâlnirilor cu părinții , publicarea unor articole referitoare la 
parteneriatul derulat în cadrul unor sesiuni de comunicări științifice. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

PROF. ÎN ÎNV. PRIMAR POPA ADRIANA ELENA 
LICEUL TEORETIC “GHEORGHE LAZĂR” AVRIG JUD. SIBIU 

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. 

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: increderea curiozitatea, intenţia, controlul de sine, 
raportarea, comunicarea , cooperarea. 

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. 
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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. 

• Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic.
• 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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN ORGANIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
PROF. POPA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, TIMIȘOARA 
 
Formarea continuă permite profesorului evoluția și adaptarea motivate de dorința de ameliorare a 

relației profesor - elev - părinte, în familia școlii moderne. Acest tip de formare permite crearea de activități 
originale cu implicarea celor trei factori ai educației: elev - părinte - școală.  

Necesitatea de a comunica eficient cu elevii și părinții acestora apare ca element declanșator și 
motivant al perfecționării profesionale a dascălului, completată de procesul proiectării și evaluării propriei 
activități în interacțiune cu ceilalți doi factori ai educației, adaptând mijloace și strategii pertinente.  

Ca exemplu de bună practică al acestei relații, profesorul consilier educativ / responsabil comisie 
diriginți propune pentru proprii elevi, elevii din şcolile gimnaziale ale judeţului și părinții acestora, ateliere 
interactive de promovare a școlii, cu ocazia zilelor porților deschise, specifice profilului școlii. 
Responsabilizarea elevilor liceului pentru organizarea de evenimente cu impact asupra carierei și deciziilor 
profesionale, pentru relaționarea cu autoritatea parentală proprie și terță sunt obiectivele activității. Părinții 
elevilor de gimnaziu devin public-țintă într-un plan de marketing în care elevii de liceu, deveniți mediatori 
între părinți și profesori, folosesc logistică specifică, calități personale, mijloace tehnice, pentru promovarea 
activităților. Părinții tuturor elevilor colaborează ca beneficiari ai activităților, participă la evaluarea 
activității completând chestionare propuse de elevii liceului. 

Colaborarea profesor-părinte, cu prelungirea ei, părinte-școlă, transpare în proiectarea cadrului 
teoretic al acestui eveniment, de către profesorul consilier / diriginte : atelierul Sunt profesor / elev / părinte 
pentru o zi, se va desfășura pe următoarele coordonate: 

Obiectiv: comunicarea eficientă în școală 
Activitatea 1: elevii, profesorii și părinții trag la sorți numere de la 1 la 30 pentru a constitui echipe 

mixte de 6 membri. Apoi primesc baloane, scotch și hârtie colorată; în urma tragerii la sorți, pe echipe, vor 
construi un turn stabil din obiectele oferite, căutând soluții și inovând. La sfârșitul activității, punerea în 
comun a informației se face cu precizarea, din partea fiecărei echipe, printr-un raportor, a dificultăților de 
comunicare avute cu colegii de echipă și a soluțiilor găsite pentru înțelegere. Membrii echipei se 
caracterizează printr-un singur cuvânt, de exemplu: Tu ești lider / bun executant / mediator etc. Rolurile 
consacrate între membrii grupului se șterg. 

Activitatea 2: elevii își asumă rolul de părinți, părinții pe cel de profesor, iar profesorii pe cel de elev. 
Elevii-profesori cer profesorilor-elevi să învețe pe de rost un fragment de text, iar apoi să îl reproducă. 
Părinții-profesori trebuie să corecteze prestația profesorilor-elevi, iar elevii-profesori să găsească metoda 
cea mai eficientă de remediere a învățării.  

Activitatea 3: membrii grupurilor își reiau statutul real. Elevii intervievează părinții și profesorii din 
grupul propriu prin întrebări cu tematică unitară la alegere, adresate în fața camerei video, pregătite 10 
minute în cadrul grupului. Filmele de 2 minute se vizionează, se rezumă tematicile, se analizează 
răspunsurile prin prisma colaborării pentru realizarea interviurilor.  

Activitatea 4: Studiu de caz și evaluare  
Școala ideală: Europa ne poate oferi modele? - vizionare documentar scurt urmată de discuții.  
Evaluarea finală a activităților: profesorul consilier / diriginte distribuie chestionare evaluative și 

autoevaluative privitoare la comportamentul în situațiile date: chestionarele pentru elevi privesc părinții și 
profesorii, cele pentru părinți privesc elevii și profesorii, etc. La sfârșitul activității, elevii monitori și 
animatori analizează răspunsurile și comunică rezultatele. 

Educația părinților și a profesorilor ca parteneri cu drapturi și îndatoriri elgale în educația copilului, 
se face așadar pe coordonatele comunicării. Ca factori ai reușitei școlare, părinții devin vizibili în demersul 
educativ pe care îl promovează școala. Reuniunile cu părinții rămân contexte cu titlu consultativ în care se 
abordează abandonul școlar, orientarea școlară și profesională, stilul de viață sănătos, lumea virtuală. Însă 
medierea dialogulului între părinți și factorii implicați în educația copilului se poate realiza și grație 
activităților extracurriculare în care părinții elevilor să devină participanți direcți. 

Colaborarea eficientă cu școala va contribui astfel decisiv la motivarea pentru reușită a copilului.  
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Relația școală - părinți devine astfel parteneriat de colaborare, cu sprijin reciproc și importanță 
multiplu subliniată în educația copiilor. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROFESOR: POPA IANINA 
COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA ELIADE SIGHIȘOARA 

 
A învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, prin 

care omul contemporan învaţă să fie el însuşi, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze şi să se adapteze 
la ele, oferindu-se ca participant la progresul social prin autonomia sa intelectuală şi moral -civică. Pentru 
secolul nostru, instruirea continuă şi implicit autoinstruirea au devenit cerinţe fundamentale ale societăţii, 
determinate de creşterea exponenţială a informaţiilor şi de uzura accelerată a acestora, de mobilitatea 
profesiilor, de progresele extraordinare ale ştiinţei, tehnicii, tehnologiei şi mijloacelor de informaţie, de 
dinamismul vieţii economice şi sociale, de democratizarea învăţământului, de creşterea nivelului de 
aspiraţie spre cultură şi educaţie, de folosirea cât mai plăcută şi utilă a timpului liber.  

În acest scop, şcoala este o etapă iniţială a educaţiei permanente. Ea trebuie să pună accent pe folosirea 
pe scară largă a metodelor activ participative, pe tehnicile de învăţare eficientă, pe folosirea unui stil 
didactic integrat, pe creşterea efortului de învăţare al elevilor şi pe formarea capacităţii de autoevaluare, 
insistând asupra acţiunilor prin care omul se autoeducă. 

Ca urmare, în şcoală trebuie să se transmită elevilor bazele şi metodele autoformării. Un adevărat 
proces de educaţie trebuie să servească, să pregătească, să stimuleze autoeducaţia, aceasta fiind socotită ca 
un înalt nivel de dezvoltare a copilului sau individului. 

Actul educativ şi cel autoeducativ sunt călăuzite de scop, în primul caz acesta fiind stabilit de 
societate, iar în al doilea caz este stabilit de subiectul însuşi, în acord însă cu cerinţele sociale. El este aici 
mai accentuat fiind în conformitate cu năzuinţele, aspiraţiile şi concepţia proprie despre viaţă. Omul se 
cunoaşte pe sine în mod mijlocit, prin intermediul actelor sale de conduită, al prestaţiilor personale, al 
relaţiilor sale cu alţii. 

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 trebuie să existe 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; 
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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. 
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. 

 
Bibliografie: 
1. Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Ed. Institutul European, Iaşi, 

2005 2. Batrânu, E., Educația în familie, Ed. Politică, Bucuresti, 2005 
3. Cosma, T., Şedinţele cu părinţii în gimnaziu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001  
4. Cristea S., Fundamentele pedagogiei , Ed. Polirom, Iași, 2010 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI DINTRE ȘCOALĂ ȘI PĂRINȚI 

POPA MĂDĂLINA MARIANA 

 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. 

 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. 

 În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 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. 

 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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 
noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: 
una dintre aceste activități s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea 
violenței în școala noastră. Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor 
școlari, cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. 
Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă 
cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 
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PROIECT EDUCATIV 
SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI –SĂRBĂTOAREA BUCURIEI 

PROF. POPA MARIA-CRISTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂNDULENI, JUDEȚUL BACĂU 

 În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, școala noastră organizează proiecte care celebrează 
datinile și obiceiurile străvechi, în colinde, urături și sorcove la care se adaugă jocul ursului și cel al caprei. 
Fiind un proiect local, el s-a desfășurat pe o perioadă de trei săptămâni ( 02-19.12. 2019). Beneficiarii 
direcți ai proiectului sunt elevii școlii noastre, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, iar cei indirecți 
sunt familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală. 

 ARGUMENT: 
 Sărbătoarea Crăciunului este cea mai frumoasă sărbătoarea a noastră, a românilor. Ea aduce bucurie 

și speranță în viețile noastre și anunță un an nou, mai bun, mai îmbelșugat. Tradițiile și obiceiurile de 
Crăciun sunt motiv de bucurie pentru elevii noștri care reușesc să le păstreze vii an de an. Chiar dacă 
tehnologia este tot mai prezentă în societatea de astăzi, nu trebuie uitat că magia sărbătorilor de iarnă este 
de fapt bucuria nașterii lui Iisus care îi adună pe toți elevii noștri în jurul bradului de Crăciun și îi îndeamnă 
la joc și voie bună. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
 Atragerea elevilor în activităţi cât mai diverse ce privesc tradițiile și obiceiurile de iarnă specifice 

localității natale. 
 Practicarea unor activitati creative care promoveaza munca în echipă a elevilor. 
OBIECTIVE: 
* Educarea tinerei generaţii în acord cu valorile locale și naţionale.
*Păstrarea şi conservarea tradiţiilor şi valorilor locale.
*Invăţarea solidarității în orice moment al vieţii.
*Diversificarea activităţilor organizate de școala.
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 
1. DISCUŢII PRELIMINARE – pregătire (02 – 05.12. 2019)
 -cooptarea echipei de proiect: elevii horărăsc cine va colinda și cine va interpreta jocul caprei, ce 

costume vor purta, unde și când vor avea loc repetițiile pentru piesa de Crăciun. 
2. ALEGEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI A RESPONSABILILOR (05- 18.12.2019)
 - alegerea colindelor: DESCHIDE USA CRESTINE, AM PLACAT SĂ COLINDĂM, MOȘ 

CRĂCIUN CU PLETE DALBE, jocul CAPREI și scenetă de Crăciun. 
3. DESFASURAREA ACTIVITATILOR (19.12.2019)
 - elevii îsi vor prezenta programul artistic grupați: cei care vor colinda, cei care vor dansa jocul 

CAPREI și cei care vor intertpreta sceneta de Crăciun. 
METODE SI TEHNICI DE LUCRU: activitate practică demonstrativă desfășurată la Căminul 

Cultural din localitate. 
REZULTATELE PROIECTULUI: publicarea rezultatului pe site-ul unității de învățământ. 
EVALUARE: valorificarea imaginilor din timpul activităţilor. 
MEDIATIZARE: în cadrul comunităţii locale, în revista şcolii, în cadrul lecţiilor deschise, a 

şedinţelor de catedră. 
DISEMINARE: fotografii ale activității desfășurate, postare pe site-ul scolii. 
SUSTENABILITATE: continuarea proiectelor de acest fel la nivel local și chiar județean. 
 Clasa a VIII-a la care sunt și dirigintă și-a propus să îi încânte pe colegi, părinți, profesori și invitați 

cu jocul caprei specifice localității natale, Sănduleni. Culeasă din tradiția orală, Polca de la Sănduleni este 
o strigătură care acompaniază jocul caprei, fiind de fapt piesa de rezistență a acestui obicei pe care îl redau
în continuare: 
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POLCA DE LA SĂNDULENI 
 
Foicică măr domnesc  
Hop șa, i-auz ia 
( după fiecare vers) 
Uiti polca o pornesc 
Foicică lozioară 
Uite polca căprioară 
Șă mi-o joacă la podea 
Până iese joc din ea 
Șâ mi-o saltă căt mai sus 
Pâno-i rămânea desculț  
Frunzuliță lozioară 
Fă o roată căprioară 
Fă o roată șă-napoi 
Tot pi loc șâ pi bătăi 
Foicică lozioară 
Uiti polca căprioarâ 
Uiti polca câ sâ gată 
Șâ ti-nvârti roată roată.  
 
 

 

 
 
Imagini din timpul activității noastre  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

INTOCMIT, PROFESOR, MIHAELA POPA 
LICEUL DE ARTĂ IOAN SIMA , ZALĂU 

Importanța parteneriatului cu părinții 

 Întreaga viată este o școală afirma J. A. Comenius referindu-se la perfecționarea cadrelor didactice 
care au datoria de a-și îmbogăți în permanență metodele de abordare a elevilor, a conținuturilor pentru a 
face față unei lumi în continuă schimbare. 

 În contextul social actual, atât profesorii, cât și părinții trebuie să fie receptivi la schimbări, capabili 
să anticipeze și să se adapteze la modificările culturale, sociale și educative. În această situație, colaborarea 
profesor - părinte este necesară pentru ca activitățile celor două părți implicate în actul educativ să fie 
eficiente. În altă ordine de idei, elevul contemporan – dominat de o perpetuă nesiguranță de sine - are nevoie 
de confirmarea unor opinii din mai multe perspective, căci, sceptic din fire, uneori, acesta va accepta mai 
degrabă sfatul profesorului decât al propriului părinte. În activitatea de consiliere și orientare școlară, în 
multe situații, părinții se declară învinși și cer cu disperare ajutorul școlii și al profesorilor diriginți 
strigându-și public neputința. Aceste situații nedorite, însă reale, reprezintă erori succesive ale acestora 
precum încurajarea unor tipuri comportamentale neadecvate, imposibilitatea de a impune un program de 
studiu, implicarea insuficientă în viața școlară, tratarea unor situații-problemă cu indiferență, găsirea altor 
factori pentru disculparea propriilor copii. Părinții constată dificultatea statului de părinte în momentul în 
care pierd controlul asupra reacțiilor imprevizibile ale copiilor.  

 Pentru a preîntâmpina aceste episoade nedorite din filmul vieții propriului copilul, părintele are 
nevoie de o pregătire continuă pentru a fi capabil să cunoască, să devină conștient de influența pe care o 
exercită prezența lor în societatea actuală și în viața copilului său, să fie convins că educația pe care o 
transmite copilului pentru societatea actuală este diferită de manierele de abordare precedente, că societatea 
viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul, pentru a nu deveni o victimă, trebuie pregătit corespunzător. 

 Unitatea de acțiune a celor doi factori implicați în actul educativ ( părinte – profesor sau școală – 
familie ) este condiționată de unitatea de vederi, de un model comun de lucru și de abordare și de o foarte 
bună cunoaștere reciprocă. Familia reprezintă un element cheie în evoluția fizică și cognitivă a copilului, 
însă fără colaborarea cu școala, familia nu poate exercita această funcție. Interesul comun al celor două 
forțe antrenate în aventura cunoașterii trebuie să determine un circuit cu sens dual: școală –familie, familie 
- școală, profesorul având posibilitatea de a implica familia în anumite activități cu scop educativ, remedial, 
instructiv. Astfel, părinții trebuie sprijiniți să utilizeze metodele optime în abordarea și cunoașterea copiilor, 
în identificarea nevoilor și în sprijinul unei dezvoltări armonioase. Parteneriatul familie - școală cu tot ceea 
ce presupune acesta, prezintă avantaje pentru toți factorii implicați: profesori, părinți, elevi.  

 Formele concrete de colaborare dintre școală și familie le reprezintă lectoratele desfășurate lunar cu 
părinții de către profesorul diriginte care ține legătura cu toate cadrele didactice care predau la clasă și care 
transmite părintelui toate observațiile acestora, organizarea unor expoziții cu lucrări realizate de copii, prin 
care părintele are oportunitatea unei cunoașteri indirecte, din perspectiva rezultatelor muncii copilului. 
Participarea părinților la anumite activități demonstrative permite observarea modului de comportare al 
elevului în colectivitate, precum și gradul de implicare a acestuia în viața școlară. Serbările școlare 
constituie o modalitate eficientă de socializare, de observare a carențelor comportamentale, de sesizare a 
abilităților artistice ale elevilor, iar pentru părinți, acestea au rol catharctic deoarece își văd îndeplinite unele 
idealuri aflate, de cele mai multe ori, în stare latentă. 

 În contextul sărbătorilor de iarnă, colaborarea familiei cu școala se materializează și prin intermediul 
activităților de voluntariat desfășurate în fiecare an, prilej cu care elevii și părinții își demonstrează 
altruismul, dovedind că spiritul sărbătorilor cuprinde fiecare suflet dăruind totodată lumină, încredere și 
bucurie. Plăcerea de a dărui se manifestă și în cadrul clasei deoarece finalul serbărilor de sărbători 
presupune organizarea unei manifestări de schimb de daruri, moment în care elevii își dezvăluie prețuirea 
față de colegi, sensibilitatea, respectul și bucuria de a se simți părtaș la înfăptuirea binelui. 
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ÎN AȘTEPTAREA MOȘULUI DRAG ȘI BUN 

PROFESOR POPAN MARIANA CRISTINA, 
L P S BAIA MARE 

 În perioada lunii decembrie, 2019, s-a derulat proiectul ”Magia sărbătorilor ăn mijlocul buburuzelor 
sportive băimărene”. 

 Astfel, începând cu 31 noiembrie, spre 1 decembrie, 2019, s-au derulat activitățile aniversare 
”SFÂNTUL ANDREI”, apoi ZIUA ROMÂNILOR, în perioada 1 decembrie, 2019, prin învățarea sunetului 
și literei ”â, Â”, studierea texului ”Casa noastră, Rămânia”, hora copiilor, cu finalizare în prezentarea prin 
joc și cântec a portului românesc ”Mândru-i portul românesc”. Recompensarea talentelor mici a constat în 
masa tradițională, în cadrul parteneriatului dintre LPS Baia Mare și părinți. 

 În următoarele două săptămâni, în cadrul aceluiași parteneriat, dar și cu teatrul municipal 
”ARARAT”, Baia Mare, sub conducerea domnilor manageri Bulboană Maria, Gherghel Adrian, Pintican 
Claudiu, s-au derulat în ordine, momentele festive: 

1. Decembrie, tradiții la români”, pe scena teatrului ”ARARAT”
2. ”În așteptarea moșului drag și bun”
3. Premierea buburuzelor sportive în cadrul aniversării evenimentului ”MAGIA SĂRBĂTORILOR

DE IARNĂ” 
4. Târgul caritabil de Crăciun

Cu drag, despre tradițiile și obiceiurile maramureșenilor, în parteneriatul despre tradițiile și 
obiceiurile bucovinene, cu Suceava, Șc G nr 4, Vvatra Dornei, evenimentele culturale din Clasa Pregătitoare 
B, L P S Baia Mare Maramreș, debutanții școlari au asistat și la spectacolul ”APOLODOR”, ”CĂLĂTORIA 
SPRE LABRADOR”, prin același partenerriat încheiat dintre L P S Baia Mare și Teatrul ”ARARAT”, Baia 
Mare. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII – UN PAS IMPORTANT ÎN 
DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ ȘI EMOȚIONALĂ A COPILULUI 

DANIELA POPESCU, 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LEONARDO DA VINCI” 

 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. 

 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. 

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. 
Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 

desfăşoară în incinta şi în exteriorul ei, 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. 
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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. 

 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 el, 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 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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PREȘ. POPESCU ELENA CARMEN 
G. P. N. FURTUNEȘTI NR.1 

 
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.  

 Consider 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 

 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. De aceea, ca 
educatoare, am căutat să găsesc noi modalități de realizare a parteneriatului cu familia.  

Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie proprii evaluatori al copilului lor și 
posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei cât și a colectivului din care face parte, 
este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările ce au devenit o tradiție în 
grădinițe sunt o modalitate de colaborare cu familia. Participarea părinţilor la activităţi gen şezători, vizite, 
excursii, expoziţii ale copiilor, concursuri pe diverse teme şi chiar implicarea acestora în organizarea și 
desfăşurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe 
care aceştia le întâmpină în activităţi. 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.  

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. 

Parteneriatul cu părinții ne asigură un sprijin în propria activitate. Învăţându-i pe părinţi să se implice 
în dezvoltarea copiilor lor, se întăresc 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, iar modalităţile de realizare a acestor 
parteneriate sunt multiple: şedinţe cu părinţii, activităţi extracurriculare, parteneriate cu diverse instituţii la 
care sunt invitaţi să participe şi ei, activități de consiliere, lecții deschise, serbări. 

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 
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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. 

Educatoarea 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 
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. 

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. 

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. 

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. 

 
Biliografie: 
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 
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IMPORTANTA METODELOR SI TEHNICILOR DE EVALUARE ACTUALE 

PROF.INV. PRIMAR POPESCU ELENA – COCA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.49 

BUCURESTI, SECTOR 2 

 Evaluarea este o componenta esentiala a activitatii de instructie si educatie, fiind punctul final in 
masurarea si aprecierea rezultatelor scoalare. Destinatarul cel mai important al actiunilor educative este 
desigur elevul, caruia evaluarea / autoevaluarea ii ofera posibilitatea de a cunoaste nivelul de performanta 
obtinut in raport cu cel asteptat de el, de scoala, de familie. 

 Invatamantul primar constituie o perioada cruciala in viata de scolar a fiecarui copil si eforturile 
noastre, ale invatatorilor, trebuie sa tina cont de importanta unui inceput de succes. 

 Evaluarea performatelor elevilor se realizeaza in functie de obiectivele propuse si este necesara 
pentru:  

a) cunoasterea stadiului initial de la care se pleaca in abordarea unei etape de instruire, in vederea
organizarii eficiente a noii activitati de invatare; 

b) confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumita unitate de invatare ;
c) stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev in procesul formarii setului de capacitati implicat

de obiective prestabilite 
 Metodele si tehnicile de evaluare actuale pot fi grupate in doua mari 
categorii: 
• metodele traditionale de evaluare si
• metodele alternative de evaluare
 In scoala primara metodele traditionale cele mai cunoscute – cum sunt: probele orale, probele scrise, 

probele practice, testul decimologic – se imbina cu cele alternative, care presupun investigatia sistematica 
a activitatii si comportamentului elevului, elaborarea de proiecte, realizarea portofoliului si autoevaluarea. 

 Desi evaluare este o componenta fireasca a activitatii scolare, totusi elevii mici, in general, o privesc 
cu oarecare teama, considerand-o un mijloc de descoperire si sanctionare a greselilor. Este foarte important 
sa-i ajutam pe copii sa depaseasca temerile. 

 Evaluarea la clasele mici trebuie precedata de o atenta activitate pregatitoare de explicare a rolului 
sau, urmand constientizarea, motivarea si stimularea interesului pentru invatatura. 

 Studiile de psihologie si pedagogie scolara au relevat ca adaptarea copilului la viata scolara reprezinta 
o conditie esentiala a progresului scoalar.

 In momentul intrarii in scoala, copilul de 6 ani trebuie sa aiba o serie de “insusiri psihofizice“ 
structurate in ceea ce se numeste “capacitate complexa de invatare“, “maturizare scolara “, aptitudine pentru 
scolaritate, integrare scolara . 

 Evaluarea gradului de maturitate al copiilor se face fie pe parcursul procesului de instruire, fie prin 
diverse teste. Coordonatele fundamentale ale unor asemenea teste pot fi:  

a) coordonare vizual motorie;
b) rezistenta la inversiune in copierea unei figuri;
c) memorie vizuala;
d) gradul de atentie dirijata etc.
 In acest sens, este necesar sa asiguram un climat de incredere si siguranta, pornind de la ceea ce poate 

sa faca elevul mai bine, care are si dreptul sa greseasca, dar si sa fie incurajat si ajutat de catre invatator. 
 Programa scolara este punctul de plecare in alegerea metodelor, mijloacelor, strategiilor de evaluare 

si, totodata, reperul sigur al ameliorarii procesului didactic. 
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ROLUL PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 

PROFESOR POPOVICI VIOREL 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI 

 Parteneriatul educațional poate fi interpretat prin mai multe expresii ca: acord de parteneriat, protocol 
de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, parteneriat de colaborare instituțională, 
protocol de parteneriat, convenție de parteneriat și altele. Prin termenul de parteneriat se înțelege asocierea 
a doi sau mai mulți parteneri care prin activități formale și informale acționează împreună pentru atingerea 
unui scop comun, aici vorbim de educația copilului pentru a deveni un cetățean capabil într-o societate 
aflată într-o permanentă schimbare. Sistemul de învățământ, actor principal în rolul de a educa și a instrui 
generație după generație, este nucleul cultural și intelectual al oricărei societăți și al oricărui stat. Pentru 
realizarea acestui proces al parteneriatului educațional trebuiesc respectate patru condiții: comunicare, 
coordonare, cooperare și parteneriat.Acesta presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni 
educative între factorii educaționali. Școala și familia sunt factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea 
propriei educații. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, 
moral și estetic, funcția educativă a acesteia constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viată, 
sentimente. Școala, alături de familie, influențează prin condiții concrete în care se desfășoară întregul 
proces de învățământ, personalitatea copilului. Școala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin 
valorizarea și respectarea identității sale cu familia accentuând importanța acesteia și atragerea în procesul 
didactic cu toate resursele educative ale societății pe care le identifică și le folosește activ. Nevoia de a 
intări schimbarea în relatia școală-familie a dat naștere conceptului de parteneriat educațional. Parteneriatul 
educațional se aplică la nivelul tuturor acestor relații. Colaborarea dintre școală și familie presupune o 
colaborare efectivă și eficientă, o unitate de cerințe și o unitate de acțiune când este vorba de instruirea 
copilului. Familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea copiilor. 
Copilul obține rezultate școlare în funcție de cât și cum se implică parintele în procesul de învățare, 
asigurându-i acestuia cele necesare studiului. Un rol important al familiei este și în formarea principalelor 
deprinderi de comportament: respectul, politețe, cinste, sinceritate, decența în vorbire și atitudine. 
Parteneriatul educațional se realizează între: - instituțiile educației: familie, școală și comunitate; - agenți 
educaționali: copii, părinți, profesori și specialiști în rezolvarea unor probleme educaționale; - membri ai 
comunității cu influență asupra creșterii, educării și dezvoltării copilului( medici, poliție, biserică) - 
influențele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; - programele de creștere, îngrijire și 
educare a copilului. Părinții, copii și comunitatea se influențează reciproc. Mediul în care trăiesc părinții 
poate sprijini sau devia educația copilului, poate determina multe dintre valorile lor. De asemenea, părinții 
pot influența comunitatea și pot contribui la dezvoltarea valențelor comunității. Activitatea educativă ce se 
realizează în școală nu poate fi separată, izolată de celelalte influențe educative ce se exercită asupra 
copilului. Educația este cea care desăvârșeste ființa umană, educația pe care copilul o primește în familie, 
școală și comunitate- societate. Implicarea părinților joacă un rol important în cadrul educației școlare. 
Acțiunile care implică părinții dau schimbări în ambientul familiei și cresc aspirațiile, atât ale părinților 
pentru copii lor, cât și ale copiilor înșiși. Implicarea părinților în rezolvarea problemelor școlare și în 
sprijinirea procesului instructiv- educativ are o serie de motivații, dintre care enumerăm: părinții își cunosc 
copii și iși doresc să îi descopere ca elevi, părinții au nevoie de informații referitoare la îndeplinirea rolului 
de elev a propriului copil. O comunicare optimă între diriginte și familie are rolul de a acționa în mod 
pozitiv asupra copilului- elev și de a stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăți de 
comunicare și de dezvoltare a relației școală- familie și de aceea trebuie cunoscuți factorii care favorizează- 
stimulează dar și pe cei care blochează o comunicare eficientă. Lipsa de comunicare din partea uneia din 
cele doua părți ale parteneriatului afectează evoluția elevului, rezultatele școlare și natura 
comportamentului. Parteneriatul educațional, familie- școală, va fi eficient dacă fiecare parte va considera 
că același subiect este copilul nostru și elevul 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 elev și în ce fel să-l motiveze. Școala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să 
contribuie la dezvoltarea- evoluția societății. 
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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE ÎN OPTIMIZAREA RELAȚIILOR 
PROFESOR-PĂRINTE-ELEV 

 
PROFESOR: PORȚAN DIANA-ELENA 

 
Copilăria este cel mai important și cel mai valoros moment al vieții unui om. Este perioada în care 

orice este posibil, este perioada în care visăm la realizarea unor lucruri mărețe, când nimic nu ne poate sta 
în cale. Câți dintre noi nu am visat măcar odată să fim artiști, să ieșim în evidență cu ceva anume? Serbările 
școlare ne-au dat tuturor șansa de a ne evidenția, de a arăta de ce suntem capabili, de a ne arăta talentul și 
abilitățile în fața unui public.  

Serbarea școlară este o activitate extracurriculară îndrăgită de toți elevii, de la preșcolari, la elevi de 
liceu. Aceasta contribuie la educarea artistică a elevilor, la dezvoltarea creativității și a spiritului de echipă. 

Fiind organizate cu diferite ocazii, de Crăciun, de Paște, sau ori de câte ori e nevoie, serbările școlare 
pun în lumină capacitățile elevilor din domeniul muzical, coregrafic și literar. Acestea contribuie la 
dezvoltarea gustului pentru frumos al elevilor făcându-i să aibă o atitudine responsabilă față de actul artistic. 
Elevii trebuie să fie bine pregătiți, știind că doar prin muncă și responsabilitate pot obține rezultate 
frumoase. 

Ca în orice activitate instructiv-educativă se stabilesc relații strânse între profesor și elev, dar și între 
profesor și părinte, care de-a lungul timpului s-au consolidat pentru a-și atinge scopul și anume acela de a 
forma și de a dezvolta personalitatea copilului. 

Activitățile extracurriculare au un rol important în relația profesor-elev deoarece nu impun reguli atât 
de stricte, atmosfera este mai relaxantă, iar elevii devin mult mai destinși în relația de comunicare cu 
profesorul. Fiind implicați în aceeași activitate, elevii se simt egali, manifestând astfel sentimente de 
încredere în sine și lasă la o parte sentimentul de teamă de a fi mustrați dacă ceva nu iese bine. Profesorul 
are rolul, în activitățile extracurriculare, de a interacționa cu fiecare elev, de a-l stimula și de a-l încuraja 
pentru a-și atinge obiectivul și de a-l ajuta să depășească teama de eșec. 

Calitățile pe care profesorul le descoperă la un elev trebuiesc transmise mai departe familiei, ca 
aceasta să o valorifice. Familia este un pion important în construirea relației profesor-elev, deoarece aceasta 
este considerată un partener de nădejde în realizarea actului instructiv-educativ. Părintele trebuie să 
participe la serbările școlare pentru a descoperi talentul copilului său. El este dator să comunice în 
permanență cu profesorul pentru bunul mers al lucrurilor, dar și pentru întărirea relațiilor profesor-elev-
părinte. Comunicarea deschisă dintre părinte și profesor îi ajută să descopere abilitățile pe care le au copiii 
și să le fructifice. Este important ca profesorul să comunice în permanentă părinților rezultatele elevilor de 
la serbările școlare, să îi facă pe aceștia să fie mândri de copii. 

Prezența părinților la serbările școlare nu face altceva decât să întărească relația dintre ei și copii, 
aceștia din urmă simțindu-se apreciați și importanți. Succesul copiilor îi face și pe dascăli, dar și pe părinți 
să se simtă mândri de munca depusă. 

Așadar relația profesor-elev-părinte este una importantă în educație, făcând posibilă atingerea 
finalității educației prin formarea și dezvoltarea personalității elevului.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNVĂȚ. PREȘ. POȘIRCĂ ELENA ALINA 
GRĂDINIȚA „CĂSUȚA FERMECATĂ” 

Schimbări ale potențialului educative al familiei s-au produs continu, în funcție de schimbările 
economice, culturale, politice și sociale. Aceste schimbări se constată, în special, la copiii care încep un 
ciclu de educație instituționalizată. 

După introducerea, prin lege, a învățământului obligatoriu, instituțiile școlare au preluat, in mod 
oficial, atribuțiile de educați și pregătirea a copiilor pentru viață. În felul acesta, funcția de educație a 
familiei a fost mult diminuată. Concepția conform căreia educatorii pot înfăptui integral formarea copilului 
s-a dovedit eronată și dăunatoare, mai ales pentru că a determinat o schimbare de atitudine în rândul 
părințior, conform căreia rolul lor este limitat numai la asigurarea condițiilor materiale necesare creșterii. 
Curând însă această tendință și-a dovedit ineficiența. 

Fără sprijinul activ al părinților, grădinița nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite, oricât de 
competenți ar fi educatorii. Lipsa colaborării dintre familie și grădiniță are consecințe grave, și anume: -
scăderea prestigiului instituției de ânvățământ; -risipa de energie bilaterală, educator-educat. 

Familia are rolul de a-i cultiva copilului forțele adaptative printr-un program elaborate. Părinții 
trebuie să folosească toate mijloacele pe care societatea de astăzi le oferă, pentru a se desprinde de 
obiceiurile, mentalitățile și prejudecățile învechite. 

Familia contemporană, cunoaște schimbări importante, uneori dramatice, ce influențează în mare 
măsură dezvoltarea echilibrată și pozitivă a copilului. Poate datorită unor conflicte ivite in familie a crescut 
delicvența juvenilă, atitudinea copiilor față de societate în general s-a schimbat în rău, atitudinea față de 
școală și familie s-a schimbat, de asemenea. 

Mai mulți copii vin din familii monoparentale. Astfel creșterea procentuală a familiilor 
monoparentale aduce schimbări majore în educație și dezvoltarea preșcolarului, mai ales dacă disjuncția 
familiei s-a produs în mod violent. Problemele existente în viață de familie sunt numeroase și complexe, 
de la lipsa banilor, atmosfera tensionată ce ajunge până la violență și până la situații critice generate de 
nivelul cultural și de educație scăzut al părinților. Toate acestea conduc la problemele de educație și 
dezvoltare a copiilor. Rolul grădiniței este acela de a discuta cu părinții copiilor, de a stimula comunicarea 
permanenta cu aceștia, de a informa membrii familiei cu privier la nevoile psihice și mortice ale copiilor, 
de a-i orienta către cunoașterea activităților din grădiniță și contribuția materială la dotarea unității. 

Educatoarea are sarcina de a asigura transparența necesară în cunosterea de catre familie a nivelului 
de dezvoltare al copilului, dar și a căilor ce sunt de urmat, a priorităților educaționale. 

Funcția de părinte este o meserie și, ca oricare meserie, ea trebuie învățată. Noțiunea de parinte nu 
poate exista separate de cea de copil, după cum noțiunea de educator nu poate exista separate de cea de 
educat. 

Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți de influența pe care o exercită prezența lor in viața 
copilului, să fie convinși că educația ce trebuie data copilului, pentru societate actuală este diferită de cele 
precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. 

Greșesc acei părinți care le interzic copiilor să se atingă de anumite obiecte sau să se deplaseze cât de 
mult pot. Tendința copilului de a apuca, de a desface pesele unei jucării, de a le pipăi, de ale privi, chiar de 
a le izbi pentru a vedea dacă se sparg sau nu, nu trebuie oprită. Un copil sănatos, bine alimentat și crescut 
in condiții igienice, manifestă un activism care trebuie stimulat, dar și supravegheat și îndrumat.  

Curiozitatea viitoarei curiozități epistemice, a spiritului de observație, a extinderii câmpului 
perceptiv, a capacității de a analiza, de a compara etc. 

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 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 
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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. 

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’’. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P.,

Bucureşti,1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia, E.D.P., Bucureşti, 1974;
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PARTENERIAT SCOALA-FAMILIE 
 

AUTOR : PROF. INV. PRIMAR PREDA MONICA 
 
TITLUL PROIECTULUI : 
TU SI EU – EDUCAM IMPREUNA 
 
TIPUL DE EDUCATIE : Educatie pentru dezvoltare personala 
TIPUL DE PROIECT: Local 
 
APLICANTUL: Scoala Gimnaziala TEASC 
Coordonator proiect : Prof. Inv.primar: PREDA MONICA 
 
Argumentarea proiectului 
 
COLABORATORI- parintii elevilor din clasa a III a  
 
DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Prin derularea acestui proiect, incerc sa accentuez rolul parintilor de prim-educatori ai copiilor si voi 

incerca sa-i determin sa-si ridice semne de intrebare si indoieli privind propriile metode folosite in educarea 
copiilor lor. 

 
PROIECTUL URMARESTE: 
• Dobandirea de catre parinti a unor abilitati care sa sprijine formarea de comportamente adecvate 

la copii, pentru relationarea mai buna a acestora in cadrul grupurilor; 
• Aducerea la cunostinta parintilor a strategiilor de cunoastere a copilului; 
• Crearea de oportunitati pentru valorificarea experientelor pozitive dobandite de acestia in educatia 

copilului; 
• Acceptarea de catre copii a regulilor dupa care functioneaza microgrupurile sociale (familie, 

scoala, grup de prieteni, anturaj de joaca, vecini, etc.). 
 
PUNCTE TARI (ale aplicarii proiectului): 
• Se vor inlatura cel putin unele dintre cauzele ce determina comportamente indezirabile la copii; 
• Se va inlesni acomodarea copiilor la viata de grup; 
• Se vor putea corecta comportamentele incompatibile cu viata de grup; 
• Parintii vor invata mai multe despre etapele dezvoltarii copilului; 
• Parintii isi vor putea descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implica viata in colectivitate; 
• Parintii isi vor impartasi experientele; 
• Familia va invata sa abordeze dintr-o alta perspectiva relatia cu copilul; 
• Parintii se vor imprieteni intre ei; 
• Relatia scoala - familie se va intari; 
• Va spori increderea familiei in mediul scolar; 
• Va spori eficienta activitatilor sustinute la scoala; 
• Se va promova imaginea pozitiva a scolii. 
 
PUNCTE SLABE: 
• Este posibil ca unii parinti sa nu trateze cu interes acest proiect; 
• Este posibil ca unii parinti sa se manifeste in mod nedorit; 
• Se genereaza un grad sporit de stres pentru parinti si invatatoare. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 
• Usurarea adaptarii copiilor la cerintele scolii;
• Dobandirea de catre parinti a unor abilitati de relationare cu copiii.

OBIECTIVE GENERALE: 
 realizarea unei comunicari optime intre parinti si invatator;
 inlaturarea factorilor perturbatori in cadrul comunicarii scoala-familie;
 cresterea gradului de implicare a parintilor in toate activitatile scolare si extrascolare;
 schimbarea mentalitatii neadecvate a unor parinti fata de scoala si fata de copii cu CES;
 cunoasterea de catre parinti a posibilitatilor si nevoilor psiho-fizice ale copiilor;
 invatarea unor deprinderi si tehnici de munca intelectuala sub formă de activitati comune elevi –

parinti – invatatoare. 

METODE/TEHNICI DE LUCRU: 
• Consiliere, dezbateri, vizionarea unui documentar, jocuri de rol, lucrul in echipa, expozitie foto si

cu lucrari ale copiilor/parintilor. 

GRUP TINTA: 
- 21 elevi - 11 baieti, 10 fete 

BENEFICIARI: 
• Directi- elevi, parinti
• Indirecti: grupul familial largit, anturajul social al copilului, societatea.

REPERE TEMPORALE: 
Proiectul se deruleaza pe perioada anului scolar 2019/2020 

LOCATIA: 
 Scoala si alte locatii impuse de calendarul proiectului. 

RESURSE: 
a) Resurse umane: 21 elevi, 21 parinti, invatatoare.
b) Resurse materiale: spatiile de invatamant, CD-uri, aparat foto, carti, jurnalul proiectului, fise de

lucru, fotografii, lucrari ale copiiilor si parintilor. 
c) Resurse financiare: din contributia invatatoarei si a parintilor.
d) Resurse de informare: bibliografie, film, internet, materiale specifice metodei “EDUCATI

ASA!”. 

ETAPELE PROIECTULUI: 
1. Realizarea unui studiu pentru identificarea comportamentelor indezirabile la elevi;
2. Investigarea cauzelor care determina aceste comportamente;
3. Organizarea intalnirilor cu parintii in vederea analizarii cauzelor;
4. Distribuirea materialelor de informare a parintilor(studiu individual);
5. Desfasurarea calendarului de activitati stabilit pentru proiect.

REZULTATE ASTEPTATE: 
• Schimbarea comportamentului copiilor;
• Schimbarea atitudinii parintilor fata de copii;
• Schimbarea premizelor relatiei scoala - familie.
. 
TEHNICI DE MONITORIZARE: Consemnari in jurnal, inregistrare foto/video. 

EVALUARE: Chestionare, expozitie foto, expozitie cu lucrari ale copiilor si parintilor 
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MEDIATIZARE: Internet, avizierul scolii. 

DISEMINAREA REZULTATELOR: Expuneri in consiliul pedagogic, popularizarea studiului in 
sesiuni de comunicari, simpozioane, etc. 

Să ne bucurăm împreună ! 
Serbarea de Crăciun: “ Uite, vine Moş Crăciun...“ 

Obiectiv- implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea serbării de Crăciun 

Desfăşurare : 
• consultarea părinţilor privind organizarea spectacolului;
• organizarea repetiţiilor cu participarea unor reprezentanţi ai părinţilor;
• desfăşurarea spectacolului.

Realizări: 
• creşterea numărului de părinţi participanţi la spectacol;
• distribuirea de daruri pentru toţi copiii din clasa.
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IMPORTANȚA RELAȚIEI GRADINIȚA-FAMILIE 
 

 GPN ULIESTI - JUDETUL DAMBOVITA 
 EDUCATOARE: PREDA OANA 

 
Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând cont că 

la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele etape ale vieții 
educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, familie, școală, 
comunitate, media etc. 

 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. 
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.  

 
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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STIMULAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢILE 
EXTRAȘCOLARE 

PRIBAC HANELORE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” ARAD 

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 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.  

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în 
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii 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.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează 
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi.  

Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, 
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal al şcolii şi al 
învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, 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. 

Serbările şi festivităţile 
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Punerea 

serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“, elevi şi părinţi, contribuind la 
socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în atmosfera 
festivă creată cu acest prilej.  

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul 
pentru frumos.  

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 
varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie 
străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.  

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se simţi parte 
integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi 
internaţionale. 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în
“ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în
,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Decun, Livia, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în
,,Învăţământul Primar” nr. 4, 1998; 
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POMUL DE CRĂCIUN 

PROF. PROTOPOPESCU FLORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE IONESCU MUSCEL” 

DOMNEȘTI/ ARGEȘ 

La şcoala, în fiecare an, în apropierea Crăciunului împățim alaturi de copii bucuria împodobirii 
pomului de Crăciun, mai ales dacă decorațiunile au fost confecționate de ei.  

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 sec. al 15-lea, crenguțele verzi cu care erau împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și 
darurile care le făceau oamenii unii altora, erau considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme în 
locul acestora va fi folosit un arbore întreg. 

Conform documentelor, în 1605 la Strasbourg a fost înălțat primul pom de Crăciun, într-o piață 
publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu mere roșii. În 1611, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille 
von Schlesien împodobește primul brad așa cum îl cunoaștem noi astăzi. 

După 1878, decorațiunile (globurile) de Crăciun din sticlă argintată de Turingia au tot mai mult 
succes, așa că această tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, fiind adoptată pretutindeni, fie că este 
vorba despre țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud sau Australia. 

 La sfârșitul sec. al 19-lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput fără pomul de 
Crăciun, împodobit și scânteietor. În 1776, prin intermediul soldaților germani care participau alături de 
englezi la războiul de independență, tradiția pomului de Crăciun ajunge și în Statele Unite, iar în anul 1880 
cucerește și Casa Albă. 

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 Hohenzollern, sosită în 
Țările Române în 1866 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. 

Bibliografie: 
Darling, E. J.,2007, Marele atlas biblic, Editura Erc Press, Bucureşti 
De Vries, A.,Biblia povestită copiilor, Editura Lumina Lumii 
Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
ro.wikipedia.org/wiki/Craciun 
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SERBARE CRĂCIUN 
-GRUPA MICĂ- 

PUȘCAȘU ROXANA ELENA 
GRĂDINITA CU P.P.”POIENIȚA”CLUJ NAPOCA 

Toți :  
Astăzi noi avem serbare  
Și cu toții ați sosit 
Noi vă facem o urare 
Și vă spunem:”BUN VENIT” 

 Copil 1: 
 „Suntem adunați aici 
O mulțime de pitici 
Să cântăm și să dansăm 
Pe toți să vă bucurăm 
Că-i aproape de ajun 
Și-l așteptăm pe Moș Crăciun.” 

Copil 2: 
 „Poezi am pregătit 
Și sub bradu-mpodobit 
Noi frumos vom recita 
Și apoi vă vom cânta” 

Cântec: „Iarna” 
Iarna ne-a sosit în zori 
La fereastră ne-a pus flori 
Ne-a sosit cu gerul ei 
Cu zăpadă și polei 

Ref:  
Cât de veseli suntem noi 
Că ne-aduce bulgări noi 
În zăpadă ne jucăm 
Și cu bulgări aruncăm 

Copil 3:  
„Vine iarna 
 Las’ să vie 
 O aștept cu bucurie 
 Chiar dacă va viscoli 
 Îmbracat bine voi fi 
 Cu căciulă și palton 
 Cu mănuși și cu șoșoni.” 

Copil 4: 
 „Vine iarna, iată vine! 
 Cu ghețuș și cu patine 
 Vine iarna friguroasă 
 Cui i-e frig să stea în casă!” 
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Copil 5:  
„Vine iarna, vine iarna 
Uite-un fulg acum în prag 
Vine iarna , vine iarna 
Anotimpul cel mai drag.” 
 
Copil 6:  
”Pe obraz, pe nas, pe umăr 
Tot cad fulgii fără număr 
S-a oprit în palmă unul 
Iute, iute, închid pumnul 
Desfac pumnul, unde-i fulgul? 
S-a topit în mana mea 
Ca o lacrimă de nea” 
 
Cântec: Ninge, ninge 
Ninge,ninge,ninge-ncetișor 
Cade, cade câte-un fulgușor. 
 
Ref:  
Hai copii la săniuș 
Să ne dăm pe derdeluș 
Tri,li li și tri li li 
Pârtie strigați copii:”Pârtie!!!!” 
 
Copil 7: 
„ Iarna cea geroasă  
A sosit acum 
Bulgări de zăpadă 
Își fac loc pe drum” 
 
Copil 8:  
„ Veselia-i mare  
Pentru noi cei mici 
Ca-lergăm pe stradă 
Ca niște, voinici!” 
 
Copil 9:  
„Iarna albă cu ninsoare 
 Lasăne un pic de soare 
 Și căldură că acuși, 
 Vom porni la săniuș” 
 
Cântec: Uite cum mai ninge afară 
 
Uite cum mai ninge afară 
Că a sosit iarna iară 
Cad fulgi albi, mititei 
Să zburăm și noi ca ei! 
 
Săniuța când pornește 
Din deal nu se mai oprește 
Di,di,di tot în jos 
Nu se poate mai frumos!  
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Copil 10:  
„Iarnă mult frumoasă 
La noi să mai vi 
Că tu întodeauna, 
Ne-aduci bucurii!” 
 
Copil 11:  
„ A-nceput să cearnă 
Friguroasa iarnă 
Hai , băbuță cerne 
Fulgi de nea așterne 
Și mai fă-mi băbuță, 
Drum de săniuță!” 
 
Copil 12: 
„ Iată-i pe deasupra mea, 
Zboară primii fulgi de nea 
Și-mi șoptesc încetișor” 
„HAI AFARA PUIȘOR!”” 
 
Copil 13:  
„ Nu mă știți? 
Eu sunt Fulguța 
Din steluțe mi-e rochița 
De mă-nvârt o dată bine 
Alb covor aștern copile.” 
 
Cântec: „Prima Zăpadă” 
Prima zăpadă, cade pe stradă și așterne alb covor  
De bucurie și veselie cântă copii în cor  
Tra la la , tra la la , la la la e fulgul meu de nea  
Tra la la , tra la la , la la la nu-l dau la nimenea 
 
Lui Azorică nu-i este frică să alerge pe covor  
Dar prin zăpadă cade grămadă și râd copiii-n cor  
Ha ha ha , ha ha ha , ha ha ha e fulgul meu de nea  
Ha ha ha , ha ha ha , ha ha ha nu-l dau la nimenea 
 
Copil 14: 
„ Și eu sunt un fulgușor 
Am steluțe pe căpșor 
Eu și frații mei 
Zburăm veseli, dragii mei” 
 
Copil 15: 
„ Este frig și este ger 
Cad fulgi albi de sus din cer 
Vâjâie și suflă vântul 
Iarna a cuprins pământul.” 
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Copil 16: 
„ Peste tot e alb și pace 
Ninge peste orașul meu 
Mii de stele sclipitoare 
Se opresc pe nasul meu.” 

Copil 17: 
„Fulgii albi încep să cadă 
Moș Crăciun ca să îi vadă 
Să știe să pregătească 
Bradul să-l împodobească!” 

Cântec: Braduțul 
Brad frumos, brad frumos, 
Umpli casa de miros 
Cu lumini ce strălucesc 
Faci decor sărbătoresc. 

Copil 18: 
„Brăduleț, brăduț, 
Parcă ești un soare, 
Strălucești ca-n povești, 
Plin de globușoare!” 

Copil 19:  
„Brăduleț, brăduț, 
 Eu știu foarte bine 
 Că mai sus ai pe ram 
 Daruri pentru mine!” 

Copil 20: 
„ Moș Crăciun, tu să vii 
Cu mulți saci de jucării 
Să nu uiți că grupa mică 
Deși este mai pitică, 
A-nvățat să-ți spună ție, 
Cântece ș-o poezie.” 

Cântec „Moș Crăciun” 
Moș Crăciune, Moș Crăciune 
Scumpul nostrum bun și drag 
Vei veni și-n noaptea asta 
Să ne bați al casei prag? 

Copil 21:  
„Hai copii cu toții 
Vine Moș Crăciun ! 
Și ne-aduce-n tolbă 
Tot ce e mai bun!” 
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Copil 22:  
„ Moș Crăciun e smecher mare 
Are multe buzunare 
Și-o desagă în spinare 
Ce-mi aduce moșul oare? 
Dacă-i spun o poezie 
Moșu-mi dă o jucarie.” 
 
Copil 23:  
„Moșule la o adică 
Pentru o fetiță mică 
Care-a fost ...așa și așa... 
Nici prea bună, nici prea rea 
Ai în sacul tău, ceva?” 
 
Copil 24:  
„Moșule am fost cuminte 
Multe rele n-am făcut 
Deși, poate , câteodată 
Am greșit, dar... zău, n-am vrut!” 
 
Copil 25: 
„Să ieșim în cale  
Moșului iubit 
Și să-i strigăm tare: 
TOȚI: „BINE AI VENIT”  
 
Cântec:”Mos Crăciun cu plete dalbe” 
 
TOTI : 
„S-a sfârșit serbarea noastră 
Suntem foarte mulțumiți, 
Că-n această zi frumoasă 
Ați venit să ne priviți!” 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF.ÎNV. PRIMAR PUSTAI NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ABRAM 

JUDEŢUL BIHOR 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie pentru elevi și părinți sensibilizează 
sufletele copiilor și rămân amintiri frumoase pentru toată viața. Costumele pe care le îmbracă îi 
impresionează, iar decorurile îi fascinează pe copii. Când urcă pe o scenă, uneori improvizată, învață să-și 
stăpânească emoțiile și să aibă mai multă încredere în ei. Toate acestea aduc lumină în suflet, dau aripi 
imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 

 Orice serbare școlară este o sărbătoare, atât pentru copii cât și pentru cadre didactice și părinți. 
Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginația și creativitatea fiecăruia-copil 
sau învățătoare. Realizând serbări verificăm astfel dacă elevii și-au însușit informațiile transmise și le dăm 
posibilitatea de a aplica cunoștiințele din clasă: cântând, recitând și dansând. Interpretând un rol dintr-o 
scenetă elevul îsi perfecționează deprinderile artistice.  

 În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul conținuturi, care trebuie să fie 
apropiate experienței de viață a elevului și să răspundă intereselor și preocupărilor sale.Specifice serbărilor 
sunt atmosfera de veselie și destindere, pe de o parte și atmosfera încărcată de emoții, ce produce o anumită 
tensiune interioară pe de altă parte. 

 Organizarea unei serbări implică respectare unor reguli: îmbinarea armonioasă a poeziilor și 
cânecelor, decorul neobișnuit, costumația copiilor, ținuta sărbătorească, accesorile necesare, fondul 
muzical, semnalele sonore, jocul de lumini-reprezintă toate elemente importante ce contribuie la construirea 
unor valențe educative și estetice deosebite. 

 Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și la lărgirea orizontului de cunoaștere a 
copilului înțelegând și memeorând poezii, textele scenetelor sau cântece se dezvoltă memoria și limbajul. 
Această formă de învățare este condițonată de dezvoltarea atenției. Materialul artistic folosit trebuie să aibă 
valoarea educativă și să cuprindă materiale accesibile particularităților individuale și de vârstă ale copiilor. 

 Temele abordate sunt foarte variate dragostea și respectul față de părinți, credința în Dumnezeu, 
respectarea și aprecierea tradițiilor religioase, dramatizarea poveștilor copilăriei, respectarea valorilor 
morale, generozitatea, cinstea, modestia, înțelepciunea, cumpătarea, dreptatea, bucuria jocului și a 
vacanțelor.  

 Serbările şcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în 
mod direct copilul 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 de dezvoltare a limbajului, dicției şi înclinaţiilor 
artistice ale elevilor. Prin conţinutul 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 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 . 
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 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 spectatorilor prin aplauze îi 
stimulează pe copii să dăruiască momente de neuitat . 

 Una dintre cele mai îndrăgite serbări este una cu tematica religioasă a sărbătorilor de iarnă Crăciunul 
–Nașterea Domnului .Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de
Crăciun, de cadourile lăsate de Moş Crăciun . 

 Elevii își manifestă recunoștința față de mamă în cadrul serbării închinate mamei- ființa cea mai 
dragă. Alte serbări apreciate de copii sunt dramatizarea unor povești precum și “Adio clasa a IV- a”.  

 Organizarea unei serbări școlare poate fi și un prilej de atragere a elevilor spre lectură, spre genurile 
liric și dramatic.Dintre elevii care vor juca mici roluri în serbările școlare se vor ridica actorii, poeții și 
dramaturgii de mâine. 

Bibliografie 
 Editura Coresi ,Vasile Poenaru - Cartea serbărilor școlare 

1409



CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR- PĂCURAR ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRĂCIUNELU DE JOS, ALBA 

 
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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

1410



 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN PARTENERIATUL CU 
FAMILIA 

 
PROF. PALADE MANUELA ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CRAI NOU ” (STRUCTURĂ) 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „M .SADOVEANU”, BACĂU 

 
 „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) 
 Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 

unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative . 

 Boutin şi During scria în 1994 că: „Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost 
niciodată atât de mare ca azi”.  

 Greşelile părinţilor decurg uneori din prea mare dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea, între 
familie şi grădiniță trebuie să existe o permanentă colaborare. Un parteneriat familie – grădiniță 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 
preşcolarul nostru. Cadrul didactic 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 susțină pe preşcolar, în ce 
modalitate pot să-l motiveze. Grădinița este factorul decisiv pentru formarea comportamentelor pozitive, a 
unor deprinderi și priceperi necesare pregătirii pentru școală și societate, dar și a dezvoltării socio-afective. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor apărute în formarea, dezvoltarea preşcolarului în timpul 
procesului instructiv-educativ are o serie de motivaţii, dintre care: părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi 
descopere ca preșcolari, primesc informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de preșcolar de către copilul 
lor . Astfel pot sprijini, găsi soluții împreună cu educatoarea, cosilierul școlar pentru corectarea unor aspect 
negative. Sunt diverse forme de colaborare a părinţilor cu grădinița. Una dintre acestea este serbarea în care 
interacțiunea educatoare –copil- părinte este primordială. 

 Serbările şcolare sunt o sărbătoare pentru copii, cât, şi pentru părinţii acestora. Pregătirea unei serbări 
este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecărui copil.  

 De ce organizăm serbări? Verificăm astfel achjzițiile, comportamentele formate sau în dezvoltare ale 
copiilor care au fost însuşite, formate la grădiniţă dar, şi în mediul social din care fac parte acești preșcolari.  

 Prin serbări dăm posibilitatea copiilor de a aplica ceea ce au învăţat și dezvoltăm aptitudini artistice, 
descoperim talente. 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. 

 În proiectarea scenariului unei serbări se ține cont de : conţinuturi care trebuie să fie apropiate 
experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos și de încă două 
coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie , de relaxare pe de o parte şi atmosfera încărcată de 
emoţii ,ce produce o anumită tensiune interioară fiecărui copil. Copiii timizi încep să capete încredere în ei 
după ce reușesc să își joace rolul, să transmită emoții celor prezenți (părinți, bunici, educatoare). 

 Serbările desfăşurate după anumite reguli, 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 toate înglobează elemente importante ce contribuie la costruirea 
unor legături emoționale între cei prezenți familie- copil- educatoare. Astfel se formează valenţe estetice şi 
educative deosebite atât pentru preșcolari, cât, și pentru familia acestora. 

 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, limbajul 
verbal și nonverbal. Această formă de învăţare dezvoltă atenţia voluntară și involuntară. 

 Materialul artistic folosit are valoare educativă şi cuprinde materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor. Pentru decor, costumații, mijloace didactice este nevoie de colaborarea 
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și sprijinul părinților. Implicarea acestora crează o uniune între educatoare– copil – familie necesară 
dezvoltării armonioase a preșcolarului. 

 Serbările copilăriei sunt momente 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 cadrul serbărilor din grădiniță sunt prezentate creații 
artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale motiv de actualizare a unor cunoștințe despre 
istoria, tradiția regiunio unde locuiesc și a acestei țări. 

 În concluzie părinţii trebuie să vadă în educatoarea din grădiniță un prieten, un colaborator, un om 
adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afişeze. Asadar, e o sarcină a 
grădiniței (educatoarei) să identifice situaţiile problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 
strategiile educative în favoarea preșcolarului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare grădiniță-familie 
este determinantă în educarea copiilor. Și ce poate fi mai plăcut decât realizarea acesteia prin amintirea 
momentelor minunate pe care părinții la rândul lor le-au trăit în copilărie. 

Bibliografie: 
1.Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. Educaţia părinţilor, Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2.Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
3.Stoian M–Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti 1972;
4.Teodosiu, O., Coman, C., (2005) Manifestarea creativităţii în activitățile practice şi artistico- 

plastice”, Revista Învăţământului Preşcolar, nr.3-4, Bucureşti; 
5.Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 
 

PROF. INV. PRIMAR LILIANA PALCONI, 
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ,,ADAM MULLER GUTTENBRUNN ‘’ 

LOCALITATEA ZĂBRANI, JUD. ARAD 
 
 În următoarele rânduri o să încerc și eu să va încânt sufletele cu o poveste de iarnă , povestea unei 

colinde cu toată frumusețea și încărcătura ei emoțională , povestea unei colinde numite Steaua . Strămutată 
din satul Luncanii de Jos, un sătuc din munții Poiana Ruscăi, în Zabrani, o localitate de pe malul Mureșului 
în apropierea Aradului. 

 Din punct de vedere geografic, Luncanii de Jos aparține județului Timiș, iar din punct de vedere 
spiritual și cultural aparține ținutului Pădurenilor, un ținut cântat cu atâta drag de renumitul și regretatul 
Drăgan Munteanu.  

 Zăbraniul, o localitate aflată la granița județului Arad cu Timiș, la 25 de km de orașul Arad , este o 
localiatate relativ tânăra întemeiată în jurului anului 1800 de către coloniștii germani aduși de către Maria 
Tereza . După 1990 a avut loc o migrare a populației de ednie germană spre țară de origine ir spațiul rămas 
gol s-a populat cu oameni din diferit zone ale țării și care aparțineau unor datini și obiceiuri diferite , dar 
care nu au făcut multe lucruri în direcția păstrării și promovării lor .  

 Povestea minunatei colinde începe în anul 2003, când băiatul meu cel mare , elev în clasa a 2 a în 
localitatea Zabrani , ducea fel de fel de ,,tratative'' pentru a formă o echipa cu care să meargă la colindat . 
Din acel moment i-a venit ideea soțului meu să formăm o echipa cu care să colinde casele gospodarilor în 
Seară de Ajun, cu colindul atât de drag lui și care în satul sau se numea Steaua , nume ce vine de la steaua 
în 5 colțuri dusă de unul din colindători . Pentru mine și soțul meu evoluția era mult mai mare decât pentru 
ei fiindcă de 10 ani de când ne mutasem în Zabrani , acest colind era lucrul cre lipsea cel mai mult în seară 
ajunului . Formarea acestei echipe de colindători ne împlinea atât emoțional cât și spiritaul . 

 Așa că am trecut la treaba , în formarea echipei ajutându-mă și faptul că în clasa aveam exact 7 băieți 
, numărul de care aveam nevoie . În prima seară ne-am întâlnit la mine acasă și am stabilit rolurile pentru 
fiecare dintre ei în funcție de calitatiile fizice și cele vocale , având nevoie de IROD care era și conducătorul 
spiritual al echipei , de cei 3 CRAI : GAȘPAR , MELCHIOR , BALTAZAR , de ajutoarele lui IROD : 
OZIA , festitorul crailor : STELARUL , respectiv unul mascat ( MOȘ CRĂCIUN ) , care avea rolul de 
deschidere și de a veștii gazdă că a ajuns colindă .  

 Bucuria noastră esste că începând cu anul 2003 , această colindă a ajuns până astăzi în fiecare an în 
casele gospodarilor . Băiatul nostru cel mare care a făcut parte din prima echipa de stelari , este astăzi cel 
care se ocupă mai departe de instruirea tinerilor colindători . Mai mult de cât atât , este o onoare pentru el 
să-i vadă în seară de ajun printre stelari și pei cei doi frați mai mici Andrei și Mara , care formează că o 
punte peste timp , tradițiile atât de dragi familiei noastre. 

 Pentru toți cei care doresc să simtă măreția sarbatoriilor de iarnă și să participe emoțional alături de 
noi în seară de ajun atunci când colinadatorii vin cu ,, steaua'' în casele noastre , îi invităm cu tot dragul 
alături de noi la Zabrani , iar pentru cei care nu pot veni încercăm să le fim alături prin fotografiile pe care 
le postăm . 

 
NAȘTEREA LUI HRISTOS SĂ VĂ FIE DE FOLOS ! 
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TRADIȚII DE IARNĂ DIN JUDEȚUL GORJ 

PROF. ÎNV. PRIMAR, PANĂ ANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRUȘEȚ 

 La nivelul judeţului, în multe zone s-au păstrat multe dintre tradiţiile şi obiceiurile de iarnă moştenite 
din străbuni, comunele cu cea mai intensă activitate de sărbători fiind cele din zona de munte. 

 Una dintre cele mai răspândite datini în judeţul Gorj este colindatul, acesta deschizând ciclul celor 
12 zile ale sărbătorilor de iarnă. Textele colindelor păstrate în tradiţia Crăciunului şi a Anului Nou sunt cu 
temă religioasă, socială, dar şi de factură agrară, descriind gesturi magice de fertilitate a ogoarelor sau alte 
gesturi atribuite animalelor. 

 Colindatul începe din noaptea de 23 spre 24 decembrie, când uliţele satelor răsună de glasul micilor 
colindătorilor. Înarmaţi cu trăistuţe, copiii trec grupuri-grupuri şi merg prin tot satul după colindeţi (piţărăi). 
Curat îmbrăcaţi, cu săcuie, straiţe după gât, iar în mână cu colinde sub comanda vătafilor, piţărăii pornesc 
dintr-un capăt al satului şi umblă din poartă în poartă primind daruri de la gospodari colaci, nuci, mere, 
pere, dulciuri. Ca să-i anunţe pe gospodari de apropierea cetei de piţărăi, ei strigă ‘Hai cu piţărăii!’ sau ‘Hă, 
hă, hă!’. În mai toate satele, în dimineaţa de Ajun se mânca dovleac copt pentru a fi gras ca el. Acest obicei 
al colindatului, practicat mai ales de copii a fost şi este des întâlnit în multe sate ale judeţului şi chiar în 
municipiul Târgu-Jiu. Obiceiuri vechi, cu o arie largă de răspândire în tot judeţul, practicate în Ajunului 
Crăciunului sau între Crăciun şi Anul Nou, care se mai păstrează încă în anumite zone ale judeţului sunt 
Steaua, Vicleiul, Brezaia, Sânvăsâiul, Număratul parilor şi Sorcovitul. 

 Steaua este un obicei care se practică pe toată raza judeţului din seara ajunului până în seara 
Crăciunului de către copii şi are conotaţii religioase referitoare la Naşterea Domnului. Steaua, purtată de 
copii, este compusă din speteze de brad îmbrăcate cu staniol, cu hârtie creponată având în partea centrală o 
imagine cu Naşterea Domnului.  

 În seara de ajun se merge şi cu Vicleiul, zona practicată fiind cea de munte, respectiv Polovragi, Baia 
de Fier şi Novaci. Acesta este un teatru de păpuşi în miniatură, cu o scenă pe care se joacă păpuşile şi o 
vitrină prin care se poate viziona jocul. Tot decorul este îmbrăcat în hârtie pictată cu scene care redau 
ritualul Naşterii Domnului, iar echipa este formată din şase persoane – patru cântăreţi, un păpuşar şi un 
fluieraş. Pe fundalul coral în care sunt cântate Naşterea divinizată şi moartea, păpuşarul pune în scenă 
diferite aspecte din viaţă, pline de satiră şi umor. Între Crăciun şi Anul Nou se umblă cu Capra sau Brezaia. 
Colindatul cu Capra are ca protagonist un flăcău care ştie să joace şi care îşi pune o mască împodobită cu 
o oglindă în frunte cu mărgele cu flori. Împreună cu alţi colindători merge din casă în casă şi urează
gospodarilor împliniri în anul ce va veni. 

 Un alt obicei foarte răspândit şi practicat în zona Gorjului în ajunul Anului Nou, precum şi în prima 
zi a acestuia este Pluguşorul, una dintre datinile cele mai vechi ale românilor. Colindătorii urează sănătate 
şi belşug. În pocnet de bici, în sunet de clopoţei colindătorii îşi spun urarea însoţită de refrenul ”Ia mai 
mânaţi măi, Hăi, Hăi!”. Vorbind despre aratul pământului cu 12 boi, despre semănatul, seceratul şi 
măcinatul grâului, Pluguşorul este datina care descrie ocupaţia principală a poporului nostru – agricultura. 
Sânvăsaiul era un obicei de aflare a destinului practicat în seara de Revelion. Astfel, pe vatră ori pe plita 
încinsă erau aşezate boabe de grâu, fiecare purtând numele unor persoane de sex feminin şi masculin. 
Boabele de grâu erau numite ţinându-se seama de afectivitatea dintre tineri. Datorită vetrei încinse, boabele 
săreau. Dacă boabele reprezentând fata se îndreptau spre cel care purta numele băiatului, se credea că fata 
umblă după băiat. Dacă ambele boabe sărind se apropiau se credea că tinerii se iubesc reciproc, iar dacă 
boabele săreau în sens opus era semn că tinerii nu vor fi împreună.  

 Şirul obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă se încheie în luna ianuarie, după ziua de Bobotează 
ce are semnificaţia purificării apelor de forţele răului, prin sfinţire. Stropite cu apă sfinţită, fiinţele şi 
lucrurile sunt ferite de forţele malefice şi după Sfântul Ioan. Pe 7 ianuarie, în majoritatea satelor gorjene se 
făceau hore la care aveau prioritate să conducă hora aceia care purtau numele de Ion. În anumite zone se 
mai practică şi astăzi acest obicei. Cu aceste hore care durau până noaptea târziu se încheiau şi sărbătorile 
de iarnă.  

 Toate aceste obiceiuri şi tradiţii de iarnă sunt un prilej de bucurie şi mândrie, de distracţie pentru 
copiii şi oamenii de toate vârstele. 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA – PARTENERI PENTRU SUCCES 

PANĂ DELIA, PROFESOR, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ A. ODEANU, LUGOJ 

Şcoala trebuie percepută ca o instituţie unde se comunică şi se învaţă, scopul fiind nu doar reuşita 
şcolară, ci reuşita în toate condiţiile şi în toate momentele vieţii. Pentru un succes în educaţie, familia 
trebuie să colaboreze cu şcoala, să cunoască cerinţele specifice ei, să creeze condiţiile necesare activităţii 
de învăţare a copilului, şi să controleze îndeplinirea programului zilnic. Rolul familiei este însă si acela de 
a consolida deprinderile moral-civice, conduita civilizată, facilitarea condiţiilor necesare dezvoltării 
aptitudinilor copilului. 

 Familia este prima „şcoală” a viitorului cetăţean, dar odată ce copilul trece pragul şcolii, influenţa 
familiei nu scade şi nu devine secundară. Între cei doi factori există o strânsă legătură realizată prin diferite 
forme de colaborare. Creşterea randamentului elevului e o sarcină de care răspunde şi şcoala şi familia. 
Obiectivele educaţionale nu pot fi realizate decât prin efortul celor doi factori educativi. Cooperarea 
părinţilor cu şcoala presupune recunoaşterea de către părinţi a autorităţii şcolii, respectiv a învăţătorului. 
Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că centrul de dirijare şi coordonare a tuturor tipurilor de activităţi 
educaţionale este şcoala. Ei trebuie atraşi alături de şcoală prin forme variate de activitate, determinându-i 
să colaboreze activ, acceptând rolul de prim educator. Părinţii vor înţelege că regulile de educaţie diferă de 
la o familie la alta în funcţie de copil, de problemele familiei, de concepţia familiei despre viaţă şi împlinirea 
ei. 

 Părinţii trebuie să petreacă mai mult timp cu copiii, să le acorde mai multă atenţie să afle care sunt 
problemele şi cum pot fi rezolvate. Când sunt probleme în familie, acestea se răsfrâng şi asupra rezultatelor 
şcolare.  

 La baza activităţii educative în familie, nu trebuie să stea sfaturile - deşi şi acestea au rostul lor - ci 
modelele, exemplele pozitive. Deci părinţii trebuie să cunoască şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească exemplele lor, pentru a fi cât mai eficiente, sub raport formativ: autoritate, unitate de vederi, 
concordanţa dintre exigenţele de ordin moral pe care părinţii le formează şi faptelele lor concrete, exemplele 
pozitive, dragostea şi respectul faţă de copii, conduita prevenitoare, interesul manifestat de părinţi faţă de 
reuşitele copiilor, aprecierea lor pozitivă, alături de modelele pe care le oferă ei înşişi.  

 Fiecare copil e deosebit şi special în felul său şi părintele trebuie să ştie acest lucru, să descopere 
partea bună, talentele şi aptitudinile celor mici, să le încurajeze, dar să fie capabili şi să recunoască defectele 
lor şi cu tact şi bunăvoinţă, eventual cu ajutorul învăţătorului sau dirigintelui, să încerce îndreptarea 
acestora. Dar aşa cum fiecare copil e unic, aşa şi fiecare părinte vede în alt fel misiunea sa de educator. 
Părintele ideal are în vedere întotdeauna ca drepturile copilului să fie respectate, fără a omite stabilirea unor 
reguli care să fie aplicate şi urmate de toţi membrii familiei. Prin urmare, părintele care foloseşte acest stil 
este suficient de indulgent, flexibil şi deschis spre nou pentru a accepta tot ce ar putea ameliora viaţa 
copilului şi a familiei, însă este în acelaşi timp suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă, 
a-l învăţa pe copil să înveţe reguli şi să îndeplinească sarcinile care i se dau. Părintele este şi destul de 
protector pentru a-i oferi copilului securitatea şi sprijinul de care are nevoie. El este de asemenea şi suficient 
de înţelegător şi încrezător în capacitatea copilului de a lua unele decizii personale, îl încurajează să fie 
independent, îi respectă opiniile, interesele şi personalitatea.  

 Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogică a copilului, dar şi de la tipologia 
părintelui şcoala impune colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind toate aspectele pe care viaţa 
de elev o prezintă, părinţii pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului cu o singură condiţie - 
colaborarea cu şcoala. 

Bibliografie: 
- REDIMO, revistă naţională de ştiinţă şi educaţie, editura DIDACTIC PRES, Slatina 
 - Învăţământul primar, revista cadrelor didactice, editura Miniped, Bucureşti 
 - diverse lucrări apărute pe site-ul www.didactic.ro 
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CRĂCIUNUL MAGIC 

PĂUN CRISTINA, COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI” 

Colinde, colinde! E vremea colindelor, Se bucur copiii, copiii și fetele,  
Căci gheata se-ntinde, asemeni oglinzilor De dragul Mariei si-a Mântuitorului 
 Și tremură brazii, mișcând rămurelele, Lucește pe ceruri O stea călătorului. 
 Căci noaptea de azi-i, când scânteie stelele Mihai Eminescu, Colinde, colinde! 

 Serbările au o importanță deosebită pentru educația elevilor, sunt izvor de bucurii și satisfacții. Ele 
creează o stare de buna dispoziție, favorabilă atât dezvoltării fizice, cât și dezvoltării psihice. Conținutul 
unei serbări este determinat, în primul rand, de evenimentul căruia îi este destinată și de scopul urmărit. 
Una dintre cele mai frecvente serbări este cea prilejuită de sărbătorirea / apropierea Crăciunului. Acest mare 
eveniment al creștinilor, nașterea Mântuitorului constituie un prilej bun de educație religioasa a elevilor. 
Serbarea Crăciunului este o cale potrivită de transmitere a unor adevăruri de origine divină. Prin costumația 
adecvată scenetelor care se prezinta în cadrul serbărilor, prin materialul artistic prezentat în cadrul acestora, 
elevii cunosc, rețin și înțeleg mai bine faptele care s-au petrecut cu foarte mult timp în urmă și care, pentru 
ei, sunt misterioase. Serbările aduc bucurie în sufletul elevilor, dar și al părinților. Serbările cu conținut 
religios formează premisele unei conștiințe religioase și a unor comportamente firești, naturale, cât a unei 
morale creștine: cultivarea cinstei și a modestiei, dorința de a-i ajuta pe cei din jur, bucuria de a face lucruri 
bune, învață să-și iubească aproapele. Scopul serbarii “Crăciunul magic” este creșterea motivației elevilor 
cu cerințe educaționale speciale către învățătură și obținerea de rezultate mai bune în activitatea școlară. 
Conștientizarea valorilor culturale, spirituale, artistice, economice, sociale este un alt obiectiv urmarit prin 
organizarea acestei serbari. “Crăciunul magic” este o serbare adresata elevilor, familiilor lor, cadrelor 
didactice implicate în procesul de educație.  

Elevul 1: E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului cuprinde 
sufletele și le înnobilează. Magia sărbătorilor de iarna să vă aducă fericire, sănătate și bunăstare în căminul 
dumneavoastră. Vă invitam astăzi să intram împreună în atmosfera de sărbătoare și în lumea minunata a 
poveștilor, să ne oferim unul altuia liniștea și afecțiunea de care avem nevoie. Elevul 2: Spune drept nu ți-
e urat/ Să stai singurică cuc? Eleva 3: Dar glumeț ești măi băiete!/ Tu nu știi că-n adunare,/Vin băieți și 
multe fete? Elevul 2: Uite, noi ne adunăm!/ Și vrem să colindăm ! / Și momente de sărbători să vă 
prezentam! Elevul 1: Bine ați venit, dragi invitați!/ La adunare să asistați!/ Elevii scolii noastre s-au pregătit, 
au învățat/Frumoase costume au îmbrăcat Eleva 4: Declar deschisă adunarea noastră/ Adunarea poate să 
pornească ! Eleva 5: De suntem din adunare /Să facem și o cantare! 

 (Urmează 3 colinde) O, ce veste minunată!, Astăzi s-a născut Hristos! , Moș Crăciun, cu plete albe 
– corul liceului nostru

 (Urmează sceneta) Crăciunul magic - 3 elevi clasa a XII-a 
Ninge. Fulgii mari ca de vată transformau pământul în covoare albe și moi de nea. Mihai alunecă pe 

gheata ca oglinda. Aceasta se sparse. Sub gheată se afla o gaură nesfârșită. A căzut în gaură și a adormit. 
După ceva timp, s-a trezit și a văzut în fata lui un bătrân gras, cu barba lunga, plină de naftalină.  

- Cine ești? întrebă Mihai. 
 -Sunt bătrânul moș îndrăgit de toți, care aduce daruri cu bucurie pentru copii! spuse bătrânul. 
- Și ce faci aici? 
 -Mă pregătesc pentru Crăciun! 
- Crăciun? Ce-i ăla Crăciun? 
 - Crăciunul este o sărbătoare îndrăgită de țoață lumea. Vino, Elf să îl lămurești pe acest copil, te rog. 
 - Sigur că da! Tu ești Mihai? întrebă elful.  
 -De unde îmi știi numele? Ești cumva spion?  
-Nu, stiu totul, pentru că eu îl ajut pe Moș Crăciun să împartă cadouri copiilor. Fac acest lucru 

împreună cu Rudolf, renul cu nas roșu. Noi avem o mașinărie pe care scrie numele și destinația cadourilor. 
Și prin magie ajungem la fiecare copil. 

 Eleva 5 recita: 1. Noapte de iarnă, frumoasă-poveste / Un vis de copil, dus de fulgii ușori / Din flori 
mari de gheată Se arată-n ferestre/ Și plină e curtea de colindători.  
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2. Se –nvăluie totul În alb vis de iarnă/ Că steaua ce poartă Pe magi către prunc /E noaptea când
mosul Purtând barba alba / Cu sania vine în clinchet prelung. 

Eleva 6: Foaie verde lemn uscat/ Noi mai avem de cântat / Pe Domnul de lăudat 
3 colinde: Steaua sus rasare!, Domn, domn să-nălțam! , Din an in an!  

Bibliografie 
1. Experimental, nr. III, anul II, 2013, Mark Twain International
2. Colinde, Editura Regis
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. PAVEL CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 

TG. OCNA-BACĂU 
 
Sistemul actual de învățământ trebuie să țină tot mai mult seama de transformarea raportului elevului 

cu mediul înconjurător și cu cunoștințele însușite și, mai ales, de modul în care i se furnizează cunoștințele 
în afara școlii. Aceste influențe pot fi organizate și dirijate astfel încât prin anumite forme de activitate, 
relația profesor-elevi-părinți să fie îmbunătățită, aducându-și o contribuție deosebită la sporirea eficienței 
procesului instructiv-educativ, la orientarea școlară și profesională. 

 Pentru a realiza acest deziderat este foarte important ca școala și familia să fie parteneri egali în 
instruirea și educarea tinerei generații nu numai la grădiniță și în ciclul primar unde se observă un interes 
și o implicare mai mare a părinților în activitățile copiilor, ci și în ciclul gimnazial și ulterior la liceu sau 
școală profesională, unde se observă că interesul părinților în ceea ce privește activitățile copiilor începe să 
scadă simțitor. Bineînțeles că nu putem generaliza, dar acest lucru l-am observat și constatat în urma 
ședințelor cu părinții elevilor claselor la care am fost dirigintă. Astfel, dacă în clasa a cincea părinții erau 
prezenți în proporție de 90%, treptat în clasa a șaptea procentul a ajuns puțin sub 50%.  

 În acest sens am recurs în a invita părinții la școală, nu numai la ședințele cu părinții, ci și atunci 
când au la dispoziție mai mult timp pentru a observa și a înțelege mai bine activitățile copiilor, a asculta 
opiniile celorlalți profesori referitoare la rezultatele la învățătură și disciplină, dar și pentru a participa 
alături de proprii lor copii la diverse activități. Am fost plăcut surprinsă că unii părinți au fost foarte receptivi 
la propunerea mea, și chiar s-a observat o îmbunătățire a rezultatelor la învățătură și disciplină a acelor elevi 
ai căror părinți au ținut o legătură strânsă cu școala. 

 Prin aceasta am încercat să modific poziția părinților față de elevi și față de școală- din aceea de 
solicitanți întâmplători și neavizați, în aceea de colaboratori permanenți ai dirigintelui și ai clasei în 
particular, și ai școlii în general. 

 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. Ea concepe cele două instituţii sociale 
exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare 
identitatea şi aportul specific. Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul 
economic al copiilor lor, pentru plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de 
vedere al stabilităţii şi nivelului veniturilor ori a condiţiilor de muncă.  

Majoritatea părinţilor,inclusiv cei aparţinând claselor sociale defavorizate, se dovedesc a fi departe 
de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral prerogativele lor educative şcolii. Părinţii 
pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Ei pot da informaţii 
preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, aşteptările,neîncrederile, pasiunile elevilor. 

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 fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copii; 
◦ să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; 
◦ să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; 
◦ responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. 
Dialogul este și rămâne una din principalele forme de comunicare între oameni, și orice dialog real 

presupune strădania de a-l înțelege pe celălalt. 
 
Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006. 
2. Baban, Adriana, „Consiliere educationala”, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2003. 
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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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 
SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. PAVEL CRISTINA 

 Serbarea şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesori şi, nu în ultimul rând, 
pentru părinţii copiilor. În organizarea unei serbări şcolare trebuie respectate mai multe cerinţe pedagogice 
care orientează profesorul în munca de educare a elevilor, în formarea şi dezvoltarea personalităţii lor sub 
toate aspectele (cognitiv, afectiv, voliţional, aptitudinal, atitudinal). Pregătirea unei serbări este un excelent 
prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau profesor. 

Serbările se desfăşoara după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, 
decorul, costumaţia copiilor, a profesorului, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical - 
reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite. 
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 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 . 

 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 . 

 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 şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au în faţă un alt copil, 
înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar 
necesară. Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să 
valorifice individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să 
aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa 
stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF.ÎNV.PRIMAR PAVEL ELENA LĂCRĂMIOARA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JAMU MARE 

  
 Parteneriatul educațional este forma de comunicare,cooperare și colaborare în sprijinul copilului la 

nivelul procesului educațional.Acesta presupune cerințe,opțiuni,decizii și acțiuni educative între factorii 
educaționali. 

 Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,intelectual,moral și 
estetic. În momentul în care copiii încep școala,părinții trec de la statutul de primi educatori la cel de 
parteneri ai școlii,ceea ce înseamnă că părintele alături de învățător,iar mai târziu de profesor continuă 
educația copiilor.Deci,educația este un proces împărțit între părinți și profesori având ca obiectiv formarea 
integrală a copiilor.Școala și familia sunt factorii principali care ajută copilul în desăvârșirea propriei 
educații. 

 Colaborarea familiei cu școala este foarte importantă,cu efecte pozitive asupra 
elevilor,părinților,profesorilor,școlii și comunității..Părinții trebuie să vadă în școală un prieten și un 
colaborator,iar între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă.O comunicare optimă 
învățător/profesor/familie are rolul de a acționa în mod pozitiv asupra copilului și de a stopa 
comportamentele negative. 

 Atât școala cât și familia sunt responsabile de transmiterea de norme,valori și obiceiuri,de 
dezvoltarea autonomiei copilului,de transmiterea de cunoștințe și de învățarea responsabilităților.În 
societatea noastră,educația familiară și școlară este importantă în achiziția de cunoștințe și comortamente 
ale copilului,de aceea ambii au responsabilități și roluri complementare.O bună colaborare între școală și 
familie se poate realiza prin parteneriate ,oferind copilului o imagine de apropiere între persoanele care se 
ocupă de educarea lui,acesta simțindu-se familiar și în siguranță în cadrul școlii 

 Când școala,familia și comunitatea lucrează împreună ca parteneri,beneficiari sunt 
elevii..Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de 
elevi.Aceste parteneriate pot ajuta profesorii în munca lor,perfecționa abilitățile elevilor,îmbunătății 
programele de studiu și climatul școlar. 

 Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele,să participe la competiții,excursii,socializând și 
perfecționându-și competențele de comunicare.Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare 
și extrașcolare,în școală și în comunitate,pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi,profesori și 
membri ai comunității locale reprezintă o necesitate a activității didactice. 

 Termenul de parteneriat poate fi definit ca o asociere a doi sau mai mulți parteneri care acționează 
împreună pentru atingerea unui scop comun. 

 Pentru realizarea unui parteneriat de succes,sunt necesare parcurgerea următoarelor 
etape:explorare,evaluare,planificar,formare,inițiere,realizare,verificare,reglementare,consolidare,acțio 
nare,implementare,evaluare. 

 Proiectele de parteneriat educaționale vizează întărirea relațiilor dintre părinți,elevi,cadre didactice 
și comunitate,creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaționali.Astfel,activitatea în 
parteneriat are numeroase avantaje,deoarece creează relații de colaborare dezvoltă personalitatea elevului 
și clarifică diverse probleme educative. 

 Motivul pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta elevii să aibă succes la școală 
și,mai târziu în viață.Dacă ,părinții,elevii și ceilalți membri ai comunității se consideră parteneri, se creează 
în jurul elevilor o comunitate de suport care în final duce la rezultate pozitive.În acest caz,elevii învață să 
gândească critic,complex,își dezvoltă gândirea multicauzală,experimentează abilități de rezolvare de 
probleme,de empatie,de toleranță , socializează cu ușurință , învață să fie apropiați,să lege noi prietenii și 
să-și împărtășească experiențele personale. 

 Cadrele didactice trebuie să inițieze activități care să ofere familiei oportunități de a participa alături 
de copii,de a cunoaște copilul în situații diverse,de a se bucura alături și cu copilul de realizările lui,de a 
lucra împreună la diferite proiecte. 

 Serbările școlare sunt evenimente de o importanță deosebită în activitatea elevilor și în viața 
familiilor acestora din punct de vedere afectiv și cognitiv.Este o ocazie în care copilul își pune în valoare 
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inteligența dominantă descoperită și valorificată de învățător.Familia poate fi surprinsă de potențialul 
propriului copil.Cântecul,dansul,recitarea de poezii sau interpretarea unei piese de teatru reprezintă câteva 
dintre formele de manifestare prin care copilul devine încrezător și își satisface nevoia de joc. 

 În concluzie, familia și școala pot contribui la îmbunătățirea performanțelor elevilor,reducerea ratei 
de abandon școlar precum și la scăderea delicvenței juvenile. 

BIBLIOGRAFIE: 
1.Prescaru, Băran, Adina, Parteneriat în educație, Editura Aramis Print, București, 2004
2.Bătrînu.E. Educația în familie, București, Editura Politică, 1980
3.Anghel, Elena, Psihologia educației pe tot parcursul vieții, Editura Renaissance, București, 2010
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 
 

PROF. PAVELESCU MARIA ROMINA 
LICEUL TEORETIC VIRGIL IERUNCA, COMUNA LADESTI 

 
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: 

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 
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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 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. 
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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. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ-PĂRINŢI 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 BRÎNZAN MARINA-VIOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCAŞELE,  
COMUNA FĂRCAŞELE, JUDEŢUL OLT 

 
Şcoala esteo instituţie care oferă un serviciu social.Este direct influenţată de ceea ce se întâmplă în 

mediul social. Transmite cunoştinţe, dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social; - are 
o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, are propriul sistem de organizare. - este 
o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: familie, autorităţi, 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici, poliţie, biserică, unităţi sanitare etc. 
care au la rândul lor o ofertă educaţională explicită şi implicită. Şcolile depind de mediul în care 
funcţionează în ceea ce priveşte: obţinerea resurselor materiale, resursele umane, resursele financiare, 
resursele informaţionale etc. Funcţionează într-un context social imediat, într-o comunitate locală şi zonală, 
care furnizează elevii dar care are un set de aşteptări cărora instituţia şcolară trebuie să le răspundă. 
Influenţele sunt manifestate din ambele părţi, atât comunitatea influenţează organizaţia şcolară cât şi aceasta 
influenţează comunitatea. 

Tonnies (1887) realizează o abordare a comunităţii în raport cu societatea făcând distincţii clare între 
aceste două entităţi. Astfel comunitatea este caracterizată prin faptul că este bazată pe „voinţa” şi 
„sentimentele” celor care trăiesc în ea , legăturile dintre oameni se nasc din „relaţiile dintre voinţe umane” 
şi se pot exprima în forme „vii”, adică în comunităţi; - „viaţă reală şi organică” fiind „un organism viu”; - 
individul trăieşte, în comunitate încă de la naştere şi se leagă de ai săi „la bine şi la rău, în timp ce în 
societate se duce ca într-o ţară srăină”; este întemeiată nu pe contact, ci pe înţelegere, care este „un mod de 
a simţi comun şi reciproc, asociativ” în cadrul unei „voinţe” colective care este expresia unei unităţi; - 
legăturile dintre membrii comunităţii se bazează pe valori precum: respectul, afecţiunea, bunăvoinţa; - este 
unitatea întemeiată pe familie şi pe legăturile de sânge, pe vecinătăţi şi pe viaţa în comun pe acelaşi teritoriu, 
pe prietenie şi pe „comunitatea minţilor”; - comunitatea depăşeşte contextul strict economic. 

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală – comunitate locală. Pe de o parte 
familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din 
statutul de elevi al copiilor ei în sistemul formal de educaţie. Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, 
cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, 
care au în familie atitudini pro- şcoală adecvate obţin performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie 
ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l atingă. 

 Managerii unităţilor de învăţământ reclamă sprijinul insuficient pe care îl primesc din partea familiei, 
însă în prezent lipseşte o imagine sistematică a nivelului de participare a părinţilor la iniţiativele şcolii. Din 
nefericire nu posedăm date în ceea ce priveşte categoriile de părinţi care se implică cel mai puţin în viaţa 
şcolii şi nici despre tipurile de solicitări la care se răspunde cel mai puţin sau cu privire la principalele 
bariere în implicarea activă în proiectele şcolii. 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 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. O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o 
reprezintă faptul că unele familii se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar 
intimidate de cadrul didactic. Una din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de 
alfabetizare. 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 
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realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. Iniţiativele şcolii ar avea un succes mai mare dacă 
părinţii s-ar implica direct. Cu alte cuvinte, şcoala depinde de părinţi în absenţa unor reguli şi 
responsabilităţi care să confere legitimitate solicitărilor acesteia. Cele mai dificile cazuri le reprezintă 
părinţii care-şi exprimă vădit reticenţa de a se implica, fără a furniza şi o motivaţie pentru această alegere. 
Printre cele mai importante strategii pe care şcolile le au la îndemână pentru a schimba aceste opinii şi 
atitudini adverse se numără cele care îşi propun să construiască un mesaj coerent şi personalizat pentru 
fiecare părinte cu privire la avantajele dezvoltării unei relaţii de parteneriaz cu instituţia şcolară: o mai bună 
valorificare a potenţialului fiecărui copil, creşterea nivelului de responsabilitate şi transparenţă a ambilor 
actori- părinte, şcoală- identificarea într-o fază incipientă şi discutarea factorilor de decizie a diferitelor 
probleme cu care se confruntă copiii în şcoală, recunoaşterea rolului complementar în educaţia copiilor, a 
părinţilor, a şcolii, a comunităţii. 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. 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.Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor 
are la bază cîteva principii esenţiale:părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire 
educaţională, sunt unelement 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.În cei peste 15 ani de experienţă ca 
învăţător, am observat că există un set comun majorităţii părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind 
activitatea cadrelor didactice. Iată câteva dintre ele: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 întărească discipina copiilor;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 
celeextraşcolare;să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur;să-i încurajeze pe copii 
să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şistabileacă scopuri realiste;să comunice des şi deschis cu 
cadrele didactice fără a jigni sau a criticacompetenţa profesională a acestora. Cunoaştem importanţa 
comunicării cu părinţii , dar şi ei trebuie să se implice încă din faza stabilirii mijloacelor de informare pe 
care le utilizează şcoala în mod curent. Aflându-se în afara şcolii , părinţii au nevoie de mijloace de 
comunicare iar şcoala la rândul ei trebuie să găsescă mijloacele adecvate: e-mail, grupuri de discuţie, pagină 
web, pagina de facebook, blog ş.a. Dezvoltarea şi aplicarea strategiilor de atragere a unui număr mare de 
părinţi depinde în mod direct de competenţele echipei manageriale a unităţii de învăţământ. Majoritatea 
părinţilor au interese limitate doar la copiii proprii şi există diferenţe evidente în succesul diferitelor 
categorii de părinţi în a contribui la reuşita iniţiativelor şcolii. 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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SERBĂRILE ŞCOLARE ŞI ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII 

PROF. PETRESCU DANIELA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” 

PITEŞTI, ARGEŞ 

Este esenţial ca legătura dintre părinte şi şcoală să aibă la bază încrederea reciprocă. 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.  

Unul dintre instrumentele de comunicare cu familia pe parcursul anului şcolar este programarea 
întâlnirilor cu părinţii. De asemenea, pentru a stimula implicarea părinţilor în procesul de monitorizare a 
educaţiei elevilor, e necesară participarea la evenimentele şcolare. Părinţii asistă la serbări şi concerte 
şcolare, piese de teatru sau alte evenimente similare.  

Părinţii pot fi invitaţi să participe la excursii, vizite, serbări, aniversări. Aceştia 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 relaţie între valorile şi practicile educaţionale 
promovate de şcoală şi familie.  

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). 

Astfel, părinţii devin parteneri în educaţie, valorificând informaţiile cu privire la scopul programului 
educativ la care participă copilul lor, cunoscând progresele făcute de copil şi identificând modalităţile 
optime prin care ar trebui sprijinit acesta.  

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. 

Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică 
în mod direct copilul prin personalitatea sa. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire 
şi dăruire la astfel de activităţi. 

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  

 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 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. 

Serbările copilăriei, 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 şi stimulează gândirea 
creatoare. În măsura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice 
originale, adaptate evenimentelor şi condiţiilor locale. 

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

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. 
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Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea 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.  

Şi 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. Legătura dintre părinte şi 
copil este continuă, în ea circulă în permanenţă efecte dintr-o parte în cealaltă şi invers. Dansurile populare 
sunt un mijloc de dezvoltare şi cunoaştere a tradiţiilor noastre populare. Mugurii acestui sentiment apar 
atunci când copilul face primii paşi în cunoaşterea creaţiilor populare, la grădiniţă, apoi la şcoală. 

Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de realizare a educaţiei fizice, îi familiarizează 
pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le dezvolta simţul ritmului şi capacitatea de a-şi coordona 
mişcările, precum şi gustul pentru frumos. 

Activităţile artistice, oricum s-ar structura şi ierarhiza, vizează în ansamblu problema valorificării 
înclinaţiilor artistice ale copiilor, cu condiţia ca acestea să fie bine organizate si cu un conţinut adecvat 
vârstei lor. 

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt şi mai ales să nu afecteze 
timpul destinat altor activităţi comune. 

Reuşita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme si liniştite în 
timpul desfăşurării acesteia. 

Serbarea de sfârşit de an şcolar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor si înclinaţiilor artistice 
dobândite şi dezvoltate în cursul anului. 

Așadar, pentru următoarea serbare a celui mic, este bine să ne gândim și la ce rol important au 
serbările în activitatea instructiv-educativă zilnică pe care o desfășurăm la şcoală. 

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.  

 
Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Sorina Sav, Tradiţiile şi obiceiurile româneşti, Editura Nico 
Revista Învăţământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped 
Revista Învăţământ 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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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. PETRONELA CONDREȚ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
SĂRATA NR.1 BACĂU 

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. 

Școlarul 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 
școala. 

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. 

Școala este locul unde copilul primește educație, completând buna creștere din familie. Ea poate oferi 
părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea copiilor. Dascălii 
trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi întâmpinării 
nevoilor sale. În acelaşi timp, profesorul nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii.  

Profesorii trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul copilului, 
comunicând în permanență cu școala.  

Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. Reuşitele 
copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii cadrele didactice 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 școlii plecând din perioada preşcolarităţii, iar de 
buna colaborare a familiei cu școala depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

Biliografie: 
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi școala", Editura Compania, Bucureşti Voiculescu, 

Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară și școlară", Editura Aramis, Bucureşti 
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SERBARE DE CRĂCIUN 

PROF. INV. PRIMAR PETROVICI RAMONA 
SCOALA GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS, JUD. HUNEDOARA 

Prezentatorul: Cerul azi e-n sărbătoare! 
Din el stele-au coborât, 
 Ninge, ninge liniştit... 
Peste tot s-au aşternut 
 Mii de stele de argint. 
2. Prezentatoarea: An de an, de sus coboară

 Şi se lasă pe pământ 
Dalbe stele lucitoare 
 Şi de-odată ni se pare 
 Că e raiul pe pământ. 
3.A-nceput să cearnă
 Friguroasa iarnă 
Hai băbuţă cerne 
 Fulgi de nea aşterne 
 Să fereşti de vânt 
 Fir de grâu plăpând  
1. Pune flori pe geamuri
 Chiciură pe ramuri 
 Şi mai fă-mi băbuţă 
 Drum de săniuţă. 
 Cântecul: Săniuţa Saniuta fuge, 
2. Cu copiii darnică
Iarna-i foarte harnică 
 Punţi durează de cristal 
 Peste râu din mal în mal 
 Căci copiii tare-i plac 
 Patinuar face din lac 
 Şi le-aşterne derdeluş 
 Loc de joc şi săniuş. 
 TOŢI: Ce se-aude, ce să fie 
 Parcă este gălăgie 
 Cineva e la intrare 
 Cine, cine este oare. 
 Iarna intră dansând şi presărând fulgi de zăpadă din coşuleţ. 
3. IARNA Sunt iarna mult dorită
Sunt iarna aşteptată 
 Că eu aduc, copii 
 Destule bucurii 
 Aduc fără de veste 
 Zăpada ca-n poveste 
 L-aduc pe Moş Crăciun 
 Aşa ca şi acum 
 Aduc doar bucurii  
Şi fulgi uşori, zglobii. 
4. Dar ia staţi, voi ce sunteţi?
În rochiţe lucitoare  
Albi, pufoşi, eu “fulguleţi”  
V-aş numi în graba mare.  
Intră fulgii dansând pe o melodia “Dansul fulgilor de nea”. 
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5. FULG 1 Suntem veseli fulgi de nea 
 Facem hora împreună 
 Suntem veseli şi topiţi 
 Când suntem la voi în mână.  
6. FULG 2 Sunt steluţa argintie  
Mică sunt şi sunt de gheaţă 
 Mă topesc de bucurie  
Când îţi stau ţie pe faţă. 
 7. FULG 3 Eu pe nas aş vrea să-ţi stau 
 Chiar pe gene de-aş putea 
 Supărarea să ţi-o iau  
Haide, iute, nu mai sta.  
8. FULG 4 Ce e? Ai uitat de mine? 
 Vreau cu voi la joacă-acum 
 În zăpadă e mai bine 
 Haide-ţi iute peste drum.  
9. ÎNGER 1 Într-o ţară-ndepărtată Betleem intitulată  
 Un om cu povara sa  
Amărât la porţi bătea.  
 10. ÎNGER 2 Îi ruga pe toţi fierbinte  
 Şi cu paşnice cuvinte 
 Să-l primească peste noapte 
 Că soţia lui va naşte.  
 11. ÎNGER 3 Pe copilul cel mai sfânt  
Care vine pe pământ  
 C-aşa-i voia Domnului 
 Să se nască Fiul Lui.  
 12. ÎNGER 4 El a vrut ca Fiul Sfânt  
Să se nască pe pământ  
Şi-a ales-o pe Maria 
 Pentru fiul său, Mesia.  
 13. ÎNGER 5 Dumnezeu a hotărât 
 Ca tatăl de pe pământ  
Să fie un om cinstit 
 Şi pe Iosif la găsit.  
 15. ÎNGER 6 Iosif şi Maria lui 
 Chiar din mila cerului 
 Trebuiau să împlinească 
 Voia Domnului cerească.  
 16. ÎNGER 7 Oamenii nu au putut 
 Să-l primească nu au vrut  
Le-au trântit uşa în nas  
Şi în frig ei au rămas.  
 COLIND: DESCHIDE UŞA CREŞTINE Deschide uşa, creştine 
17. ÎNGER 8 Iar în noaptea înstelată 
 Pe cer iată se arată  
 Mai aprinsă şi mai clară 
 Mândra stea, steaua polară  
 COLIND: STEAUA SUS RĂSARE Steaua sus rasare  
18. FULG 5 O stea ce vesteşte-acum 
 Că în noaptea de Crăciun 
 El, Mesia se va naşte 
 Lumea îl va recunoaşte. 
 Şi din patru părţi de lume  
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 Iată, se pornesc anume 
 Magi şi crai cu daruri sfinte 
 Lui Hristos menite.  
 19. FULG 6 Obosiţi şi supăraţi  
Părăsiţi de ai lor fraţi 
 Fraţi de nea şi fraţi de glie 
 Iosif cu a lui Marie 
 Au ajuns pe înserat  
Într-o iesle ce-au aflat  
Pe la margine de sat 
 Şi în iesle au intrat.  
 20. FULG 7 Ieslea era cam săracă 
 Câţiva boi şi poate-o vacă 
 Dar, de altfel, primitoare 
 Şi-ntr-un colţ de iesle jos 
 S-a născut Iisus Hristos. 
 Şi misiunea s-a-mplinit 
 Şi toţi magii au venit.  
 TOŢI: Sfioşi, pruncul au privit 
 De-atâta drag au amuţit  
 În faţa micului Hristos  
Ei au pus darurile jos.  
 COLIND: SUS LA POARTA RAIULUI  
21. De-atunci în seara de Crăciun 
 Creştinu-mparte tot ce-i mai bun 
 Sărbătorind cum se cuvine 
 Această naştere divină.  
22. Copiii pleacă pe-nserat  
Şi nu se mai opresc din colindat 
 Pe la case se opresc  
 Şi gospodarii îi cinstesc.  
 Colind : ,, Iată vin colindători”  
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OBICEI DE IARNĂ DIN SATUL LUNCA, JUD. HUNEDOARA 
LUMEA 

PROF. ÎNV. PRIMAR – POENAR FLORELA LENUȚA 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA DEVA 

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, ştii 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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV.PRIMAR POMÎRLEANU ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ``MIHAIL ANDREI``BUHUŞI 

 Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 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. Educaţia trebuie centrată pe elev, iar finalitatea ei să fie formarea 
capacităţii elevului de a se adapta la realitatea socială. Şcoala, alături de familia, 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-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 social, 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. 

 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.
Tipuri de părinţi: 
*Cei care adaptează stilul lor de educaţie cu cel al şcolii;
*Cei care nu conştientizează efectele negative ale metodelor aplicate în educaţie;
*Cei care nu recunosc faptul că relaţiile cu copii sunt deficitare;
*Cei care nu acceptă rezultate slabe la învăţătură indiferent de motive;
*Cei care nu cunosc faptul că factorii care influenţeză rezltatele şcolare sunt:nivelul de inteligenţă,

mediul, starea de sănătate. 
*Familii care reprezintă un bun mediu educativ
*Existenţa relaţiilor de înţelegere, respect, întrajutorare între membrii;
*Autoritate exigentă a părinţilor îmbinată cu respect;
*Situaţie economică bună.
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 indulgenţa, să-i ajute la realizarea temelor de casă 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”. 

 Familii care nu reprezintă un bun mediu de educaţie 
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*Familia descompusă în urma unui divorţ sau a unui deces, condiţiile de viaţă a copilului orfan de un 
părinte depinde de puterea de dragoste a acesteia; 

*Familia reconstituită-recăsătorită; 
*Violenţa în familie; 
*Certuri şi neînţelegeri; 
*Divergenţe între părinţi privitor la măsurile luate de un părinte asupra copilului ; 
*Părinţi care mint, fură, înjură, în această situaţie copilul imită comportamentul părinţilor. 
 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 pecum 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. 
Forme de colaborare a învăţătorului/dirigintelui cu familia 
*Şedinţele 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; 
*Informarea reciprocă; 
*Şedinţe comune cu elevi şi părinţi; 
*Vizitarea şcolii de către părinţi. 
 Pentru o mai bună colaborare cu părinţii, dirigintele convoacă sedinţele sau lectoratele cu temă pe 

care le anunţă din timp, îşi pregăteşte procesul-verbal cu ordinea de zi, tabelul de prezenţă, referatul cu 
temă atunci cănd este cazul.Prezentarea în faţa părinţilor doar cu catalogul pentru anunţarea notelor sau 
improvizarea unor subiecte de discuţie pot duce la plictisirea acestora şi refuzul de a mai participa la 
următoarea şedinţă.O întâlnire nu trebuie să depăşească mai mult de o oră.Situaţia şcolară a elevului trebuie 
comunicată fiecărui părinte de preferat prin chemarea în faţa catalogului sau notificarea notelor înaintea 
şedinţei şi înmânarea părintelui.Aceştia se jenează atunci când sunt citite notele de diriginte în plenul 
şedinţei.Vizitele la domiciliu se anunţă în prealabil prin precizarea scopului acesteia.Corespondenţa se face 
de regulă atunci cănd se comunică rezultatele la învăţătură şi disciplină, chemarea părinţilor la şcoală, 
adresarea de felicitări pentru rezultatele copilului.Este bine dacă dirigintele reuşeşte să mobilizeze părinţii 
în realizarea de activităţi extraşcolare:serbări, excursii, expoziţii, meciuri sportive, amenajarea spaţiului 
şcolar.Aceste activităţi sunt benefice atât pentru elevi cât şi penrtu şcoală. 

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; 
*Antrenarea unei echipe sportive; 
*Participarea la redactarea revistei clasei/şcolii; 
*Organizarea unor expoziăii, serbări, excursii; 
*Participarea la decorarea clasei, 
*Organizarea unui colţ verde în şcoală; 
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*Stabilirea de contacte cu alte organizaţii în scopul unor schimburi de experienţă;
*Atragerea unor fonduri pentru şcoală;
*Susţinerea bibliotecii prin donaţii de cărţi;
*Încurajarea copiilor performanţi prin acordarea de recompense.

Factori care favorizează comunicarea 
*Transmiterea informaţiilor de către învăţător/diriginte într-o formă accesibilă părinţilor;
*Evitarea analizării critice sau blamării părintelui;
*Alegerea unei teme de discuţie interesantă care să incite curiozitatea părinţilor;
*Mediul ambiant de discuţie să fie plăcut;
*Capacitatea învăţătorului/dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele;
*Evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu părinţi acestora;
*Rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii;
*Sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.

 Factori care blochează comunicarea 
*Utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor;
*Evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului;
*Alegerea de teme neadecvate lectoratului;
*Judecarea, ridicularizarea, moralizarea părinţilor;
*Atitudine pasivă a învăţătorului/dirigintelui;
*Transmiterea unui volum mare de informaţii;
*Oferirea sfatului necerut.

BIBLIOGRAFIE: 
1.Bunescu Gh, Alecu G, Badea D, Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1997 
2.Cosma T, Şedinţele cu părinţii în gimnaziu. Idei suport pentru diriginţi, Editura Polirom,Iaşi,2001
3.Lascuş V, Părinţi şi profesiunea copiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
4.Sălăgean D, Pintilie D, Pintilie M, Suporturi tematice în activitatea dirigintelui, Editura Eurodidact,

Cluj Napoca, 2005 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

PROF. ÎNV. PREṢC.: POP ANDREEA RALUCA 
“ṢCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA DE SUB CODRU” 

 
“Copilăria este o lume de miracole ṣi de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieṣind din întuneric, 

nespus de nouă ṣi proaspată uluitoare.” (Eugen Ionescu) 
Serbarile aduc lumină în sufletul copiilor, creează o atmosferă plină de magie, bucurie. În serbarea 

desfăṣurata cu ocazia sărbătorii Crăciunului, am ales să le insuflu importanţa ṣi bucuria sărbătorii Naṣterii 
Domnului Iisus Hristos. În ziua de azi, în majoritatea familiilor nu se vorbeṣte despre adevărata sărbătoare 
“Naṣterea Domnului Iisus” ci mai degrabă de venirea Moṣului Crăciun, cadouri ṣi reni. Pentru a avea o 
influenţă pozitivă asupra copilului, serbarea, tema trebuie să fie înţeleasă de acesta. Un rol important este 
folosirea adecvată a costumelor, a decorului, de participarea afectiva a copilului. Atmosfera de sărbătoare 
este susţinută de colindele, urările ṣi interpretarea rolurilor a personajelor ( Maria, Magii, Iosif, păstorii, 
îngerii, povestitorul,etc).Serbările,indiferent de tema aleasă, au o importanţă deosebită în educarea copiilor 
de azi ṣi a adultului de mâine, împreună învaţă să socializeze, să conṣtientizeze că împreună pot face ceva 
frumos, deosebit. Prin conţinutul lor, serbările, transmit un mesaj, pe care copilul inocent e capabil să-l 
primeasca, i se întipăreṣte în minte ṣi suflet. În fiecare an în apropierea sărbătorilor îṣi aduce aminte cu 
emotie de tot ce a trăit în timpul serbării, de mesajul care i s-a întiparit în minte, iar la randul lui când va fi 
adult va transmite mai departe. 

Serbările ṣcolare contribuie la acumularea de cunostinţe ṣi la lărgirea orizontului de cunoastere a 
copiilor, ei îṣi dezvoltă imaginaţia, memoria, limbajul ṣi gustul pentru frumos. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. POP ANDREEA – LILIANA 
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA ȘUGATAG 

 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. 

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. 

 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 
membri 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.  

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 DE IARNĂ DE LA POPORUL ROMÂN ADUNATE 

PROFESOR: POPA ELEONORA 
ŞCOALA GIMNAZIALA CRUSET, JUD.GORJ 

Obiceiurile fac parte de secole din viaţa satului şi au în nume un sunet arhaic care ne face să ne gândim 
la ele ca la nişte obiceiuri vii cândva, azi rămase doar amintire. Unele dintre aceste tradiţii populare 
româneşti trăiesc şi azi, în ciuda civilizaţiei contemporane. Modernizarea se face simţită, mai ales în portul 
fetelor care, la sărbători, îmbină straiele populare cu pantofi la modă - dar tradiţia rezistă. Evenimentele 
mari şi mici ale vieţii, munca şi căsătoria, credinţele religioase, creştine sau precreştine, dau sens acestor 
obiceiuri populare româneşti, care iată, persistă, ca un mesaj liniştitor de continuitate şi stabilitate. 

Obiceiurile sînt, fără îndoială, pentru cei care le privesc din afară, pitoresti manifestări folclorice, 
mari spectacole. Dar, dincolo de aceasta, ele prezintă înțelesuri profunde asupra relațiilor omului cu lumea 
înconjurătoare, cu natura, asupra relațiilor interumane, asupra mersului normal al vieții sociale si asupra 
soluțiilor pe care, într-o evoluție de multe ori milenară, omenirea le-a găsit pentru a face ca lucrurile să 
reintre în normal atunci cînd rânduiala lumii a fost normală. Aceasta pentru că în viața socială tradițională 
a existat o rînduiala fără de care nu ar fi putut să ființeze atîtea veacuri, să treacă prin atîtea transformări 
fără să se distruge. Din acest punct de vedere obiceiurile exprimă viața socială a comunităților umane, 
diversele aspecte ale rînduielii ei. Le exprimă si, totodată, contribuie la realizarea lor. Sînt expresii ale vieții 
sociale si mecanisme prin care viața socială funcționează. 

In cultura noastră tradițională, obiceiurile, în totalitatea lor, cele pe care folcloristii le-au numit 
calendaristice sau de peste an, împreună cu cele pe care le-au numit ale vieții de familie formează un sistem 
de complexe interrelații, un sistem corelat cu viața omului, cu viața neamului ca celulă fundamentală a 
societății noastre tradiționale, cu viața comunităților mai mici sau mai mari, locale sau regionale. Sistemul 
este corelat la normele care organizează această viață, la regulile de conviețuire socială, la regulile după 
care omul îsi organizează, prin muncă, raporturile lui cu natura. Acest sistem de reguli, exprimat prin 
moduri da comportare, prin obiceiuri, asigură buna rînduire a societății tradiționale, asigură o ordine, în asa 
fel încît orice perturbare a ei, orice deteriorare să poată fi înlăturată si buna rînduială să poată fi recuperată. 

Obiceiuri de iarnă au o largă răspândire, încep la 24 decembrie şi se termină la 7 ianuarie, marcând 
trecerea de la anul vechi la anul nou şi fiind legate de activitatea productivă, de bunăstarea individului, a 
familiei şi a colectivităţii. 

Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că exprimă înţelepciunea populară a acestui 
neam, sunt esenţe ale bogăţiei noastre spirituale. 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 
cuprinde pe lângă colindele propriu-zise - cântece de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova, jocuri cu măşti 
(capra brezaia), teatrul popular, dansuri - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea 
în credinţe şi mituri străvechi sau creştine. 

 Pentru cea mai asteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat in 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 Echinocțiul de Iarnă, momentul in care natura dă 
speranțe că va renaște. 

 Obiceiul colindatului a inglobat 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 cu celebrarea marelui 
eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. 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. 

 Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre 
Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcăi se prepară pentru "urat", sistem complex de datini și 
obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului sunt asteptați să apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", "Căiutii", 
"Malanca", "Jienii", "Mascații" etc. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 
decembrie care în gândirea populară reprezintă data morții dar și a renașterii ordinii cosmice.  
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IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI 
EXTRAŞCOLARĂ A ELEVILOR CU HANDICAP DIN CICLUL PRIMAR 

 
PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ POPA LOREDANA MARIA 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, FĂGĂRAŞ 
 
Motto: ,,Nu există nici un lucru mai bun decât cunoaşterea şi nici un lucru mai rău decât 

ignoranţa.” -SOCRATE 
 
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. 

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori 
educaţionali de bază: şcoala şi familia. Educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale, 
asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare socială personală. 

Dacă nu se intervine printr-un program de consiliere a părinţilor, de informare privind modalităţile 
concrete prin care pot participa la educaţia copilului şcolar, sarcina formării şi educării acestuia, căzând 
numai în responsabilitatea şcolii, aceasta nu îşi va putea atinge scopurile educaţionale, la standardele 
propuse, indiferent de calitatea serviciilor oferite. 

În învăţămăntul special primar practica participării părinţilor la educaţia copilului şcolar în mediul 
familial şi unitatea de învăţământ, se dovedeşte a fi focalizată în principal 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 şcolar. 

Obiectivele urmărite în parteneriatele cu părinţii sunt axate preponderant pe: 
• Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi şcoală; 
• Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă; 
• Iniţierea unor acţiuni commune;  
• Găsirea unor soluţii comune în educaţie. 
Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare ale elevilor propuse de şcoală joacă un rol deosebit 

de important în dezvoltarea psiho-afectivă a copiilor cu handicap, şi nu numai. Participarea acestora la 
serbările şcolare ale copiilor, încurajarea şi răsplata efortului depus de aceştia pentru reuşita programului 
prin cuvinte de laudă şi îmbrăţişări, constituie factori emoţionali pozitivi pentru copil. 

Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este benefică şi chiar necesară. 
Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să 

valorifice individualitatea copiilor. 
Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine aptitudinile 

şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii unei relaţii permanente 
cu şcoala. 

Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către copii la diferite activităţi 
extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă 
nu este cel mai bun la învăţătură. 

Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă copiii, 
despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, informaţii 
care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia valorificării 
aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

 
Bibliografie  
Voiculescu, E.,(2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis 
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EXPOZITIE, MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

PROF POPA MARIA MIRELA 

 Colectivul de elevi a clasei a-VIII-a B, a sc. profesionale special S.A.M.U.S. Cluj Napoca ,locatia 
Turda Poiana,sub indrumarea prof Popa Maria Mirela,si-au invitat parintii sa vizioneze expozitia organizata 
cu ocazia sarbatorilor de iarna ,intitulata ,,Surprinde-l pe Mos Craciun’’.  

 Aceasta activitate face parte din parteneriatul scoala- familie care 
raspunde astfel nevoilor de dezvoltare a copiilor in functie de 
particularitatile de varsta si deficient fiecaruia, educatia copiilor fiind 
scopul comun al familiei si scolii.  

 Astfel, elevii au realizat doua sectiuni ale expozitiei: una cu 
felicitari in tehnica quilling cu tematica specifica Craciunului si a Anului 
Nou, iar cealalta continand mandale cuprinzand desene cu elemente 
representative acestor sarbatori de iarna: braduti, oameni de zapada, 
clopotei, mosi craciuni cu sanioare trase de reni, stelute etc. 

 Tehnica quillingeste mult indragita de elevi, acestia lucrand cu 
multa seriozitate si daruire intr-un climat specific Craciunului, realizat prin audierea unor colinde 

traditionale romanesti. 
Deasemenea pictarea mandalelor este o activitate de destindere si 

bucurie vizuala;  

 Prin tehnici de combinare a culorilor, elevii dezvoltandu-si gustul 
pentru esthetic; Atmosfera de competitive a dus la motivarea elevilor in 
realizarea actelor artistice, astfel ca, lucrarile finalizate au fost appreciate 
si chiar au surprins pe ,,Mosii Craciunii’’aflati in mijlocul colectivului de 
elevi.  

 Munca elevilor a fost rasplatita prin acordarea de diplome in urma 
evaluarii realizate dar si a unor cadouri. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII ȘI SERBĂRILE 

ȘCOLARE 

PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ, POPA ROXANA-ELENA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 

Cooperarea școlii cu familia are o influenţă pozitivă asupra procesului de educaţie a copilului, 
conferindu-i acestuia posibilităţi multiple de afirmare, dȃndu-i ȋncredere ȋn sine și ajutȃndu-l să se dezvolte 
armonios. Şcoala și părinţii trebuie să fie intr-o permanentă legătură și comunicare, ȋncepȃnd cu profesorii 
și pȃnă la medicul și psihologul școlii.  

Actul educaţional devine mai captivant, mai relaxant și mai interesant pentru copii atunci cȃnd vine 
vorba de serbări școlare sau de activităţi ce implică jocul, dansul, cȃntul, actoria. Copiii se implică mult 
mai mult, sunt interesaţi, vin cu idei, sunt entuziaști, ceea ce duce la activităţi de succes, mai ales cand și 
părinţii depun eforturi și iși sprijină copiii creȃndu-le diverse costume, ajutȃndu-i să-și ȋnveţe rolurile sau 
partiturile muzicale. Aceste activităţi ajută elevii să ȋși dezvolte simţul estetic, creativitatea, bunul gust, 
ajutȃnd și la exersarea memoriei. Astfel de practici creează spectatorilor (părinţi, bunici, prieteni, rude), dar 
și interpreţilor un plus de trăiri afective, uneori char de neuitat.  

Serbările școlare marchează anumite etape din viata elevului, dar și din viata părintelui, etape ce nu 
se mai ȋntorc și care lasă amintiri frumoase despre copilărie. Serbările școlare reprezintă un respiro și o 
ȋncununare a reușitelor elevilor. Consider că aceste reușite nu s-ar putea realiza fără o colaborare strȃnsă și 
serioasă, fără un parteneriat ȋntre unitatea școlară, părinţi și elevi. De aceea, parteneriatul și colaborarea cu 
părinţii sunt foarte importante pentru un act educativ de calitate, fie că vorbim de activităţi extracurriculare 
sau de procesul de ȋnvăţare propriu-zis.  

In concluzie, un parteneriat familie – şcoală, este relaţia cea mai benefică pentru toţi cei ce participă 
la acest demers. Colaborarea va fi eficientă dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi elevul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează, iar părinţii vor şti în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute . 
Implicarea părinţilor în problemele şcolii se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi şcoală, 
iar colaborarea dinre cele două este o parte componentă și esenţială a sistemului general și al activităţii 
educative. 

Bibliografie:  
1. Şincan, E., Alexandru, G., Şcoala și familia, Editura Gheorghe-Cȃrţu Alexandru, Craiova, 1993.
2. Matei, S., Antologie pentru serbările școlare, Editura Aramis, 2003.
3. https://edict.ro/familia-si-scoala-parteneri-in-educatia-copilului/
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SERBAREA ȘCOLARĂ – POSIBILITATE DE MANIFESTARE A 
ABILITĂȚILOR SOCIALE 

PROF. POPESCU CRISTINA-MONICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GODINEȘTI 

Unii copii sunt crescuți într-un mod care le aduce multe avantaje atât în perioada de creștere, cât și 
mai târziu în viață. Secretul? Abilitățile sociale – un ingredient vital dacă vrem să creștem copii care să-și 
valorifice abilitățile și să ajungă la potențialul lor maxim. 

Depinde de abilitatea fiecărui părinte de a-și învăța copilul, de la o vârstă fragedă, să interacționeze 
în mod confortabil în mediul adulților. Trebuie să învățăm cum să ne educăm copiii, să știe că au un loc 
apreciat în societate și că au dreptul să întrebe ori de câte ori au nevoie de o anumită informație sau să ceară 
să fie adaptate circumstanțele pentru a progresa. 

Persoanele ”descurcărețe” au abilitatea de a ști ce trebuie obții într-o anumită situație și care este 
metoda cea mai bună pentru a obține acel lucru. E logic. Aproape în orice domeniu, dacă ne uităm le 
persoanele care au succes, descoperim oameni care au sau au avut întotdeauna încredere în propria lor 
valoare. Acest lucru nu implică în mod automat aroganță și nu înseamnă că le lipsește modestia. Este doar 
faptul că au un sentiment de îndreptățire, de potrivire. Mai mult, nu este ceva valoros numai pentru liderii 
cu ambiție: viața merge mai ușor pentru orice persoană care a dezvoltat acest tip de abilități. 

”Secretul succesului” include un set de abilități care trebuie învățate. Abilitatea socială trebuie să vină 
de undeva, iar locul de unde se pare că obținem acest tip de atitudine și abilități este familia. 

Importanța acestui aspect este dată de faptul că, în special în lumea de astăzi, nimeni nu se poate 
afirma singur. Avem nevoie unii de alții. O trăsătură importantă aici este așa numita ”inteligență 
interpersonală” concretizată în capacitatea de a fi sensibil la stările, sentimentele și temperamentele 
celorlalți oameni, abilitatea de a coopera într-un grup și de a ști cum să îi faci pe ceilalți să dea tot ce au 
mai bun. 

Copiii acumulează experiență prin lucrul în grup la școala primară, deși sunt rareori învățați care este 
valoarea fiecărui rol și care sunt diferențele dintre rolurile jucate de fiecare – activitățile se concentrează 
mai mult pe dezvoltarea abilităților de ascultare și de colaborare. Acest lucru tinde să fie din ce în ce mai 
rar când ajung la clasele mai mari: lucrul în echipă tinde să joace un rol neimportant în educația formală, în 
timp ce examenele subliniază aproape în întregime reușita personală. 

Există numeroase jocuri și activități la-ndemâna dascălilor care pot să valorifice la a fi foarte utilă în 
a-i ajuta să învețe cum să se exprime într-o varietate de situații. Sugerându-i-se unui copil, un scenariu 
posibil de interpretat, acesta devine actor în situația respectivă și este ocazia perfectă în care copilul se 
manifestă direct, concis, politicos și-și manifestă gândirea creativă. De asemenea, își vor putea imagina 
mult mai multe scene asemănătoare, care, în afară de faptul că la stimulează imaginația, îi vor învăța cum 
să fie hotărâți în cel mai bun mod. 

O metodă distractivă este să le sugerați copiilor să joace în aceste scene gândindu-se la personaje 
celebre din desene animate, cărți, seriale de televiziune. De exemplu, cum s-ar fi comportat 
Superman/Homer Simpson/Albă ca Zăpada/Cenușăreasa în această situație? Este o conjunctură relaxată 
pentru a ajunge la subiecte destul de serioase și îi ajută pe copii să facă deosebirea între diferite abordări 
posibile. 

Orice întâmplare are tâlcul ei. Copiii care dezleagă acest tâlc și îl înțeleg, rămân cu sâmburele lui 
fermecatînt-unul din buzunarele gândurilor lor. Căci el, tâlculețul, ar rodi, poate mai târziu, și din el ar răsări 
un câmp întrg cu flori nemaivăzute, care ar însemna – caracterul fiecăruia; iar dacă acolo, în pământul 
roditor al caracterului, vor crește numai petale, și muguri, și lumini, peste ani de trudă și înțelepciune acel 
copil va fi un om adevărat, un om minunat, un învingător! 

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 fecăruia. 

 De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile 
şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând, dansând, recitând , interpretând un rol dintr-
o scenetă, elevul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, 

1445



dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoaşterea artei şi practicarea ei. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE. UN PARTENERIAT REAL ÎN BENEFICIUL 
COPILULUI 

 
PROF. DIANA-MIHAELA POPESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE TITULESCU”, CĂLĂRAȘI 
 

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 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. 

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. 
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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 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. 
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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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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE 

PROF. POPESCU GEORGETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE MĂNĂRCESCU” 

LIPOVU, JUDEŢUL DOLJ 

Copilul este o taină pe care întâi trebuie să îţi doreşti să o descifrezi şi apoi să lucrezi neîntrerupt 
pentru asta, părinţi şi profesori.  

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. 

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. 

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 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. 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. În programele în care sunt implicaţi părinţii 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. 
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 şcolii, ca instituţie de educaţie, formare şi 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 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, beneficiarii 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 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; dezvolta 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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Obstacolele majore întâlnite în relaţia şcoală-familie pot fi de ordin comportamental sau de ordin 
material. În cadrul acestui parteneriat, adesea dificultăţile rezultă din disputa unor idei divergente privind: 
responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi 
sau unicitatea învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului; 
participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în instituţia şcolară. 

Cel mai greu de înlăturat este obstacolul de ordin atitudinal. Mentalitatea oamenilor: părinţi, cadre 
didactice, elevi, publicul larg, în general şi cutumele sociale înrădăcinate şi întărite prin comportamente 
repetate sunt factori greu de influenţat şi de schimbat, dar acest lucru nu este imposibil de realizat. 

Pentru a dezvolta o colaborare reală între şcoală şi familie există mai multe căi: 
- problemele de ordin administrativ se rezolvă atunci când părinţii şi profesorii dispun de mecanisme 

de evaluare comune ale activităţii şcolare. Relaţia familie-şcoală apare justificată în măsura în care se 
restabileşte încrederea colectivităţii de părinţi, a comunităţii, în instituţia şcolară.  

- problemele de ordin atitudinal în relaţia şcoală-familie se rezolvă prin reciprocitate, care adesea 
lipseşte. Dacă prin intermediul şcolii sunt organizate diverse activităţi şi părinţii sunt invitaţi, vor veni 
părinţii elevilor cu note bune şi cu un comportament exemplar. Cât despre iniţiative ale părinţilor de a 
derula unele activităţi împreună cu copiii şi cu profesorii în şcoală, acestea sunt extrem de rare. 

Pentru a nu se ajunge la 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, 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. 
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“MOŞ NICOLAE PENTRU FIECARE’’ 
-PROIECT EDUCATIONAL-EXEMPLU DE BUNE PRACTICI 

PROFESOR ICONARU VIORICA DANIELA 
PROFESOR POPESCU MARIANA 

LICEUL TEORETIC “M. SEBASTIAN” – BRĂILA 

 Scopul proiectului cu titlul “Moş Nicolae pentru fiecare” este de a conştientiza elevii din Liceul 
Teoretic „Mihail Sebastian” asupra normelor, principiilor morale şi creştine de ajutorare a semenilor 
nevoiaşi şi de organizare a unei acţiuni de caritate la care elevii vor oferi persoanelor dezavantajate articole 
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cărţi şi jucării. Activitatea va avea loc la Şcoala cu clasele I-VIII din 
comuna Romanu, judeţul Brăila. La finalul proiectului elevii celor două şcoli vor participa la o serbare 
organizată cu ajutorul profesorilor implicaţi în proiect. 

Proiectul ”Moş Nicolae pentru fiecare’’ se încadrează în domeniul Civic, iar tipul de educaţie este 
cea care valorifică drepturile de manifestare a libertăţii omului din punct de vedere social şi moral. 

În ultimii ani, problemele comunitare au constituit o temă privilegiată a atenţiei opiniei publice locale 
şi naţionale. Una dintre aceste probleme este situaţia familiilor nevoiaşe din mediul urban, dar mai ales din 
mediul rural. Respectul faţă de sine şi faţă de aproape, solidaritatea şi loialitatea faţă de cei aflaţi în suferinţă 
sunt virtuţi creştine pe care fiecare trebuie să le cultive încă de pe băncile şcolii, pentru a putea salva pe cei 
aflaţi în dificultate prin faptele de milostenie. În acest sens, Liceul Teoretic “Mihail Sebastian“ prin 
proiectul ”Moş Nicolae pentru fiecare’’ îşi propune să acţioneze în sensul creării unui model de serviciu de 
ajutorare, de atenuare a gradului de marginalizare şi izolare socială a familiilor nevoiaşe. 

  Propunem acest proiect educativ deoarece la lecţiile de specialitate fiecare cadru didactic aplică 
metode şi strategii centrate pe elev, iar în viaţa de zi cu zi pentru a avea succes elevii trebuie să înveţe să 
respecte pentru a fi respectaţi, trebuie să ofere pentru a li se oferi. 

  De aceea, considerăm că este absolut necesar ca ei să îşi însuşească şi să cunoască principiile morale 
şi creştine în ceea ce priveşte atitudinea faţă de cei mai puţin avantajaţi. 

 Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor: din multitudinea de modele oferite 
de societatea în care trăim să ştie ce li se potriveşte şi să înveţe să aleagă . 

Obiectivele specifice acestui proiect sunt: 
• Formarea echipei de lucru şi consolidarea acesteia ;
• Selectarea familiilor care vor beneficia de ajutorul oferit prin acest proiect;
•Mediatizarea acestui proiect în şcoală pentru mobilizarea elevilor în vederea colectării obiectelor ce

urmează a fi donate familiilor dezavantajate; 
• Încheierea acordurilor de parteneriat cu Asociaţiile de Părinţi ale celor două şcoli implicate în

proiect; 
•Realizarea unui târg de caritate cu obiecte donate de elevi;
•Ajutorarea unor familii nevoiaşe din mediul rural, comuna Romanu, judeţul Brăila;
•Realizarea unei serbări şcolare;
• Conştientizarea elevilor asupra funcţiei cadoului, cea de relaţionare pozitivă şi reciprocitate;
•Creşterea gradului de implicare civică a comunităţilor şi autorităţilor locale în rezolvarea

problemelor cu care se confruntă familiile cu o situaţie materiala precară din mediul rural; 
•Dezvoltarea voluntariatului în şcoală pe baza experienţei acumulate în urma desfăşurării

proiectului; 
•Mediatizarea acestui proiect atât în şcoală, cât şi în presă;
Beneficiarii direcţi ai activităţilor proiectului ”Moş Nicolae pentru fiecare’’ sunt familiile nevoiaşe 

din satul Romanu, judeţul Brăila, iar beneficiarii indirecţi sunt elevii Liceului Teoretic “Mihail Sebastian“ 
din Brăila, familiile copiilor şi comunitatea brăileană. Ca parteneri, în a pune în practică ce ne-am propus 
vom avea Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila, Asociaţia de Părinţi a Şcolii 
cu clasele I-VIII Romanu şi Parohia “Sfinţii Voievozi“ Romanu. Cu toate aceste asociaţii se vor semna 
acorduri de parteneriat. 

Activităţile proiectului sunt: 
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• Stabilirea echipei de proiect - la această activitate vor participa elevii voluntari din liceul nostru din 
care se vor alege 8 elevi care vor forma echipa proiectului, coordonată de profesorii iniţiatori. 

• Lansarea proiectului - mediatizarea proiectului se va face prin intermediul Consiliului Consultativ 
al Elevilor, Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila şi prin afişe, fluturaşi, pliante. 

• Şi ei au nevoie de noi - prin această activitate partenerii vor urmări identificarea familiilor cu 
probleme financiare şi vor organiza un atelier de creaţii artizanale. În cadrul acestui atelier elevii şcolii din 
Romanu vor realiza obiecte ce vor fi dăruite oaspeţilor de la Liceul Teoretic “Mihail Sebastian“. 

• Caravana mobilă - realizarea unei colecte la nivelul şcolii pentru strângerea de obiecte de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte, cărţi şi jucării. 

• Dăruind vei dobândi- organizarea târgului de caritate în şcoala din comuna Romanu, unde obiectele 
donate vor fi expuse iar elevii liceului nostru îi vor ajuta pe copiii şi părinţii veniţi să-şi aleagă obiectele de 
care au nevoie. La rândul lor gazdele vor cânta colinde şi vor oferi cadourile realizate în atelierul de creaţie. 

• Suntem buni putem fi mai buni- încheierea proiectului printr-o masă rotundă la care se vor dezbate, 
împreună cu partenerii, rezultatele proiectului şi posibilitatea continuării acestei colaborări. 

Prin acest proiect se urmareşte: 
• Expansiunea dorinţei copiilor de a relationa; 
• Activitate şcolara şi extraşcolară intensă a copiilor; 
• Atragerea sprijinului comunităţii şi a părinţilor; 
• Creşterea numărului de voluntari care să vină în contact cu astfel de persoane devaforizate 

economic; 
Evaluarea proiectului se va realiza prin chestionare, expoziţii, mese rotunde, exemple de bune practici 

dar şi prin impactul avut asupra partenerilor, sondaje de opinie, articole apărute în presa locală; 
Echipa de proiect va fi formată din 8 elevi şi profesorii coordonatori: profesor Iconaru Daniela şi 

profesor Popescu Mariana. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

PROF. POPESCU TICUȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBĂNU-BUZĂU 

Prin specificul lor de activitate extracurriculară, serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, 
bucurii, creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi artistic. 
Importanţa lor educativă constă în conţinutul artistic prezentat, precum şi în atmosfera sărbătorească, 
deschisă, ce se instalează cu acest prilej. 

 Educatoarea preia sarcinile regizorului, ale interpretului şi ale spectatorului. Astfel, regia este o 
sarcina care se menţine la toate grupele, în schimb rolul de interpret creşte sau scade în raport invers cu cel 
de spectator. Perspectiva educativă este ca rolul de interpret al educatoarei să fie diminuat. Totuşi nu se 
poate neglija faptul că participarea directă a educatoarei la realizarea serbării este pentru copii o mare 
bucurie şi un prilej de intensificare a entuziasmului. Din această cauză, dozarea cu grijă a participării directe 
a educatoarei nu înseamnă absenţa ei din program, ci interpretarea unui număr surpriză. 

 Preocupările principale ale educatoarei în cursul unei serbări se canalizează spre animarea copiilor 
şi a spectatorilor, spre menţinerea admosferei de destindere. 

 De Ziua Naţională a României- 1 Decembrie, am pregătit serbări cu caracter patriotic, sărbătoresc: ,, 
Şi noi ne iubim ţara”, ,, La mulţi ani, iubită Românie.” 

Decorul sălii a primit un aspect festiv ( steaguri, baloane, imagini reprezentative). Copiii au fost 
îmbrăcaţi în costume populare, au recitat, au cântat şi au dansat în faţa părinţilor. prin acest tip de serbare 
părinţii şi educatorele au participat alături de copii, dansând şi cântând Hora Unirii. Altă dată, această 
serbare, a primit un caracter de şezătoare. Sala a fost transformată într-un mini muzeu cu obiecte de artă 
poulară. Copiii, îmbrăcaţi în costume populare au spus proverbe, ghicitori, zicători, au recitat poezii cu 
caracter patriotic, au cântat şi împreună cu şcolarii au dansat : ,, Hai să-ntindem hora mare” 

Prin acest gen de serbări, copiii au posibilitatea să-şi manifeste liber iniţiativele şi originalitatea, să-
şi dezvolte sentimente patriotice. 

 Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există preocupări 
susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă, se stabileşte centrul tematic specific temei, se 
împodobeşte bradul, se pregătesc cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de iarnă. Sceneta ,, Iată vin 
colindătorii”, a pus în valoare frumuseţea şi autenticitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti: colindatul, 
mersul cu steaua, pluguşorul, sorcova, venirea anului nou, venirea lui Moş Crăciun. 

 Copiii au interpretat cu multă plăcere roluri de: ,,iarnă” ,,an nou”, ,an vechi” ,,steluţe” ,,fulgi de 
zăpadă” ,,oameni de zăpadă” ,,îngeraşi”, fiind costumaţi adecvat. Şi de data aceasta , părinţii au fost prinşi 
în vraja atmosferei de sărbătoare şi în finalul serbării au colindat împreună cu educatoarele şi cu copiii o 
colondă tradiţională. 

 Serbarea nu poate fi lăsată în vechile-i tipare. Constituită ca mijloc de educaţie ce acţionează pregnant 
în planul personalităţii şi face apel la toată gama trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în planul 
evoluţiei generale a copiilor. 

 Venirea primăverii, aduce cu ea şi ziua de 8 Martie. Acum, fiecare dintre noi ne gândim la începuturi, 
la cea care ne-a dat viaţă, la mişcare, la veselie. Şi pentru acest eveniment am ales cu mare grijă scenetele: 
,,Primăvara” ,,Ghiocelul supărăcios”, am distribuit rolurile cunoscând foarte bine particularităţile de vârstă 
şi individuale ale copiilor. De fiecare dată am stabilit ca durata serbării să fie proporţională cu vârsta (copiii 
mici-o jumătate de oră, cei mari-o oră). De data aceasta decorul sălii de grupă şi al serbării a îmbrăcat haina 
primăverii Apar flori de primăvară, rândunele, miei pe câmpie şi multe alte elemente caracteristice 
primăverii. Copiii au interpretat roluri de: ,,primavară” ,,pui de vânt” ,,furnicuţe” ,,ghiocei” ,,albinuţe” 
,,fluturi.” Părinţii sunt foarte preocupaţi în vederea realizării costumelor pe măsura rolurilor. 

 Dacă la serbarea de Crăciun, copiii primesc daruri, acum ei sunt cei care oferă mamelor câte un dar 
realizat de ei, pentru a înţelege că în viaţă există o lege a echilibrului, primim, dar trebuie să şi dăruim, 
atunci când vine vremea. 

 Serbările de sfârşit de an şcolar, fac referire la anotimpul vara, la faptul că grupa pregătitoare 
părăseşte grădiniţa îndreptându-se spre şcoală, aceasta fiind o serbare a bilanţului. Am prezentat în faţa 
părinţilor scenetele: ,,Cearta florilor”,,Zâna poveştilor”,,Zâna ciupercilor”,,Învăţătură”. 
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 Pentru a menţine un ritm antrenant, de veselie şi de bună dispozitie, momentele statice au alternat cu 
cele dinamice: dansuri populare, dansuri tematice sub îndrumarea profesorilor specializaţi. 

 
Bibliografie: 
1. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Istitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Revista învăţământului 

preşcolar, 1-2/ 2008. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

PROF. ȊNV. PRIMAR POPŞE MARCELA-ANCUŢA 
SCOALA SAT SUGATAG 

 Părinţii sunt principalii parteneri ai procesului de ȋnvăţământ, de aceea rolul lor este deosebit de 
important. Atâta vreme cât colaborarea dintre şcoală şi părinţi este una bună, elevul va avea doar de câştigat, 
pentru că, părinţi implicaţi rezultă elevi implicaţi. 

 Un parteneriat părinţi – 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 decisiv 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. 

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;
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. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

PROF. POTIRNICHE ELENA MADI 

 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. 

 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. 

 Serbarile reprezinta cea mai eficienta metoda prin care parinti, elevi si cadre didacitce 
relationeza. Relationeaza cu entuziasm, cu bucurie cu dragoste. Si ce perioada din an este mai 
potrivita decat cea a sarbatorilor, cand toti incercam sa fim mai buni, sa uitam de tumultul vietii. 

 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. 

 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. 

 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 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 imbogăţindu –le viaţa ,făcând –o mai frumoasă ,mai plină de sens . 
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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 . 

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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ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU-JUD.BRĂILA 
PROF. PRICOP ELENA 

 
Iarna...... 
Elev:Șerbu Andreea 
Iarna...Paradisul uitat de razele soarelui,care se ascund cu frică printre norii cei reci.Zăpada s-a 

aşternut ca o mantie albă şi strălucitoare care a îmbrăcat brazii şi pinii cu haine grele de zăpadă.Vântul 
şuieră uşor printre crengile copacilor,,învăluindu-i cu un strat pufos de nea . 

Totul pare ca desprins dintr-o poveste.Fulgii se joacă de-a prinselea,iar cei care ajung pe pământ se 
depun uşor.uşor.dând pământului un veşmânt nou.Un omuleţ mic,făcut din omăt are o inimă mică,mică,de 
gheaţă şi stă neclintit şi se uită uimit la unii copii care se distrează pe iazul de oglindă,alţii coboară de pe 
un deal,asemenea unui şirag de săniuţe. 

Casele sunt complet acoperite de zăpadă,numai un fum din hornuri se ridică alene până la nori.La 
geamuri se zăresc mici flori de gheaţă care dau un sentiment plăcut celor din casă. 

Universul rece,creat de regina Iarna,ne înveseleşte privindu-i pe copii trăgând săniuţele uşoare prin 
troiene.Luna senină,care îţi spune că a doua zi vei avea floricele de gheaţă pe geam,este încojurată,ca o 
crăiasă,de mii de steluţe. 

Iarna nu este un anotimp trist,ci unul plin de extaz şi armonie. 
 Ce frumoasă este iarna! 
 
 Miezul iernii 
 Elev:Mihai Georgiana 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 
Mii de fulgi cad din cer 
Îi aduna vântu-n zare, 
Şi-i înalţă,şi-i coboară, 
Apoi se prind din nou în horă 
 
Nori golaşi au năvălit 
Şi cu viscolul cumplit 
Scutură în mii de fire 
Singura argintărie. 
 
Ploaie albă de cristaluri 
Se aşterne peste dealuri, 
Iar ghirlande de sticlă 
Pe sub ele treci cu frică. 
 
Copacii sunt adormiţi 
Între valuri de nămeţi, 
Iar munţii sunt zăpăciţi 
De viscolul ce nu-i vreţi. 
 
Ţurţurii de pe casă 
Toţi sunt parcă un şirag 
De cristale,perle groase 
Se aşează pe la case. 
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 Magia Crăciunului 
 Elev:Broască Cristina 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 
Sosește iarna.Zăpada moale ca o pătură groasă acoperă culmile semețe ale munților.Un brad tânăr 

privește trist prin mulțimea fulgilor de nea la stelele argintii ce strălucesc mai tare in aceasta seară .De 
deparde se aud colindele copiilor și bucuria Crăciunului.Deodată se porneste un vânt puternic și o greutate 
îi îndoaie trunchiul braduțului.E chiar Moș Crăciun.Coborând din sania fermecată trasă de reni cu sacul 
plin de jucării,a alunecat și s-a sprijinit de brad. 

Moșul privește bradul și își spune că este cel mai potrivit pentru clasa noastră,adică clasa a-IV-a,din 
satul Cireşu.Dorinta bradului dar și a noastră a fost îndeplinită .Bradul a ajuns în clasă noastră ,iar noi l-am 
împodobit împreuna cu doamna învățătoare cu multe globulețe dar și cu multă dragoste.Bucuria noastră a 
fost și mai mare când am văzut ca Moșul ne-a lăsat o mulțime de cadouri. 

 Uite, vine iarna! 
 Elev:Gheorghică Eduard 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 
 Iarna a sosit aducând daruri minunate. Natura a căpătat un aer de poveste. 
Cine nu se regăsește în această poveste a uitat că a fost copil! 
Sărbătorile aduc cu ele împlinirea dorințelor și multe daruri pentru copii. De aceea ,noi ne bucuram 

cel mai mult de sosirea acestui anotimp.Ne jucăm prin zăpada pufoasă și albă și construim oameni de 
zăpadă. 

 -Ce frumos ninge! 
 -Da, îmi răspunde prietenul meu, Victor. Fulgii sunt ca niște steluțe albe. 
Să ne bucurăm de aceste frumuseți ale iernii! 

Vis de Craciun 
 Elev:Voinea Florentina 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 

Am așteptat pe înserat 
Pe Moșul drag, prea bun, 
Să ne aducă, luminat, 
Povestea de Crăciun, 
Pe Maica Sfântă, coborând 
Cu îngerii de mana, 
Și preacuratul prunc, cântând 
Cu flori de măr cununa. 
Atunci și noi suntem mai buni, 
Cu vise neintinate, 
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 Iarna 
 Elev:Bănică Răzvan 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 

Vine,vine iarăși iarna 
Cea plină de bucurii, 
Săniuțe zburdă-n zare 
Pe dealuri cu mulți copii. 
Fulgii mari roiesc în cerc 
Acoperind pământul 
Și-n suita lor vestesc 
Că vine iar Crăciunul. 
Glasuri multe de copii  
Pornesc bucuros 
S-anunțe lumea-n drumul lor 
Că s-a născut Cristos! 

 Iarna, anotimpul fermecat  
 Elev:Grădinaru Florin 
 Școala Gimnazială Cireșu-jud.Brăila 
 Prof.Pricop Elena 
 A sosit Crăiasa Zăpezii cu trăsura trasă de îngeri de lumină. 
Zâna albă a adus pământului stors de vlagă multe cadouri.Mireasa așterne,rând pe rând, peste 

bătrânului pămând,florile de iasomie din rochiță ei dalbă.Din norii furioși cad fluturi dalbi cu aripi 
catifelate,dansând lin prin văzduhul limpede. 

 Roi de albinuțe albe muncesc,făcând un singur trup,pentru căciulițele albe ca laptele ale caselor cu 
ochi împodobiți cu flori de gheață.Balerinele gingașe se prind în horă și dansează fără oprire până în 
zori.Îmbrăcați în straie de îngeri,copacii sunt5 pregătiți să meargă la balul zănei dalbe. 

 Pe dealurile îmbătrânite liniștea se sparge de glasurile vesele ale copiilor,Ochii lor micuți de 
căprioară admiră peisajul imaculat.Totul este o întindere plăcută și albă .Din hornurile caselor doborâte de 
greutatea omătullui se ridicăîn văzduh fumuri albe. 

 Iarna ,natura îmbrăcată în haină imaculată ne dă un sentiment de puritate și de bucurie deplină. 
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PARTENERIATUL CU PĂRINȚII 

PROF. PRUTEANU DANA 
GRĂDINIȚA NR.1 CLEJA, JUD. BACĂU 

Părinţii trebuie să vadă în gradiniță 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 grădiniței să identifice situaţiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 
conştientizeze că relaţia de colaborare grădiniță-familie este determinantă în educarea copiilor. 

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. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 
grădinița este pregătorea acestuia pentru mediul școlar. 

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 – 

grădiniță 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 

preşcolarul 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 preşcolar, în ce fel să-
l motiveze. Grădinița este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să pășească spre mediul școlar. 

De aceea, recomandăm părinţilor 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, 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: 
Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002; 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII/SERBARILE 
SCOLARE 

PROF INV PRIMAR: PUSCASU MARIA 

 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. 

 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 
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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 serbarile scolare; 
• organizarea unor expoziţii, serbări, excursii; 
• organizarea unui colţ verde în şcoală; 
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. 
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``MAGIA SARBATORILOR DE IARNA`` 
IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

INSTITUTOR RACARU LUMINITA FLORINA 
GRADINITA ADUNATII-COPACENI, GIURGIU 

 "Că nu te lasă să te gândeşti numai la tine, copilul te invaţă cel mai bine măsura generozităţii, a 
griji pentru celălalt, a sacrificiului. Iţi aduce aminte că poţi zâmbi in fiecare zi, că poţi afla bucuria până 
şi in lucrurile cele mai mărunte, că dragostea nu se câştigă cu bani şi nici respectul cu biciul. Ajutându-l 
să descopere lumea, ajungi tu insuţi să o inţelegi mai bine. Poveţele pe care i le dai te ajută să inţelegi mai 
bine unde ai greşit şi să indrepţi ce se mai poate indrepta.” Maria Vrânceanu 

 Tendinţele actuale ale educaţiei cer realizarea unor parteneriate constructive şi eficiente între 
grădiniţă, familie şi alţi factori educaţionali, în vederea socializării şi pregătirii copilului pentru şcoală şi 
viaţa socială.  

 Parteneriatul educaţional este una dintre cerinţele-cheie ale pedagogiei contemporane, este un 
concept şi o atitudine.  

 Parteneriatul se bazează pe premisa că părţile interesate au un fundament comun de acţiune şi un 
spirit de reciprocitate care le permite să se unească. Pe educatori şi pe părinţi îi uneşte dorinţa de a-i susţine 
pe copii în dezvoltarea lor. De aceea, instituirea spiritului de reciprocitate, astfel încât eforturile depuse să 
aibă semnificaţie pentru toţi cei implicaţi, este percepută de ei drept o provocare. Cunoscându-se, partenerii 
se identifică cu nevoile şi aspiraţiile copilului, pentru a-l sprijini, cu tact, înţelegere şi dragoste, în a atinge 
un scop cu finalitate pozitivă. 

 Experienţa demonstrează că legăturile afective şi comunicarea bună cu părinţii, angajarea lor în 
diverse acţiuni îmbunătăţesc atitudinea acestora faţă de grădiniţă sau faţă de orice alt tip de instituţie de 
educaţie timpurie, încurajându-i să se antreneze şi mai mult în viaţa instituţiei, să interacţioneze şi mai bine 
cu copii lor.Ei vor să fie informaţi asupra politicilor educaţionale ale acesteia, să cunoască scopul şi 
obiectivele programului educativ la care participă copilul.  

 Pentru ca parteneriatul să fie cu adevărat eficient, nu unul formal, este important ca părinţii să fie 
implicaţi în luarea deciziilor, să devină participanţi activi în planificarea, organizarea, Implementarea şi 
evaluarea oricăror practici pozitive, să identifice, în tematica acţiunilor, informaţiile oferite despre copiii 
lor.  

 Părinţii şi educatorii poartă, în egală măsură, răspundere pentru contribuţia şi efortul în construirea 
unei relaţii de bună colaborare în beneficiul copilului. Avantajele activităţii în parteneriat includ deci 
responsabilitatea comună în luarea deciziilor. 

 Cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei sînt însă 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 împărtăşirea ideilor, luarea deciziilor într-o atmosferă mai 
relaxantă, mai caldă, mai plăcută.  

 Tinand cont de activitatile desfasurate in anii anteriori,serbarea de Craciun s-a realizat sub forma 
unor activitati comune gradinita-parinti,in vederea dezvoltarii spiritului civic,interesului pentru datini si 
obiceiuri,dragostea pentru cultura si cunoastere, adecvate nivelului de varsta al prescolarilor.Astfel,parintii 
au participat prin acordarea sprijinului in decorarea salii de grupa,dar si prin atragerea unor parteneri,care 
sa sponsorizeze cu donatii.  

 In perioada premergatoare acestei activitati, am realizat programul de desfasurare si am popularizat 
evenimentul in randul copiilor si al parintilor. 

 Evaluarea acestei serbari s-a realizat printr-un album foto, cu instantanee din timpul activitatii. 
 La final, personajul-cheie-Mos Craciun, le-a rasplatit copiilor munca si rabdarea cu daruri binevenite. 
 Antrenînd părinţii în pregătirea şi desfăşurarea serbarii, copiii se simt puşi în valoare, talentele şi 

cunoştinţele lor fiind fructificate, iar munca educatorului/educatoarei – substanţial diminuată. Urmărindu-
şi copilul în variate situaţii de interacţiune zilnică, părinţii au avut posibilitatea sa în colectivul grupei sau 
în programul grădiniţei.  
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROFESOR RĂCEANU DANUBIA-ILEANA, 
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI, JUDEŢUL GORJ 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din intuneric, 
nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la îmbogăţirea 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. 

În procesul instructiv-educativ, activităţile extracurriculare îl atrag pe copil să participe cu plăcere şi 
să fie interesat de activităţile propuse. În cadrul acestor activităţi, se transmit copiilor, în mod sistematic şi 
organizat, informaţii din toate domeniile: muzicale, literare, plastice accesibile, formându-se astfel anumite 
competenţe: de a audia anumite piese muzicale, de a interpreta roluri. Interpretând diferite roluri, copilul 
reproduce modele de conduită şi le asimilează în propria lui comportare. Trăsătura cea mai importantă a 
interpretării unor roluri este originalitatea şi creativitatea copilului în redarea impresiilor proprii despre 
realitatea înconjurătoare, spontaneitatea şi intensitatea trăirilor exprimate în joc. Are un pronunţat caracter 
activ – participativ, permiţând copilului să construiască relaţii sociale, să-şi exerseze şi să-şi perfecţioneze 
limbajul, să rezolve probleme, să negocieze, să coopereze, să utilizeze simboluri. 

Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi a 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, exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează 
prin intermediul serbării.  

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. 

Serbările organizate în această perioadă sunt un prilej pentru copii de a transmite magia Crăciunului 
şi de a se întoarce la tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru păstrate cu sfinţenie. Colindele cântate de 
aceste suflete inocente induc o stare de pace şi linişte sufletească, creează o atmosferă de poveste. Este o 
bucurie să vezi părinţii şi bunicii cum îşi aplaudă copiii şi nepoţii, cu ochii scăldaţi în lacrimi şi mândri de 
felul în care micul artist îşi interpretează rolul pe scena învăluită în armonia sărbătorilor de iarnă.  

Copiii trăiesc o bucurie imensă când văd că reuşesc să trezească emoţii în sufletele spectatorilor, 
dovadă fiind aplauzele şi laudele primite. Ei sunt cei înzestraţi cu harul de a transmite bucuria acestor 
sărbători magice.  
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SERBĂRILE - PRILEJ DE APROPIERE 
ÎNTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ 

RAD ADELA – PROF. ÎNV. PREŞCOLAR 

„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) 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt grădinița 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 și estetic. Grădinița, alături 
de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 
copilului. 

Colaborarea familie – grădiniță este relaţia cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 
demers. Această colaborare va fi eficientă dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru 
şi preșcolarul 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 copil, în ce fel să-l 
motiveze şi să-l ajute .  

Serbările 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. 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 cadrul didactic. 

Serbările reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea preșcolarului 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 preșcolarilor, 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 preșcolarilor timizi. 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. 

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 sufletele preșcolarilor, părinților 
și a cadrelor didactice. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE ŞI EFECTELE 
LUI ASUPRA ELEVULUI 

RADULESCU FLORINA DELIA 

 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. 

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, prin această
cercetare se va demonstra contribuţia pe care o aduce implicarea familiei în dezvoltarea si educarea 
copilului şi importanţa parteneriatului şcoală-familie. 

CAZ 1 

 OBIECTIVELE CERCETĂRII: 1. Implicarea familiei în elaborarea unei strategii personalizate 
de optimizare a rezultatelor şcolare ale elevului; 2. Analizarea împreună cu familia a rezultatelor parţiale 
ale colaborării cadrului didactic cu familia; 

 IPOTEZELE CERCETĂRII: 
 Ip. 1 Dacă învăţătorul iniţiază o intervenţie personalizată pentru un elev cu rezultate şcolare slabe în 

care atrage familia pentru sprijin/suport, rezultatele şcolareale elevului se vor îmbunătăţi. 
 UNIVERSUL CERCETĂRII Eleva Daria J. este elevă în clasa a IV-a şi provine dintr-o familie cu 

doi copii. Ea întâmpină dificultăţi în învăţare care se datorează stării sale de sănătate, este diagnosticată cu 
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o boală la inimă, încă din clasa I fiind nevoită să lipsească foarte mult de la şcoală pentru internări/ analize,
fapt ce şi-a pus amprenta pe evoluţia sa de mai târziu. Faptul că şi sora sa suferă de aceeaşi boală a îngreunat 
situaţia familiei, căreia i-a fost destul de dificil să gestioneze aceste probleme. In rest, este un copil normal, 
veselă, sociabilă, o bună colegă şi prietenă. Implicarea familiei în procesul educaţional nu a fost 
permanentă, nu au fost recuperate pierdirile din zilele absentate, nu a primit sprijin permanent la teme, lucru 
ce a condus la carenţe în educaţia elevei. Eleva Daria J. întâmpină dificultăţi de comunicare, nu are un 
vocabular complex, abilităţile lingvistice sunt limitate, capacitatea de raţionament este lentă , nu are 
dezvoltată gândirea logică şi critică, nu dă dovadă de stăpânire de sine,se teme de eşec, are nevoie 
permanent de încurajări, ezită dacă nu este ajutată. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea 
şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii 
educativi din şcoală.  

 METODE DE CERCETARE 
 În demersul de cercetare sunt folosite mai multe metode: -ancheta pe bază de chestionar, aplicat 

părinţilor -observaţia -interviul structurat –discuţii. 
INSTRUMENTE UTILIZATE IN CERCETARE 
INSTRUMENTELE DE CERCETARE utilizate sunt: 
- Chestionarul 
- Protocolul de observatie 
- Protocolul de discutie  
Observaţia este „una din metodele de cunoaştere a personalităţii umane, care constă în consemnarea 

metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual sau colectiv, aşa cum 
se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare.”(Ion Holban, „Cunoaşterea elevului: sinteză a 
metodelor”). Înregistrarea, prin observaţie, a unui eveniment sau a unui comportament, se realizează de 
regulă pe baza unei grile / protocoale de observaţie, care oferă un cadru de sistematizare a obiectivelor 
urmărite. Astfel, pe baza comportamentului observat, putem să ne formăm o opinie în ce priveşte 
dezvoltarea psihică a copilului. Având în vedere faptul că într-o sesiune de observaţie nu poate fi urmărit 
întregul comportament al copilului, este necesar să se stabilească un aspect care să fie urmărit într-o sesiune 
anume şi notarea comportamentelor specifice care apar în perioada de observare sub forma unor indicatori 
comportamentali. Indicatorii comportamentali reprezintă descrieri ale comportamentelor specifice ale 
copilului (de ex., “vorbeşte neîntrebat”, “pune întrebări” etc). 

 Este important ca indicatorii comportamentali să descrie cât mai concret comportamentele observate. 
Un exemplu de indicator comportamental adecvat este “cunoaşte şi foloseşte în mod corespunzător 
culorile”, în timp ce “are înclinaţii spre pictură” este prea general pentru a fi relevant.  

STUDIUL DE CAZ 1 
Parteneriatul şcoală –familie a vizat analiza a trei paliere temporale: 
- trecut - istoria cazului (determinarea, cu ajutorul familiei, a factorilor ce au condus la înregistrarea 

rezultatelor slabe la învăţătură); 
- prezent – situaţia prezentă (analizarea, impreuna cu familia) a cazului şi luarea de măsuri potrivite 

astfel încât situaţia şcolară a elevei să se îmbunătăţească); 
 - viitor–rezultatele obţinute (analizarea, impreuna cu familia a acestor rezultateşi dezvoltarea 

parteneriatului şcoală-familie). 
 Pasul 1: Pentru obţinerea informaţiilor necesare identificării factorilor ce au condus la înregistrarea 

rezultatelor slabe la învăţătură am utilizat toate metodele de cercetare enunţate: ancheta pe bază de 
chestionar (ce cuprinde întrebări închise, deschise, mixte, cu variante la alegere- observaţia (interviul 
structurat,discuţiile cu părinţii .Toate acestea au ajutat la realizarea unei radiografii asupra 
situatieicopiluluişi la luarea deciziei de necesitate a încheierii unui parteneriat, în formă nescrisă, între 
şcoală şi familie. 

 Pasul 2: În continuare, se realizează un Plan de interven ţie combinat ce cuprinde activităţile propuse 
părinţilor şi sarcinile ce le revin acestora pentru a ajuta elevul sa progreseze. 

 Pasul 3: În aplicarea acestui plan de intervenţie, părinţii au întâmpinat unele bariere şi a necesitat o 
discuţie în urma căreia s-au găsit soluţii la refuzurile copilului. 

1470



Scopul discuţiilor purtate cu parinţii a fost acela de a-i consilia in procesul educarii copilului. 
 Pasul 4: Analizarea rezultatelor şcolare, progresul, regresul sau stagnarea acestora. Rezultatele sunt 

comunicate părinţilor. Interpretarea rezultatelor se face pe baza răspunsurilor oferite de elevă la lecţii, pe 
parcursul studiului de caz, pe baza fişelor de evaluare şi pe baza interpretării răspunsurilor părinţilor la 
chestionar, aplicat şi la finalul cercetării.  

 Informarea părinţilor despre comportamentele copilului de către specialiştii în domeniul educaţiei 
poate contribui la prevenirea efectelor negative ale acţiunilor lor educative. Implicarea părinţilor în 
activităţile şcolii trebuie să fie una dintre priorităţile învăţământului actual.  

 Obiectivul fundamental al acestor acţiuni vizează transferul de experienţă, cunoaşterea aprofundată 
a exemplelor de succes fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace de a motiva părinţii pentru a deveni 
aliaţi ai şcolii. 

Antrenarea părinţilor în realizarea activităţilorare ca scop îmbunatăţirea rezultatelor şcolare. Astfel 
că, pentru realizarea activitaţilor propuse este necesară implicarea totală a familiei, acordarea de timp 
elevului, o comunicare optimă între părinte şi copil, dar şi între familie şi învăţător, organizarea unui 
program zilnic al elevului, stimularea permanentă a acestuia pentru ca dorinţa de a-şi îmbunătăţi rezultatele 
şcolare să se îndeplinească. 

REZULTATELE CERCETĂRII 
 De această dată, şcoala şi familia au fost 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. La baza acestor rezultate se află fişele de evaluare individuale, teste cu itemi pentru fiecare 
obiectiv în parte , elaborarea minuţioasă a portofoliilor, dar şi structurarea răspunsurilor orale, îmbunătăţirea 
vitezei de răspuns,s-a dezvoltat capacitatea de argumentare, dorinţa de participare şi implicare în activităţile 
desfăşurate la clasă, sporirea încrederii în sine. Eleva a manifestat cooperare, a acceptat regulile impuse de 
programul zilnic stabilit de părinţi, nu s-a abătut de la activităţi şi motivaţia primirii unei recompense pentru 
citirea de lectură suplimentară a dat roade. În ceea ce priveşte recuperarea lacunelor, eleva găsea tot timpul 
scuze pentru a se sustrage de la aceste activităţi, părinţii nu au reuşit să o convingă. La început a manifestat 
oboseală, nefiind obişnuită cu un ritm permanent de lucru. Colaborarea din cadrul familiei face ca 
rezultatele să fie vizibile. Familia a fost capabilă să coordoneze activităţile planificate în Planul de 
intervenţie , au supravegheat îndeaproape activitatea copilului, au cooperat şi l-au îndrumat ori de câte ori 
a fost nevoie, i-au oferit resursele necesare pentru o bună desfăşurare a ceea ce îşi propuneau, şi-au focalizat 
toată atenţia asupra elevului, au conştientizat importanţa implicării în activitatea şcolară a copilului lor, 
chiar recunosc că, au învăţat să abordeze dintr-o altă perspectivă relaţia cu copiii lor, au învăţat să asculte 
şi au observat şi o îmbunătăţire a relaţionării în cadrul familiei. 

 Familia a solicitat ajutorul cadrului didactic ori de câte ori a fost necesar, s-au consultat astfel încât 
să ia cele mai bune decizii care să conducă la un succes, împreună au gestionat cazul. O ameninţare, dar 
poate că preconizată, a fost faptul că acest parteneriat a generat un grad sporit de stres părinţilor, deoarece 
au fost constrânşi de timp, de serviciu, de grijile gospodăriei. Studiind răspunsurile oferite de părinţi în 
urma chestionarului aplicat la finalul studiului înţelegem că: 

* părinţii au aşteptări mai mari de la copilul lor;
* interesul copilului pentru procesul educativ a sporit;
* evoluţia copilului s-a datorat vizitelor mai dese la şcoală ale părinţilor, supravegherii atente,

controlul caietelor, oferirea de ajutor la lecţii, recompensarea, când este cazul; 
* timpul alocat de părinte copilului este mai mare;
* timpul petrecut în faţa calculatorului/ televizorului/jocurilor/ activităţilor libere nesupravegheate s-

a redus. Încă o dată ne dăm seama că demersul didactic trebuie să-şi deplaseze accentul de pe informare pe 
formare, prin aplicarea metodelor moderne de lucru şi abordarea diferenţiată a colectivului de elevi, 
urmărindu-se dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor de comunicare, relaţionare şi învăţare. 
Concluzionând, pot spune că parteneriatul continuă, familia manifestă în continuare interes pentru progresul 
fiicei lor, rezultatele de la Evaluarea Nationala de la clasa a IV-a au fost mulţumitoare, relaţia şcoală-familie 
s-a întărit şi parteneriatul se reflectă în performanţele şcolare ale elevei. 
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RECOMANDĂRI PENTRU ŞCOLI IN RELATIA 
SCOALA- FAMILIE-COMUNITATE 

Dezvoltarea programului de implicare a familiilor şi comunităţii, sporirea numărului de familii 
implicate la şcoală şi acasă, creşterea succesului elevilor reprezintă obiective de viitor recomandate fiecărei 
şcoli din the National Network of Partnerships Schools (NNPS), SUA. Şcoala are responsabilitatea de a 
personaliza programele de parteneriat prin adaptarea la nevoile identificate şi scopurile urmărite. 

Strategii corespunzătoare fiecărui tip de părinte pot fi asumate de şcoli pentru realizarea unor 
parteneriate eficiente şcoală - familie. Strategiile sunt orientate spre următoarele elemente de bază: 
dezvoltarea unei viziuni cu privire la implicarea părinţilor, creşterea vizibilităţii şi a accesibilităţii echipei 
şcolare prin crearea contactelor şcoală - părinţi, valorizare şi atenţie la cerinţele părinţilor, conectare la 
aspecte considerate importante de către părinţi şi cu care aceştia au afinităţi, prin conştientizarea aspectelor 
familiare, grijă pentru calitatea comunicării dintre şcoală şi părinţi, acordare de timp şi spaţiu părinţilor 
pentru a participa la activităţile şcolii. 

Creşterea gradului de implicare a părinţilor în şcolile din Rwanda are în vedere următoarele 
recomandări: organizarea unor campanii de conştientizare pentru informarea tuturor factorilor de decizie în 
educaţie asupra rolurilor specifice şi complementare, asupra obligaţiei de a susţine implicarea părinţilor, 
dezvoltarea unor parteneriate eficiente şcoală - familie - comunitate, iniţierea şi promovarea unor activităţi 
extra-curriculare care să ofere părinţilor oportunitatea de a contribui cu propriile abilităţi, stabilirea în şcoli 
a unor centre de informare pentru părinţi, implicarea copiilor în reţeaua părinte - şcoală, realizarea unui 
studiu pentru evaluarea resurselor părinţilor, în ideea creării unui plan concret şi specific pentru includerea 
părinţilor ca parteneri ai şcolii. 

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. 

Studiul asupra parteneriatului părinţi-profesori pentru dezvoltarea abilităţilor de lectură ale copiilor 
supradotaţi din Noua Zeelandă a atras atenţia asupra tensiunilor dintre nevoile individuale ale copiilor şi 
acceptarea lor socială, deoarece în multe situaţii, potenţialul lor cognitiv intră în conflict cu integrarea 
socială. Pentru a nu fi respinşi sau excluşi de co-vârstnici, copiii îşi schimbă vocabularul, nu mai folosesc 
concepte avansate sau judecăţi complexe. Pentru ca părinţii să nu mai fie nevoiţi să ascundă profesorilor 
înzestrările deosebite ale propriilor copii din cauza prejudecăţilor sau a convenienţelor sociale se recomandă 
tratarea diferenţiată a acestor copii. Astfel, colaborarea cu părinţii devine crucială, deoarece şcoala 
recunoaşte şi valorizează potenţialul copiilor. Pe lângă sugestii foarte aplicate, referitoare la abilităţile de 
lectură, practicile şcolare din Suedia oferă o extindere a perspectivei referitoare la implicarea părinţilor în 
cadrul consiliilor locale din şcoli. 

Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi. Abordarea copiilor 
şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport cresc şansele ca aceştia să fie apreciativi şi 
responsivi. Şcoala a luat în considerare cele două principii de acţiune. Astfel că în lucrul cu părinţii, şcoala 
recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră astfel încât să îi motiveze să participe, prin faptul că se 
ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul disponibil sau de anumite condiţii speciale. Misiunea şcolii 
este de a facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp, angajamente profesionale, 
sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea complicat poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul 
părinţilor care nu sunt vorbitori nativi). Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala pe baza 
propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte care să le afecteze ulterior copilul, 
unii simt că sunt depăşiţi din punct de vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv sau din cauza 
schimbărilor din mediul educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare, etc.). Şcoala este responsabilă de 
acordarea unui suport adecvat pentru ca părinţii să depăşească aceste contexte defavorizante. 

Familiile rome au nevoie să perceapă că există un viitor al participării şi nu al excluderii pentru copiii 
lor, astfel încât să conştientizeze pe deplin valoarea şcolii şi a educaţiei. Provocarea merge mult dincolo de 
şcoala efectivă, implică întreaga societate şi rolul pe care romii îl joacă. Oricum, şcoala poate avea un rol, 
în acest proces, prin a face primul pas în stabilirea relaţiilor cu familiile, care pot reprezenta baza 
recunoaşterii reciproce, a încrederii şi respectului. Implicarea familiilor în activităţile şcolare reprezintă 
elementul fundamental al procesului de şcolarizare al copiilor romi. Primul pas în a găsi un teren comun de 
lucru este acela al recunoaşterii şi al înţelegerii întregului mediu al copilului. Respectul pentru lumea 
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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. Aceasta nu înseamnă ca şcoala să îşi asume întreaga 
responsabilitate pentru educaţia copiilor romi. Nici părinţilor nu li se cere asta. 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: 
Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; Stăiculescu Camelia -

,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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PARTENERIATELE ȘI ROLUL LOR IN ACTUL EDUCAȚIONAL 
 

RĂDULESCU LOREDANA COSMINA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE GÂRDA” MĂNĂȘTIUR,  

GPN – MĂNĂȘTIUR,  
LOCALITATEA MĂNĂȘTIUR, JUDETUL TIMIȘ 

 
În contextul societății contemporane caracterizate prin criza de timp și prin explozia informațională 

și tehnică, computerul și, implicit, internetul, au devenit fenomene globale a căror înțelegere încă ne 
depășește. Apreciem, desigur, efectele pozitive, conectivitatea, rapiditatea găsirii răspunsurilor, dar mai 
greu ne dăm seama de potențialul lor nociv. Copiii și adolescenții pot deveni foarte ușor prizonierii unui 
dialog virtual, joc sau aplicație, devin dependenți de net, renunță la a mai socializa în mod direct, la jocuri 
sportive, se însingurează, iar dezvoltarea personalității lor va avea serios de suferit. În plus, se deschid porți 
de vulnerabilitate fără precedent, de care adulții nu au știut niciodată și nu le percep prea ușor pentru că nu 
au crescut cu așa ceva. Iată de ce, din ce în ce mai mult, se afirmă că școala și specialiștii săi au un rol 
esenţial în formarea și pregătirea tinerilor pentru viaţă. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 
răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o astfel 
de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi planifice şi 
să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, ea trebuie să 
respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi evalueze periodic 
rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente la 
noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 
inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a ieşi din 
propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care organizaţia 
ajunge să le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 
memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, socială, 
pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica cele învățate și 
în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să fie puși în situații în 
care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 
experiențe, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 
comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este 
o necesitate a activităţii didactice. 

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. 

Termenul de 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.” (Cucoș, 2009) 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional: 
• în funcţie de domeniul de colaborare: 
– parteneriate în vederea finanţării derulării unor proiecte; 
– parteneriate de realizarea a unor proiecte comune de dezvoltare instituţională; 
– parteneriate de dezvoltare a unor proiecte comune didactice; 
– parteneriate ce vizează contracte de cercetare; 
– parteneriate ce au ca scop activităţile de formare profesională; 
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– parteneriate în vederea organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; 
– parteneriate de iniţiere, derulare, evaluare a unor programe internaţionale. 
• în funcţie de scopul şi obiectivele urmărite: 
– parteneriate de reprezentare: federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii; 
– parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 
• în funcţie de durata de desfăşurare: 
– parteneriate pe termen scurt; 
– parteneriate pe termen mediu; 
– parteneriate pe termen lung. 
• în funcţie de forma de finanţare: 
– parteneriate cu finanţare integrală; 
– parteneriate cu finanţare parţială; 
– parteneriate fără finanţare; 
– parteneriate cu autofinanţare. 
• în funcţie de tipul de unitate: 
– unitate de învăţământ; agent economic; instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; 

instituţii nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 
Pentru realizarea unui parteneriat de succes, sunt necesare parcurgerea unor etape precise: explorare 

– evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare – reglementare – consolidare – acţionare 
– implementare – evaluare. 

Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 
coordonare, cooperare şi parteneriat. Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al 
comunicării pentru a ajunge la un nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă o 
formă avansată a relaţiei dintre două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele 
intermediare, cele care facilitează stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare 
în vederea realizării parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Condițiile realizării unui parteneriat reuşit implică: 
• identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii; 
• găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 
• organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 
• identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea folosi la 

maxim; 
• combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor care se pot aplica diferitelor sarcini; 
• utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 
Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative extracurriculare atrag atenţia nu atât 

asupra importanţei acestora în sine, cât mai ales asupra implicaţiilor pe care le au asupra construirii şi 
modelării personalităţii viitorilor cetăţeni ai planetei, elevii de azi. Aceste activităţi sunt apreciate de către 
copii şi factorii educaţionali în măsura în care: 

• urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 
• valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 
• organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
• formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 
• au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere. 
Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al educaţiei pe 
care o face şcoala. Acestea sunt: 

– împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul 
unei acţiuni concrete; 

– acţiunile dezvoltă la elevi empatia, responsabilitatea faţă de semenii lor; 
– se creează legături la nivelul comunităţii; 
– se stimulează gândirea critică; 
– se educă percepţia multiculturalităţii; 
– se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 
Printre efectele majore pe care le produc proiectele educative, se pot menţiona: 
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• creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării; 
• stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii; 
• creșterea gradului de socializare și valorizare a elevilor; 
• reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 
• creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 
• asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală; 
• ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 
• formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii; 
• asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra; 
• transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară. 
Proiectele de parteneriat educaţionale 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 în dezvoltarea personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale 
sunt benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. 

Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură 
o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre 
părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 
educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, 
cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală-familie-comunitate. 

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, mediul 
extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 
educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 
deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni 
să ia parte activă la soluţionarea problemelor. 

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 să 
funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de 
elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice. 

Astfel, elevii învaţă să gândească critic, complex, îşi dezvoltă gândirea multicauzală, experimentează 
abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu în ultimul rând, socializează, învăţând să 
fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi împărtăşească experienţe personale. 

Experiențele elevilor participanți sunt pozitive, legăturile de prietenie dintre participanți sunt stabile 
și viabile astfel încât nu mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe 
asemănătoare, interne sau internaționale. 

În concluzie, în societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 
constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea comportamentului 
incluziv. 

 
Bibliografie 
1.Bătrînu, E., Educaţia în familie, Editura Politică, Bucureşti: 1980. 
2. Cucoş, C. (coord.) Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice. Ediţia a 

III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi:2009. 
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PĂRINȚII- O VERIGĂ IMPORTANTĂ ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

RĂDULESCU MARIA MELANIA, 
PROFESOR LICEUL TEORETIC ,,LITTLE LONDON” 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – Boutin 
şi During, 1994. 

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.
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. 

Familia constituie mediul cel mai important în care copiii sunt educaţi. Pentru a realiza o educaţie de 
calitate, pregătirea teoretică şi practică a părinţilor este definitorie. De aceea, învăţătorul trebuie să aibă o 
strânsă colaborare cu părinţii în scopul pregătirii şi elaborării unui program zilnic echilibrat. În context se 
identifică rolul şi funcţia parteneriatului educaţional considerat alternativă reală şi soluţie a marilor 
probleme cu care se confruntă educaţia în prezent. 

Stimularea motivaţiei părinţilor pentru educaţia intelectuală este unul dintre elementelecheie ale 
dezvoltării creativităţii şi inovării educaţiei contemporane. Responsabilitatea părinţilor privind creşterea şi 
educarea copiilor implică modificarea mentalităţilor acelor părinţi care se manifestă prin indiferenţă şi 
iresponsabilitate faţă de educaţia copiilor lor. Încă la începutul secolului trecut, Im.Kant scria: Părinţii care 
au primit ei înşişi o educaţie sunt deja nişte modele după care se îndreaptă copiii. 

Astfel, în contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 
tuturor subsistemelor sale, învăţământul îşi asumă o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. 
Parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor orientate spre dezvoltarea procesului educaţional 
de calitate, a creativităţii şi inovării în domeniul dat. 

Schimbările rapide din viaţa socială generează o cerere de reînnoire continuă a cunoştinţelor, 
priceperilor, deprinderilor şi valorilor pe durata vieţii. 

Bibliografie: 
*Neculau, A., Educaţia adulţilor – Experienţe româneşti. Iaşi: Polirom, 2004, 9.
*Stern, H.H. Educarea părinţilor în lume. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1972, p.20-

21; 28-29. 10. 
*Stoica, M. Psihopedagogia personalităţii. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, R.A., 1996,

p.99-100.
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

PROF. INV.PRESCOLAR RAFIROIU VIORICA 

 De ce este necesar ca școala și familia să colaboreze? 
Concluziile cercetărilor internaționale sunt pozitive, coerente și destul de convingătoare în ce privește 

colaborarea familie - școala, colaborare prin care elevii primesc cu adevărat suport pentru succes în școală 
și în viață. Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea unor astfel de parteneriate îmbunătățesc 
prezența la școala a elevilor și performanța școlară a acestora, relația familie-școala și sprijinul din partea 
comunității de care școlala are nevoie. Cu alte cuvinte, atunci când părinții se implică în educația propriilor 
copii, aceștia fac față mai bine cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă. 

 Parteneriatele sunt relații de colaborare între personalul gradinitei și membrii familiei, ai comunității, 
ai diferitelor organizații (de afaceri, biserica, biblioteci, servicii medicale, educaționale, etc) pentru a 
implementa programe și activități care să-i ajute pe elevi să reușească. 

În plan educațional, cu efecte directe asupra abandonului școlar, câștigul copiilor este spectaculos; 
elevii obțin rezultate mai bune la școlală înregistrându-se rate de promovabilitate mai mari. De asemenea 
cresc șansele elevilor de finalizare a studiilor la timp, exista o probabilitate mai mare de accesare a 
învățământului post secundar ca urmare a creșteruii motivației pentru învățare și de valorizarea acesteia.  

 Literatura de specialitate vorbește de următoarele tipuri de programe pentru implicarea părinților în 
parteneriate cu școala , precum : programe de mentorat ; centre ale părinților ; membri ai familiei ca asistenți 
ai profesorilor ; programe de voluntariat ; vizite acasă ; programe de educație a părinților ; parteneriate 
școală –comunitatea de afaceri; părinții și membrii comunității implicați în managementul școlii . 

 Strategiile uzuale de implicare a părinților în educația părinților presupun participarea acestora în 
activitățile realizate în clasa, în excursii, la bibliotecță, etc. 

 Pentru părinții din zone dezavantajate, adesea cu venituri mici, este necesară însă o abordare mai 
largă și strategii care să aibă în vedere cultura comunității și abilitățile părinților de a contribui la educația 
propriilor copii, precum:  

* Cunoașterea familiilor copiilor. În cele mai multe cazuri profesorii știu puține lucruri despre părinți
fiind necesară inițierea unei comunicări pro-active cu părinții. A reuși să cunoști părinții înseamna mai mult 
decât a-i invita să se implice, înseamnă a face eforturi active de a ajunge la ei ; 

* Cunoașterea comunității. Identificarea liderilor comunității și liderilor părinților care pot facilita
conexiunile cu școala; 

* Formarea pentru profesori. Concomitent cu serviciile oferite părinților, pot fi necesare și programe
de formare pentru personalul școlii deoarece chiar și profesorii pot simți nevoia de a învăța cum să comunice 
cu părinții; 

Buna colaborare cu părinții și parteneriatul educativ cu părinții dobândește dimensiuni formative și 
instituționale în condițiile educației moderne, cu atât mai evident în relația cu părinții ocupați socio-
profesional. Un aspect special dobândește colaborarea cu familiile cu părinți plecați sau despărțiți.  

Între intervențiile și strategiile de colaborare cu părinții menționez: 
* Informarea părinților cu observațiile realizate zilnic asupra conduitei și manifestările copilului

privind: comunicarea, realizarea sarcinilor, progrese realizate, exprimări emoționale zilnice; 
* Informarea părinților asupra programului educativ zilnic sau săptămânal, cu obiectivele și metodele

utilizate în grup, cu accentuarea regulilor de conduită, pe care copiii trebuie să le respecte în diferite 
activități și momente ale zilei; 

* Invitarea părinților să participe la diferite momente educative structurate sau libere (fie și
extracurriculare); 

* Solicitarea și implicarea părinților să participe ca parteneri de joc și de activitate, cu obiective
precise și în condiții securizante pentru toți copiii din grupă; 

* Cunoașterea și caracterizarea psiho-pedagogică a copiilor prin consultarea și cu ajutorul părinților;
* Invitarea și solicitarea părinților de a se implica în organizarea și buna desfășurare a activităților

sau evenimentelor extracurriculare (gen excursii, serbări, concursuri); 
* Organizarea de sesiuni de formare și instruire a părinților pe teme psihopedagogice de interes

pentru nivelul și obiectivele grupelor de copii. Exemple: - atașametele emoționale și autonomia copiilor de 
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grupă mică; - comunicarea corectă și cooperarea în educația socială la grupa mijlocie; - inteligența 
cognitivă, inteligența emoțională și buna pregătire pentru școală; - stilurile parentale în educația 
preșcolarilor 

 * Organizarea de consultații și dialoguri individuale pe probleme punctuale ale copiilor privind: 
starea de sănătate, buna adaptare în grădiniță, nevoile speciale de educație, probleme emoționale, ș.a.; 

 * Organizarea de consultații psihopedagogice și dialoguri în grupuri restrânse de părinți pentru copiii 
cu probleme, pentru familiile cu probleme relaționale. Atenționăm părinții și demonstrăm impactul 
conduitelor negative de genul: ,,Nimic nu faci bine, ești un tont!”, ,,Ești cel mai leneș copil !”, ,,De ce nu 
ești cuminte, ca sora ta?”, ,,M-am săturat de tine, te dau de acasă!”. Îi învățăm pe părinți cum să aplice 
programe pozitive în familie pentru educația preșcolarilor. Propunem inventare cu expesii și conduite ce 
încurajează dezvoltarea copiilor.  

 * Organizarea de sesiuni cu teme de formare psihopedagogică pentru părinți generează succes în 
motivarea părinților pentru buna cunoaștere a copiilor sub aspecttul: temperamente și conduite 
temperamentale, creativitate și imaginație la preșcolari, diversitatea jocurilor și rolul jocului în dezvoltarea 
personalității preșcolarilor.  

Sunt deosebit de atractive pentru colaborarea cu familia, lecțiile demonstrative la care sunt invitați și 
părinții. Se pot susține în fața părinților activități didactice autentice, prin care sunt etalate metode de lucru 
cu preșcolarii, moduri de comunicare și de interacțiune, maniere de dezvoltare psihocomportamentală a 
copiilor. 

 Etalarea zilnică și săptămânală a produselor activității copiilor pune la curent familia cu progresele, 
preocupările și activitățile copiilor. Părinții sunt astfel informați asupra rezultatelor obținute de copii în 
activitățile grupei: fișe de lucru, desene, colaje. Dacă copiii trăiesc mereu în corectitudine, ei învață 
dreptatea; Dacă copiii trăiesc mereu în securitate, ei învață să aibă încredere (credință); Dacă copiii trăiesc 
mereu aprobați, ei învață să se aprecieze pe ei înșiși; Dacă copii trăiesc mereu în acceptare și prietenie, ei 
învață să găsească dragostea și prietenia în lume.  

 
Bibliografie:  
* Revista învățământului preșcolar nr. 3-4/1999, pag. 161;  
* Revista învățământului preșcolar nr. 1-2/1995 pag. 45, 170, 174;  
* Revista învățământului preșcolar nr. 3-4/1995, pag. 115;  
* Elena, Bărbieru / Abecedarul părinților, Editura Pim, Iași, 2005 Xinofont Vasiliu  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR RAICU CERNICA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRĂȘTII DE JOS, 

JUDEȚULTELEORMAN 

 Magia Sărbătorilor de Iarnă începe cu Sfântul Nicolae când anotimpul poveştilor pune stăpânire peste 
ţinutul nostru de poveste.  

 După ce Moşul Nicolae lasă în case daruri binemeritate, copiii şi adulţii, care încă au suflet de copil, 
sunt cuprinşi de alte emoţii. Sunt gândurile pline de bucurie că se apropie o mare sărbătoare a creştinătăţii. 

 Vine iarăşi Crăciunul…. Cine poate, oare, să îşi refuze magia lui? Deşi spectacolul său se repetă, cu 
toţii suntem fermecaţi de povestea lui. În suflet, Crăciunul a venit cu mult înainte. Este acolo de când a fost 
vegheat prin rugăciuni şi răspândit în lumea creştină cu poveşti despre îngeri şi despre miracole. 

 Din câte sărbători există în calendarul creştin, nici una nu are strălucirea şi bucuria Crăciunului. 
Taina şi vraja lui sunt însă greu de explicat. De vină e poate iarna, cu decorul scânteietor de zăpezi, sau 
pentru cei mai mari amintirile din copilărie, stăbătute de acelaşi darnic şi nelipsit Moş Crăciun, sau poate 
tradiţia noastră creştină, care a făcut din naşterea Pruncului Sfânt, un basm plin de îngeri şi de lumină, plin 
de colinde şi stele, purtate din casă în casă, spre lauda lui Hristos. 

 Crăciunul este partea luminoasă a vieţii- când cu toţii redevenim copii, de care astăzi avem nevoie, 
mai mult ca oricând. E o măreţie sentimentală! E acea aşteptare plină de presimţiri presărate cu miros de 
scorţişoară. Poate, nu mai sunt sărbătorile chiar aşa ca altădată, şi- au mai pierdut mirosul mirosul de îngeri 
şi scorţişoară, dar emoţia cu care le aşteptăm a rămas. 

 E nelipsită în fiecare an şi mai intensă când o retrăieşti înconjurat de suflete minunate de copii, ce se 
lasă învăluiţi de poveste. O poveste ţesută magic, din murmurul colindelor, al betelei aurite şi al lumânărilor 
aprinse în jurul bradului. E o poveste biruitoare care răspândeşte minunea petrecută în iesle şi magia ivită 
în jurul ei.  

 Magia Sărbătorilor de Iarnă ne învăluie an de an cu colinde, brazi împodobiţi, turtă dulce cu aromă 
de scorţişoară, daruri, clipe minunate petrecute alături de cei dragi şi forfota măruntă din jurul nostru. 

 Totul în această perioadă capătă o semnificaţie deosebită. Învăţăm să fim mai buni, mai îngăduitori, 
mai generoşi. Ce rost ar mai avea magica poveste în care tradiţia creştină a îmbrăcat Sărbătoarea 
Crăciunului-Naşterea lui Hristos, dacă nu am dărui şi nu am face măcar o faptă bună. 

 Un gest cât de mic, un gând bun, o colindă , o vorbă spusă din suflet întregeşte toată povestea acestei 
minunate sărbători şi aduce un zămbet pe chipul celor care stau în aşteptarea emoţiei. În mediul rural sunt 
păstrate cu sfinţenie tradiţiile populare, fapt pe care il intîlnim si in obiceiurile legate de Sărbătoarea 
Crăciunului.  

 Încă de la început de decembrie se aude murmurul colindelor din glasuri vesele de copii. În seara 
Ajunului răsună pe toate uliţele satului colindele păstrate şi dăruite din tot sufletul celor care vin şi duc mai 
departe tradiţiile populare. 

 Acestea sunt o formă de mărturisire a Naşterii Pruncului Iisus si a credinţei creştine, fiind un prilej 
de bucurie pentru copii, care umblă din casă în casă vestind această mare sărbătoare . 

„Sfântă-i seara de Crăciun” 
Pe uliţă colindăm  
Dumnezeul nost Cel Viu  
Lumii veste să îi dăm  
Azi ne-a dăruit un Fiu. 
Veste bună să vestim  
Un dar pentru lumea toată  
Astăzi frumos dar primim 
Din păcat ca să ne scoată. 
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Refren  
 Hai cu toţi să-I mulţumim  
 Sfântă-i seara de Crăciun 
 Prin colinde să-L cinstim 
 Şi la rău şi la cel bun  
 Să umblăm din casă-n casă 
 Şi tot omul pe pământ, pe pământ  
Slăveşte pe Domnul Sfânt  
Să dăm vestea cea frumoasă.  
 În murmurul colindelor am dat viaţă în fiecare an, unui înger, bradului împodobit şi nelipsitului Moş 

Crăciun care stau de veghe în jurul nostru. 
 Retrăind magica poveste, am încercat să-i fac pe copii să-şi însuşească noţiunile de bunătate, de 

iubire şi întrajutorare, de ascultare de părinţi, să discearnă între valorile pozitive şi elementele negative.  
 Am urmărit, pe lângă dobândirea cunoştinţelor despre Naşterea Mântuitorului şi învăţătura creştină, 

formarea conduitei morale a elevilor. 
 Ne-am implicat, ca în fiecare an în activităţi de voluntariat, prin care copiii au donat jucării, haine şi 

alimente.  
Dăruind au învăţat că pot aduce o bucurie în sufletul unui bătrân: 
 Pe drum de nea colindători  
Lumii vestesc dragi sărbători 
Un om sărac stă necăjit  
Şi pentru el Iisus a venit  
Un vis măcar să-i împlinim  
Să fim mai buni, să ne iubim. 
 Nu este important cât de des facem aceste activităţi, ci importantă este intensitatea trăirilor afective 

simţite de copii în acele momente şi cum se răsfrâng ele în comportamentul de zi cu zi. 
 Copiii trebuie să fie ajutaţi să-şi deschidă mintea şi sufletul spre credinţă, spre disponibilitatea de a 

face un gest cât de mic.  
 În felul acesta, vor deveni mai buni, mai cinstiţi, mai iubitori, reuşind să-i convingem totodată că cei 

care se încredinţează în mâinile Domnului vor deveni desăvârşiţi, aşa cum El însuşi este desăvârşit în 
dragoste, în înţelepciune, în bucurie, în frumuseţe şi nemurire. 

 Înainte ca marea sărbătoare să-şi deschidă porţile şi păstorii să aducă vestea naşterii Pruncului Sfânt, 
îmi doresc ca în fiecare an Crăciunul să ne aducă linişte sufletească, lumina şi bucuria pe care le aşteptăm. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR RĂȘCANU MARINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ION PODARU, OVIDIU, JUD. CONSTANȚA 

Anul acesta funcționez ca titular detașat la Liceul Tehnologic Ion Podaru din Ovidiu și conduc 
efectivul de elevi al clasei I A. Populația școlară este formată din români, turci, tătari și țigani.  

Am norocul de a avea parte de sprijinul și ajutorul părinților în activitățile pe care le desfășor, atât 
cele din programa școlară, cât și cele extracurriculare. 

Timpul petrecut cu părinții e limitat. Părinții muncesc, ajung acasă târziu, iar copiii sunt lăsați în grija 
bunicilor sau a rudelor apropiate. De aceea, fața unui elev se luminează ori de câte ori vine unul dintre 
părinți la școală pentru a se interesa de situația la învățătură și comportament. Din această cauză am gândit 
serbarea de Crăciun sub forma unei activități în care părinții să petreacă timp cu proprii copii, dar să aibă 
și produse ale acestei activități. 

Crăciunul e perioada din an în care trebuie să fim mai buni, dar încerc să educ elevii și să le explic că 
bunătatea, fericirea, încrederea, iubirea, respectul și speranța trebuie să le purtăm în suflet tot timpul.  

Activitatea s-a desfășurat la început sub forma unei serbări clasice, câteva poezii și colinde închinate 
Nașterii Domnului. Apoi părinții au fost invitați să se așeze pe locul copiilor, au primit fiecare câte un glob 
de hârtie (atât elevul, cât și părintele prezent). Sarcina a fost de a decora cu motive tradiționale globurile 
primite. Apoi au decupat, au lipit globurile, formând unul singur, pe care urmau să îl prindă acasă în bradul 
de Crăciun. 

De asemenea, părinții au primit scrisori prin care să îi comunice lui Moș Crăciun cele mai ascunse 
dorințe, iar copiii au primit diplomele de la acest parteneriat. 

Cel mai mult m-a surprins faptul că, deși nu toți părinții au putut fi prezenți la activitate, elevii au 
plecat cu globurile decorate. Părinții prezenți i-au ajutat și pe cei care au fost singuri.  

Astfel, am demonstrat tuturor ceor prezenți la activitate că exemplul părinților e cea mai bună metodă 
de a învăța un copil să fie tolerant și să își accepte semenii, indiferent de culoarea pielii, de etnie sau de 
eticheta hainelor. 

Un alt eveniment important la care au participat și părinții a fost vizita la Căsuța lui Moș Crăciun, 
organizată de către primăria orașului Ovidiu. Însoțiți de părinți, elevii au decorat globulețe, i-au scris o 
scrisoare moșului pe care i-au înmânat-o personal și au primit cadouri din partea acestuia. Totul s-a 
desfășurat în acorduri de colinde și chiote de bucurie care ar fi topit și cea mai rece inimă. 

Să fim buni, nu doar de sărbători! Să fim buni mereu, iar cei din jur ne vor urma exemplul! 
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PROIECT EDUCATIV 
,,OBICEIURI ŞI TRADIŢII” 

 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
 ȘIMLEU SILVANIEI 

 PROFESOR PSIHOPEDAGOG: RAȚIU ANDREEA 

 ARGUMENT 
 Am pornit în realizarea acestui proiect de la conceptul că „şcoala trebuie să devină o şcoală pentru 

toţi“, toţi copiii, elevi și preșcolari trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină 
şi de diferenţele dintre ei. Întotdeauna avem de învăţat de la semenii noştri.  

 Există şi copii care trăiesc într-o lume a lor, copii cu cerinţe educative speciale (CES), copii care au 
nevoie de o îngrijire specială, adaptată nevoilor lor. Copiii cu CES au dreptul la educaţie recuperare, 
recompensare, reabilitare şi integrare, adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii. 

 Am considerat necesară întocmirea acestui proiect deoarece este bine ca acești copii cu CES să 
conştientizeze farmecul copilăriei cunoscând alţi copii de vârsta lor, să se implice în diverse activităţi 
împreună cu alți copii, de la altă unitate școlară, să dezvolte relaţii de prietenie, să schimbe păreri şi să-şi 
dezvolte anumite abilităţi.  

 Ne-am dori ca acești copii să se bucure din plin de această prietenie, să participe cu interes şi 
entuziasm la toate activităţile, să devină mai sensibili la nevoile altora.  

SCOPUL PROIECTULUI 
 Proiectul - parteneriatul încheiat de prezentul acord are drept scop desfăşurarea unor activităţi 

comune între cele două unităti școlare, în vederea formării şi dezvoltării unei conduite de deschidere şi 
apreciere a oricărei fiinţe umane. 

 Perceperea diferenţei dintre copii ca resurse în sprijinul educaţiei mai degrabă decầt ca probleme 
care trebuie să fie depăşite ; 

 Inlăturarea obstacolelor din calea incluziunii, obstacole provocate de societate şi nu de problemele 
medicale specifice ; 

 Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient sau defavorizat social. 
Tehnicile de art-terapie ofera copiilor oportunitatea de a explora și exprima, prin intermediul 

materialelor specifice creației artistice, dificultățile în legatură cu diversele trăiri sau relații personale, 
dificultăți ce ar putea fi greu de exprimat în cuvinte. Atmosfera relaxată îl îndeamna pe copil să se exprime 
liber oferindu-i posibilitatea de a se descarca, de a dezvalui trăiri care, in alte condiții, par a fi inacceptabile. 

Desenul și pictura sunt utilizate pentru a ajuta copilul să devină constient de sine, de existența sa iîn 
lume. Desenele pot fi folosite in moduri variate, cu scopuri multiple si la diferite nivele. Prin intermediul 
picturii (inclusiv cea cu degetele) copilul își exprimă cu ușurință emoțiile. Simplul act de a desena fără 
intervenție exterioară reprezintă o puternică exprimare a sinelui care ajută stabilirea identității persoanei și 
este o cale de exprimare a sentimentelor. Desenul le ofera de asemenea, posibilitate de a a avea succes. 
învățând să aibă încredere în propriile forțe, copilul se dezvoltă.  

REZULTATE AȘTEPTATE 
 Prin fiecare activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns evident din partea elevilor celor 

două clase, în special concretizat prin plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor 
atitudini de altruism şi cooperare. 

 Astfel, prin activităţi care vizează în special comportamente morale, prin activități practice și 
artistico-plastice, activități care îi încântă pe copii, ne aşteptăm să formăm o dimensiune clară şi accesibilă 
a sentimentului de prietenie, prelungit înspre solidaritate şi, încercăm, chiar înspre umanism. 

 Ca imperativ major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului 
liber, originalităţii şi creativităţii elevilor noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare 
şi de a îndruma fiecare activitate. 

 Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi; 
 Întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale profesorilor 
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PRODUSE ALE PROIECTULUI 
 In urma derulării acestui proiect se vizează promovarea rezultatelor obținute în urma activităților 

desfăsurate în unitațile implicate, adaptarea copiilor în funcție de mediul în care se afla. 
- atragerea unor noi participanți pe parcursul derulării proiectului, atragerea unor unități școlare în 

proiect. 
- sperăm astfel că, după derularea acestui proiect, copii vor rămâne cu imaginea clară a dimensiunii 

frumuseţii relaţiilor de prietenie, eliminând prejudecăţile și convingerile discriminatorii tot mai prezente în 
conştiinţa publică şi preluate, din nefericire, şi de către copii. 
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 IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

 PROF. ÎNV. PRIMAR, RĂU MONICA CRINA 
 ȘCOALA PRIMARĂ DUD-JUD. ARAD 

 
 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. 

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; 
a 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.  

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. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; Stăiculescu Camelia -

,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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CRĂCIUNUL LA EDELENI 

PROF. RÎPEANU ARṢALUIS LUIZA 
LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI 

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului prilejuiește, în fiecare an, serbarea intitulată „Crăciunul la 
edeleni”, menită să aducă împreună oameni frumoși, într-un spectacol în care talentul, buna dispoziție și 
emoția și-au dat întâlnire pe scena Casei de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari, gazda noastră, de fiecare 
dată. 

Miercuri, 18.12.2019, colindele, dansul popular și modern, scenetele cu tematică specifică, au făcut 
deliciul auditoriului format din părinți, elevi și invitați. 

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, clipe magice fiind trăite alături de oameni 
minunați! 

Târgul de Crăciun al elevilor edeleni a avut loc tot miercuri, 18.12.2019, la Casa de Cultură „Pontus 
Euxinus” , în foaier și a avut drept motto „Trăiește în culori de Crăciun!” . 

Evenimentul a fost posibil datorită eforturilor susținute ale cadrelor didactice și elevilor edeleni 
talentați, realizarea hand-made-urilor cu tematică specifică fiind o dovadă elocventă a faptului că, atunci 
când se întâlnesc talentul, creativitatea și căldura sufletească, lucrul în echipă dă roade bogate! 
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FAMILIA ŞI ŞCOALA- PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROŞU NICOLETA DENISA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE TABACARU”, 

COM.HEMEIUŞ, JUD.BACĂU 

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 de colaborare cu 
şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori si 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. 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. Fiecare copil se deosebeşte 
de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu lucrează in acelaşi mod 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. In 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 in societate. 
Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, 
fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – oamenii. Între acestia primul loc il ocupă 
părinţii si 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 sa participe la 
dezvoltareasocietăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă. Menirea şcolii este nu numai 
de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om. 

 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. 

 Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 
• Copiii să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, centrată pe învăţare;
• Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale copiilor

lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 
• Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile şi, drept cadru de

sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 
Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul restructurării 

educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului 
didactic reprezintă un element esenţial in 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. 

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. 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

RADA LAVINIA 
COLEGIUL TEHNIC "GENERAL GHEORGHE MAGHERU" 

 
Serbarea școlară reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare a capacităţilor de vorbire şi a 

înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul acesteia, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiri 
autentice, spontane şi sincere în situaţiile redate. 

Stimularea şi educarea atenţiei, dar 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. 

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii, pentru educatorii lor dar și pentru părinţii 
copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea 
fiecăruia.. 

În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care trebuie să 
fie apropiate experienţei de viaţă a copilului și 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. 

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. 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, prezența spectatorilor (părinţi, 
bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de 
acţiune. 
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PROGRAM SERBARE 
CREŞTINI, CRĂCIUNUL A SOSIT! 

PROF. ÎNV. PRIM. RADU CORNELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPRICANI, IAȘI 

Ce poveste iarna tot deapănă,  
Lumină sfântă pe pământ 
Spre mântuire ni l-a dat. 
Și din fecioară s-a-ntrupat, 

Pe Fiul Tău şi-al omului 
Spre mântuire ne-ai trimis, 
Prin sfânta răstignire-a Lui 
Calea iubirii ne-ai deschis. 

Veniţi, creştini, să ne-nchinăm 
La Steaua care-a apărut 
Şi dulci cântări să înălţăm 
Acelui fără de-nceput! 

Astă seară-i seară mare! 
Asta-i seara de Ajun, 
Mâine-i seara de Crăciun. 
Toată lumea creştinească 
Astăzi să se veselească, 
Că o stea mare s-a ivit 
Sus, la sfântul răsărit! 
Şi strălucea cu tărie! 
Veste mare, bucurie, 
Că veşnicul Dumnezeu 
A trimis pe fiul Său 
Să se nască-n Bethleem. 

Într-un miez de noapte 
Lungă şi-nstelată, 
Înger de lumină  
La ciobani s-arată. 

Şi pe când ciobanii  
Foarte se-spăimântă, 

Cad fulgii roi după roi, 
Casele, pomii, potecile 
Şi-au pus straie albe şi moi. 

Noaptea cea sfântă se-nvăluie, 
Taină e-n jur pasămite, 
Pe geam licăririle stăruie, 
Flori albe de ger plăsmuite. 
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Ninge peste noi cu fulgi de nea, 
Cu sărbători de iarnă şi colinde. 
Ninge peste noi cu bucurii 
Şi vraja iernii în jocu-i iar ne prinde. 
 
Ne-ai dat, Prea Sfinte, chip de om 
Şi Duh în faţă ne-ai suflat, 
Dar şarpele ascuns în pom 
Cât de uşor ne-a înşelat! 
 
Şi, Doamne, rău Te-ai mâniat 
Pe cei ce-atâta I-ai iubit, 
Iar pentru gruel lor păcat 
Din Raiul Sfânt i-ai izgonit. 
 
Dar de atunci, mereu, prin vremi, 
Părinte-al nostru-al tuturor, 
La sânul Tău cu drag ne chemi 
Cu glasu-ţi cald şi iertător. 
 
Acela ce din Duhul Sfânt  
Şi din fecioară s-a-ntrupat, 
Lumină sfântă pe pământ 
Spre mântuire ni l-a dat. 
 
Pe Fiul Tău şi-al omului 
Spre mântuire ne-ai trimis, 
Prin sfânta răstignire-a Lui 
Calea iubirii ne-ai deschis. 
 
Veniţi, creştini, să ne-nchinăm 
La Steaua care-a apărut 
Şi dulci cântări să înălţăm 
Acelui fără de-nceput! 
 
Astă seară-i seară mare! 
Asta-i seara de Ajun, 
Mâine-i seara de Crăciun. 
Toată lumea creştinească 
Astăzi să se veselească, 
Că o stea mare s-a ivit 
Sus, la sfântul răsărit! 
Şi strălucea cu tărie! 
Veste mare, bucurie, 
Că veşnicul Dumnezeu 
A trimis pe fiul Său 
Să se nască-n Bethleem. 
 
Într-un miez de noapte 
Lungă şi-nstelată, 
Înger de lumină  
La ciobani s-arată.  
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Şi pe când ciobanii  
Foarte se-spăimântă, 
Îngerul cu grabă 
Dulce le cuvântă: 
 
Nu vă fie teamă 
Căci v-aduc de sus, 
Vestea că pe lume 
S-a născut Iisus. 
 
Împărat cu slavă, 
Dar fără palate, 
Care mântui-va  
Lumea de păcate. 
 
Mergeţi dar în staul 
Să-l vedeţi şi voi, 
Buni ciobani şi vrednici 
Păzitori de oi. 
 
Să-l vedeţi în iesle 
Surâzând în pace, 
Înfăşat în albe 
Scutece sărace. 
 
Şi s-au dus ciobanii 
Unde li s-a spus 
Şi-au găsit în iesle 
Astfel pe Iisus. 
 
Prunc sărac în scutec 
De saraci la fel 
Şi-au crezut ciobanii 
Cei dintâi în el. 
 
Iar apoi deasupra 
Staulului sfânt, 
Îngerii din ceruri 
Coborâră-n cânt. 
 
Cu lumină mare 
Peste cei ce pier, 
Lăudând pe Domnul 
Dumnezeu din cer. 
 
Întru cei din slavă, 
Doamne, Slavă ţie, 
Şi-ntre oameni pace 
Pe pământ să fie. 
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Astfel stau să cânte 
Miile de îngeri 
Celui ce venise 
Între-atâtea plângeri. 
 
Iar deasupra ieslei  
Când a fost să stea, 
Călăuză sfântă, 
O frumoasă Stea. 
 
Au intrat în staul  
Cu smerit alai 
Şi-n genunchi căzut-au 
Cei trei falnici crai. 
 
Lui Iisus atunci 
Tainic se-nchinară, 
Magii ce veniră 
Din adânc de ţară. 
 
Dăruindu-I aur, 
Smirnă şi tămâie 
Celui ce venise 
Lumea s-o mângâie. 
 
Şi-au pornit să spună 
Magii-n lung şi-n lat, 
Că Iisus Născutul 
Lumii-I e-mpărat. 
 
Însă înţelepţii  
N-au ştiut să spună, 
Că Iisus purta-va 
Şi de spini cunună. 
 
În noaptea-n care Te-ai născut 
Iisuse pentru mine, 
Cu ploi de îngeri s-au umplut 
Nălţimile senine. 
 
Şi flori de măr cădeau de sus, 
Visare şi lumină, 
Şi îngerii pentru Iisus 
Aduc cântare lină. 
 
Îndurare-i Noaptea Sfântă 
Cerul ne binecuvântă! 
Inimile vă gătiţi 
Pe Mesia să-l primiţi 
Să vă facă fericiţi! 
 Noapte limpede şi clară, 
Domnul nostru lin coboară, 
Iar în suflet de creştin 
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Să îl umple de senin. 
Ceresc Tatăl, prea iubit, 
Pe pământ a rânduit, 
Fiul Său, Iisus cel bun 
Să se nască de Crăciun. 
 
 Nu e noapte mai frumoasă 
Cum e noaptea de Crăciun 
Când coboară între oameni 
Domnul milostiv şi bun. 
 
În noaptea asta s-a născut 
În peşteră străină 
Acel prin care am cunoscut 
A cerului lumină. 
 
Se-apropie Crăciunul 
Vino să te rogi duios 
Să creşti curat, copile 
Ca bradul de frumos. 
E-o noapte sfântă-n care iarna 
S-a-nstăpânit într-adevăr 
Se-ntorc din vremi colindătorii 
Cu Leru-i Ler şi flori de măr. 
 
Şi se aud tot mai aproape 
Suave glasuri de afară 
De nu ştim: oamenii vin la geamuri 
Sau îngerii din cer coboară. 
 
S-a întâmplat demult de tot, 
Poveste-adevărată, 
În Bethleem şi de atunci 
Ea nu a fost uitată. 
 
Când s-a născut sub cerul sfânt, 
În iesle, ca oricare, 
Mesia fără de-nceput 
Şi fără-asemănare. 
 
Şi noaptea mai senină-a fost 
Şi mult mai luminoasă, 
Pătrunse vestea de Crăciun  
În fiecare casă. 
 
Iară noi azi sărbătorim 
Cu floarea în cunune 
Şi sufletului pregătim 
A Naşterii minune! 
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Aho, aho, copii şi fraţi! 
Staţi o clipă şi-ascultaţi! 
Pentru anul care vine 
Vă urăm numai de bine! 
Voioşie din belşug, 
Brazdă reavănă sub plug, 
Bucurii, casă bogată, 
Viaţă binecuvântată, 
Domnul nostrum Sfânt Hristos, 
Să vă dea un gând frumos, 
Să vă umple-ntreaga fire, 
Inimile de iubire, 
Căci nimic nu e asemeni 
Ca iubirea pentru semeni! 
Mânaţi, măi!!! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROFESOR RADU ELENA 
 SCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR GROZEA NICU”, RĂSTOACA 

 Promovarea tradiţiilor de iarnă în şcoală devine o provocare atât pentru copii, cât şi pentru 
profesori.Această provocare se face prin activităţi extraşcolare specifice: serbări de iarnă, 
concursuri,activităţi în cadrul unor proiecte de parteneriate , ce au rolul de a dezvolta capacitaţile elevilor 
de a înţelege şi de a-şi exprima sentimentele, capacitatea de a lucra în echipă, de a răspunde în mod pozitiv 
şi sensibil unei situaţii noi. 

 Serbarea de Crăciun este una dintre cele mai aşteptate serbări deoarece la sfârşitul acesteia fiecare 
copil se bucura de venirea lui Mos Crăciun cu sacul plin de cadouri. Crăciunul, fiind o sărbătoare magică 
în lume, este marcată prin serbări lingvistice cu scopul de a învăţa cântece, poezii şi mici scenete în franceză 
şi în engleză, de a socializa cât şi de a exersa vorbirea într-o limbă străină. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie, s-a organizat la nivelul Scolii Gimnaziale 
“Profesor Grozea Nicu’, Răstoaca, o activitate de amploare, numită „Iata vine Moş Crăciun”. Activitatea a 
avut ca partener Primăria din localitate. Programul a fost variat şi a constat în: colinde în română şi în 
engleză, dansuri traditionale romanesti dar si moderne, un pluguşor, teatru de păpusi care a adus magia 
Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inima elevilor, profesorilor, dar şi a părinţilor spectatori. 

 Astfel de activităţi trebuie organizate cât mai des deoarece au un impact direct şi puternic asupra 
elevilor, modelându-le personalitatea, motivându-i şi făcându-i mai responsabili şi mândri de talentul lor, 
mai civilizaţi în societate şi mai sensibili la frumos. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură 
îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta de sărbătoare, 
fondul muzical, jocul de lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor 
valenţe estetice şi educative deosebite. Înţelegând şi memorând poezii, texte ale scenetelor sau cântece , ei 
isi dezvoltă memoria şi limbajul.  
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SERBĂRILE ŞCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR RADU NICOLETA, 
 LICEUL TEORETIC ,, MIHAIL KOGĂLNICEANU”, 

MIHAIL KOGĂLNICEANU, CONSTANŢA 

Şcoala are rolul conducător în educaţia elevilor, însă familia trebuie să sprijine permanent activitatea 
educativă a şcolii. Colaborarea între şcoală şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege 
menirea şcolii, iar şcoala vede în familie un aliat, un colaborator sincer, permanent şi direct interesat de 
întregul proces instructiv-educativ. Părinţii elevilor trebuie să fie informaţi şi să participe la activităţile 
extraşcolare organizate de şcoală, desfăşurate în incinta şi în exteriorul unităţii de învăţământ. 

Profesorii 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 extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice 
vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un 
efort suplimentar. 

Părinţii au posibilitatea de a-şi 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.  

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.  

Participarea la activităţile şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au 
în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Implicarea părinţilor în viaţa şcolii este 
benefică şi chiar necesară. Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică 
să descopere şi să valorifice individualitatea copiilor. Comunicând deschis cu părinţii, profesorul îi ajută să 
cunoască şi să aprecieze mai bine aptitudinile şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor 
şi importanţa stabilirii unei relaţii permanente cu şcoala. 

De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 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. Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi 
informaţii despre activităţile la care participă copiii, care îi vor ajuta să continue actul educaţional început 
la şcoală şi să-i îndrume în direcţia valorificării aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

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 decăt 
lauda şi aprecierea profesorului, dar în acelaşi timp aplauzele şi chiar lacrimile de bucurie din ochii 
părinţilor. De cele mai multe ori, când evoluţia copiilor are loc pe o scenă, părinţii sunt mai emoţionaţi 
decât aceştia, trăiesc cu intensitate monentele spectacolului şi aplaudă cu frenezie finalul.  

O serbare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a elevilor, 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. Cântecul, 
dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor scenete reprezintă câteva dintre formele de manifestare 
prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi 
cognitiv. Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Serbările şcolare 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 
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concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului, în prezenţa spectatorilor (părinţi, bunici, cadre 
didactice), trezind în copil energia de a învinge timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

Bibliografie: 
1.Baran Pescaru, Adina, Parteneriat în educaţie: şcoală - familie - comunitate, Editura Aramis,

Bucureşti, 2004 
2.Chiru, Mihaela, Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori, Editura Humanitas Educaţional,

Bucureşti, 2003 
3.Munteanu, Ana , Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Bucuresti 2006
4.Vrăşmaş, Ecaterina, Educaţia şi consilierea părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2004
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE PENTRU ELEVII DIN CICLU 
PRIMAR 

 
PROF.ÎNV.PRIMAR RALEA MIHAELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI 
 
 Serbările şcolare 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 extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa.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. 

 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, 
încă 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. 

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 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 . 

Serbările şcolare 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 . 

Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, 
întăresc şi fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi imaginaţiei, 
entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare. În masura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este 
bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale, adaptate evenimentelor şi condiţiilor locale. Gestionându-
se cu tact aceste momente unice din viaţa fragedă a copiilor, indiferent de vârsta lor, aceştia se îmbogăţesc 
şi se dezvoltă emoţional şi psihic deoarece se face apel la o gamă largă de trăiri afective: de la aşteptarea 
înfrigurată de emoţie, teama că o să uite rolul, la asigurarea din parte educatoarei că o să-l sprijine; de la 
grija pentru costum, la teama că nu o să ajungă mama la serbare; de la seriozitatea cu care îşi duce rolul la 
bun sfârşit, până la mulţumirea că este aplaudat la final. 

Serbarea de Crăciun este cea mai indragită de copii, de aceea necesită o preocupare deosebită pentru 
reuşita ei:stabilirea programului artistic, amenajarea clasei corespunzător evenimentelor ce se vor derula, 
împodobirea bradului, pregătirea costumelor pentru personajele ce vor apărea pe scenă.Colaborarea cu 
părinţii asigură reuşita întregului program artistic şi păstrarea vie a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun. 

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta îndrumare a dascălului, aduc 
o important 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. 

Bibliografie: 
*Potolea Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
*Revista invatamant primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped • Revista invatamant primar, 
*nr.2-3/2001, Editura Discipol 
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„MAGIA SĂRBĂRILOR DE IARNĂ”! 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 

PĂRINŢII/ SERBĂRILE ŞCOLARE 

JELERIU RALUCA- TEODORA 

„Multe dintre lucrurile de care avem nevoie pot să aştepte, copilul nu poate. E perioada în care se 
formează din punct de vedere fizic, când mintea i se dezvoltă. El nu înseamnă mâine, el înseamnă azi”- 
Gabriela Mistral (http://abcdidactic.net/tag/resita-scolara/). Pornind de la acest citat, se poate evidenţia în 
mod clar rolul pe care îl au părinţii în viaţa unui copil. Părinţii sunt, indispensabil, cei mai buni prieteni pe 
care ar trebui să îi avem. De asemenea, reprezintă primul model din viaţa copilului care contribuie la 
creşterea şi dezvoltarea acestuia. De aceea, este foarte important ca o activitate, precum serbarea, să se 
desfăşoare în parteneriat cu părinţii. Implicându-i pe părinţi, copiii se simt în siguranţă şi mai încrezători. 
Într-un cuvânt, parteneriatul este cuvântul cheie pentru o serbare reuşită.  

Serbările şcolare au rolul de a dezvolta artistic copilul, îl ajută să perceapă importanţa anumitor 
evenimente, sărbători, le dezvoltă capacitatea de a comunica şi nu în ultimul rând, le oferă ocazia de a 
demonstra aptitudinile şi talentele pe care le deţin. De asemenea, interveţia la momentul oportun în cadrul 
serbării, cu rolul pe care îl deţine fiecare copil dezvoltă capacitatea de atenţie cât şi memoria logică, atunci 
când copilul reproduce o poezie sau un cântecel.  

Odată cu sosirea Zânei Iarnă, este momentul să ne adunăm cu toţii pentru a împodobi bradul şi pentru 
a-l aştepta pe Moş Crăciun. Este o trăire minunată pentru copil, de a vedea părintele participând alături de 
el la activitate, nu doar privind; astfel conturându-se magia sărbătorilor de iarnă. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINTII 

RAMONA MARIA PANDURU 
LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS, TIMIȘOARA, TIMIȘ 

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. 

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 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. 

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. 

Este demonstrat: cadrele didactice care cunosc şi realitatea din familiile copiilor pot să fie mai 
receptive la necesităţile copiilor, indiferent că ei sunt cu necesităţi educaţionale speciale sau nu neapărat. 

Atitudinea pozitivă a familiei față de programele și activitățile pe care le desfășoara profesorii ajută 
copilul să fie deschis și să participe, să încerce să experimenteze cât mai multe activități. 

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 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. 

Mult timp s-a speculat ideea că școlii îi revine sarcina instruirii, în timp ce familiei sarcina educării, 
separându-se astfel rolurile celor doi agenți. De fapt, școala şi familia trebuie să colaboreze în baza 
încrederii și respectului reciproc, transparenței și grijii faţă de elev. 

Finalmente, scopul acestui parteneriat este prioritizarea sistemului de valori educative și 
interpersonale, din rezultatele căruia beneficiază toți. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII PENTRU 
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR, RĂZVAN MARINELA 

Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din intuneric, 
nespus de nouă si proaspătă, uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

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. 

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 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;
• 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).
 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. Organizând o serbare verificăm , de câteva ori pe an, că elevii şi-au însuşit 
informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. 
Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul 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. 

Dintre toate activităţile extracurriculare cea care are posibilitatea să antreneze toţi copiii în pregătirea 
scenariului, pregătirea locului desfăşurării, achiziţionarea sau confecţionarea costumelor, interpretarea 
rolurilor, este serbarea şcolară. Ea este şi cea mai îndrăgită de elevi. 

Fiecare elev trebuie să primească un rol sau o sarcină potrivită capacităţilor individuale, intereselor 
şi talentelor. În felul acesta toţi elevii se vor simţi egali unii cu alţii, valorizaţi şi vor putea îndeplini sarcinile 
primite fără a fi ţinta unor ironii din partea elevilor mai talentaţi şi mai îndrăzneţi. Şansa de a reuşi este 
oferită astfel tuturor elevilor indiferent de nivelul lor de dezvoltare aptitudinală. Asta nu înseamnă că nu se 
vor oferi condiţii de afirmare creativă a elevilor cu o dotare superioară. 

Părinţii vor vedea în profesor o persoană apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să 
valorifice individualitatea copiilor. 

Comunicând deschis cu părinţii, profesorii îi ajută să cunoască şi să aprecieze mai bine aptitudinile 
şi abilităţile copiilor, rolul pe care aceştia îl au în educaţia lor şi importanţa stabilirii unei relaţii permanente 
cu şcoala. 
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Informând părinţii despre rezultatele pozitive obţinute de către copii la diferite activităţi 
extracurriculare îi vor face să se simtă mândri şi să trăiască bucuria de a-şi vedea copilul împlinit chiar dacă 
nu este cel mai bun la carte. 

Relaţionând cu profesorii, părinţii vor primi informaţii despre activităţile la care participă copiii, 
despre rezultatele obţinute, despre comportamentul lor la alte activităţi decât cele de la clasă, informaţii 
care îi vor ajuta să continue actul educaţional început la şcoală şi să-i îndrume în direcţia valorificării 
aptitudinilor, abilităţilor şi intereselor. 

Pentru a cunoaşte opinia despre modul de desfăşurare a serbărilor şcolare se pot purta discuţii formale 
şi informale cu conducerea unităţii şcolare, colegii din şcoală, părinţii elevilor, autorităţile locale şi elevii 
spectatori. Din aceste discuţii se desprind câteva opinii mai semnificative care demonstrează că serbarea 
şcolară şi-a atins scopul propus, a creat o atmosferă plăcută, a trezit interes şi amintiri. 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, FACTORI ESENȚIALI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. ROMÂNU LAVINIA-CORNELIA 
COLEGIUL NAȚIONAL „C. D. LOGA” - CARANSEBEȘ 

 
Școala şi familia reprezintă factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii. 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; 
• membri 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 rolul 

1505



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.
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. 

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 școală-familie este determinantă în educarea copiilor. Una dintre 
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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 competență. 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.  
Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi subiect este copilul nostru și 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 cunoştinţe 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 acestă oră se urmăreşte 
valorificarea abilităţilor de interrelaţionare, de asumare a responsabilităţii, de descoperire a propriilor 
aspiraţii spre formarea şcolară si profesională. 

În concluzie, se identifică tot mai clar ideea unor intervenţii asupra familiei şi în primul rând, asupra 
părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative.  
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3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. Bucureşti, 1974; 
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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII COPIILOR CU CES 

PROF. ITINERANT/ DE SPRIJIN ROŞCA IOANA DANIELA, 
CSEI, CLUJ-NAPOCA 

 Adoptarea unor stiluri de parenting ĩn cazul familiilor cu copii cu deficienţă de intelect este strâns 
legată de diverşi factori ce ţin de caracteristicile copilului şi ale părinţilor. Se poate afirma că manifestările 
comportamentale ale părinţilor influenţează comportamentul copilului, dar şi comportamentul copilului 
influenţează comportamentul părinţilor, iar acest fapt influenţează direct adoptarea unui stil parental. 

 Studiile care au examinat interacţiunea dintre mamă copil cu diferite deficienţe converg pe o temă 
de bază: comportamentele de interacţiune maternă- ĩn principal lingvistică, cu copiii lor cu dizabilităţi. 

 Un aspect al interacţiunii mamă-copil cu dizabilităţi intelectuale se referă la obiectivele interacţiunii 
mamă-copil. Ĩn urma studierii unor rapoarte materne de interacţiune şi observarea stilurilor de interacţiune 
s-a constatat că mamele acestor copii au tendinţa de a solicita un nivel superior de comportament de la 
copiii lor, ĩn comparaţie cu mamele copiilor fără dizabilităţi. 

 Un alt aspect al interacţiunii mamă-copil cu deficienţă de intelect se referă la efectele 
comportamentului matern asupra dezvoltării copilului. S-a constatat că sensibilitatea maternă şi episoadele 
de menţinere a atenţiei dezvoltă abilităţile lingvistice. 

 Devierile de conduită, cum ar fi agresivitatea, precum şi ĩncălcările regulilor sunt printre cele mai 
frecvente motive pentru recurgerea la asistenţă ĩn clinicile de sănătate mintală sau de servicii de consiliere 
pentru copii şi adolescenţi. Aceste probleme sunt ascociate cu dificultăţi ĩn domenii de viaţă deverse, 
inclusiv adaptarea şi progresul şcolar şi afectarea relaţiilor sociale, precum şi implicarea sistemului juridic. 
O gamă largă de factori au fost identificaţi ca fiind asociaţi cu dezvoltarea şi persistenţa acestor probleme 
de comportament, cu toate acestea, factorii de risc cei mai incriminaţi sunt reprezentaţi de stilurile parentale 
ineficiente. Aceste practici includ practici parentale dure şi inconsecvente, slaba monitorizare şi 
supraveghere a copiilor, nivelul scăzut al implicării pozitive, şi utilizarea excesivă a pedepsei corporale. 

 Şcoala introduce familia într-o nouă reţea de sociabilitate formată din colegii de clasă ai copilului, 
părinţii acestora şi cadrele didactice. În cadrul acestei reţele adulţii dobândesc o nouă identitate socială 
particulară, un nou rol, acela de părinte al unui elev. Acest lucru este resimţit de unii părinţi ca o 
constrângere suplimentară asupra lor, ca o multiplicare a numărului de îndatoriri pe care le au faţă de copil 
şi acum şi faţă de şcoală. Alţi părinţi, în schimb, “profită” de această situaţie pe care o consideră ca o ocazie 
ce le permite ridicarea nivelului propriu de cunoştinţe şi chiar integrarea mai bună în viaţa comunităţii. 

 Pentru a-i ajuta pe părinţi să ĩnţeleagă mai bine cum ĩl pot ajuta pe copil putem desfăşuta anumite 
activităţi comune cadru didactic-elev-părinte : lectorate, întâlniri individuale cu părinţii(consiliere), jocuri 
şi concursuri.  

 În cadrul lectoratelor cu părinţii pot fi abordate teme ca „Meseria de părinte”, „Ce este reuşita 
şcolară?”, „Cum se obţine reuşita şcolară?”. Se dezbat aspecte de interes general în ceea ce priveşte 
activitatea şcolară a copiilor, cum trebuie aceştia încurajaţi şi ajutaţi să obţină rezultate şcolare cât mai 
bune. Se evidenţiază faptul că şi alte aspecte, nu doar cel instructiv-educativ, duc la o creştere semnificativă 
a calificativelor obţinute. Părinţii vor deveni mai conştienţi de importanţa pe care o are propriul lor 
exemplu de comportament pentru copiii lor. La aceste lectorate putem colabora cu ĩnvâţătoarea clasei, cu 
consilierul şi logopedul şcolii. Scopul lectoratelor este acela de a-i „înarma” pe părinţi cu metode cât mai 
eficiente de stimulare şi motivare a copiilor în activitatea de învăţare. Părinţii şi copiii pot fi implicaţi în 
activitatea „Citim împreună”. Copilul, împreună cu unul dintre părinţi, trebuie să citească în fiecare seară 
o poveste sau o parte dintr-o poveste, după care să completeze o fişă de lectură pusă la dispoziţia lor de
către învăţător. 

Scopul acestor activităţi este ca atât părinţii cât şi copiii să acorde importanţa cuvenită activităţilor 
desfăşurate în şcoală, indiferent de natura acestora, pentru că numai părinţii care privesc cu respect şi 
seriozitate şcoala şi cadrele didactice vor reuşi să-şi motiveze copiii să facă la fel. 
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SERBARE DE MOŞ CRĂCIUN 
 

ROTAR EMILIA-GRĂDINIȚA P.P. 1 
 
Toti: 
Azi la teatru e serbare, 
V-am poftit cu mic cu mare 
Programul e minunat 
Şi noi toţi l-am învăţat. 
Mici suntem, dar am muncit 
Si va spunem bun venit ! 
Nu uitati sa aplaudati 
Si sa va distrati. 
 
1.M-am grăbit spre grădiniţă 
Fiindcă astăzi avem serbare 
Moş Crăciun la grupa mică, 
Va veni c-o traistă mare. 
 
 
2.Ştiu eu, ştiu că moşul vine, 
Cu ceva la fiecare. 
Dar mai ştiu că pentru mine 
Are un cadou mai mare! 
 
3.De la poart-am observat, 
Lume multă şi-am intrat. 
Doamne,cât e de frumos ! 
Ce podoabe-s sus şi jos. 
 
4.Şi e linişte pe drum… 
Acus vine Moş Crăciun. 
Încărcat cu bunătăţi 
Pentru noi iubiţi copii. 
 
 
Toti : 
Ura !Ura !Mosul vine 
Sa-l primim cum se cuvine 
Langa brad sa ii cantam 
Poezii sa-i recitam 
Cu totii sa ne bucuram ! 
 
Toti….Brrrrrr , e frig! 
 
5.VINE IARNA, LAS` SA VIE! 
O-ASTEPTAM CU BUCURIE 
CHIAR DACA VA VISCOLI 
IMBRACAT BINE VOI FI, 
CU CACIULA SI PALTON 
CU MANUSI SI CU SOSONI. 
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6.ASTAZI PE FEREASTRA MEA, 
A CAZUT UN FULG DE NEA, 
IARNA! BINE AI VENIT! 
CAT MA FACI DE FERICIT! 
 
Cantec: Fulgulet micut de nea 
Fulgulet micut de nea, 
Fulgulet, fulgulet 
Haide, vino-n palma mea 
Fulgulet de nea 
 
Eu as vrea sa te-ncalzesc 
Fulgulet, fulgulet 
Si cu tine sa vorbesc 
Fulgulet de nea 
 
7.IARNA A VENIT IN ZORI 
LA FEREASTRA MI-A PUS FLORI 
A VENIT CU GERUL EI, 
CU ZAPADA SI POLEI 
 
8.IARNA CEA GEROASA 
A SOSIT ACUM, 
BULGARI DE ZAPADA, 
ISI FAC LOC PE DRUM. 
VESELIA-I MARE 
PENTRU NOI CEI MICI 
CE-ALERGAM PE STRADA 
CA NISTE VOINICI. 
 
9.IARNA ALBA CU NINSOARE, 
LASA-NE UN PIC DE SOARE, 
SI CALDURA CA ACUSI, 
VOM PORNI LA SANIUS. 
 
SĂNIUȚA FUGE 
 
Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge 
Are dor de ducă parcă ar fi nălucă 
 
Toată ziua prin zăpadă 
Vine lumea sa o vadă 
Săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. 
 
Are tălpi lucioase, vârfurile-ntoarse, 
Pod de scândurele să tot stai pe ele 
 
Toată ziua prin zăpada 
Vine lumea să o vadă 
Săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. 
 
Peste hopuri sare, ca pe zmeu calare 
Hățul de-o sa-ți scape, trânta e aproape 
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Toată ziua prin zăpada 
Vine lumea să o vadă 
Săniuța e ușoară fuge parcă zboară. 

10.ZBOARA SANIUTA MEA
PE NAMETII ALBI DE NEA, 
CAND MA URC PE DERDELUS, 
CAD MEREU PE ALUNECUS. 
IAR CAND VREAU CA SA COBOR 
MERG CA VANTUL , PARCA ZBOR. 

11.UITE SANIUTA MEA,
ZBOARA CA UN FULG DE NEA. 
CAND SE VEDE SUS, EI BINE, 
AR FUGI SI FARA MINE. 
DAR N-O LAS PE GHEATA BUNA, 
LUNECAM DOAR IMPREUNA. 

12 Bradulet, bradulet 
Parca esti un soare 
Stralucesti ca-n povesti 
Plin de globusoare. 

Bradulet, bradulet 
Eu stiu foarte bine 
Ca mai sus ai pe ram ai pus… 
Daruri pentru mine 

Toti: 
Tare mult am mai muncit, 
De toate am pregătit 
Vom cânta, vom colinda, 
Poezii vom recita! 

13.Pe Moşul pe drum de seară,
L-a prins viscolul afară, 
Neaua rece şi pufoasă 
I s-a prins în barba deasă. 

14.Iarna-i grea şi vreau să vii
Musafirul meu să fii. 
Stai la mine, te-aş ruga 
Pentru că vreau să-ţi spun ceva! 

15. Mosule, sa stii te-astept
Ti-am luat faringosept 
Mi-a spus mama ca tusesti 
Da, asa e cand racesti 
Ti- am luat si un fular 
Sa-ti pui la nasuc macar 
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MOȘ CRĂCIUN CU PLETE DALBE 
Moş Crăciun cu plete dalbe  
A sosit de prin nămeţi  
Şi aduce daruri multe  
La fetiţe şi băieţi  
Moş Crăciun, Moş Crăciun  
Din bătrani se povesteşte  
Că-n toţi anii negreşit  
Moş Crăciun pribeag soseşte  
Niciodată n-a lipsit  
Moş Crăciun, Moş Crăciun  
Moş Crăciun cu plete dalbe  
Incotro vrei s-o apuci  
Ţi-aş canta Florile dalbe  
De la noi să nu te duci! 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
 
16. Mosule, hai la serbare 
Pe un scaun sezi 
Pune-ti sacul la picioare 
Pe noi sa ne vezi 
Jucarii si dulciuri multe 
Tu ne daruiesti 
 
17.Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Noi cu toţii te iubim 
Tot anul am fost cuminţi 
Şi-am ascultat de părinţi. 
Am aflat că o să vii 
C-un sac plin de jucării. 
Să ne dai din el ceva, 
Dacă crezi c-am merita. 
 
18.Te astept de-atata vreme 
Visam noaptea c-o sa vii 
Si ca mine te asteapta 
Milioane de copii! 
-Vreau sa stii c-am fost cuminte 
Multe rele n-am facut 
Desi, poate cateodata 
Am gresit, dar…..zau,n-am vrut! 
 
19. Iata-ma c-un an mai mare 
Am deja trei anisori 
Am crescut si-s voinicel! 
Dar mama tot ma alinta 
„Dragul mamei, baietel” 
Mos Craciun visez la tine 
De un an intreg te-astept 
Stii? Multe am facut eu bine 
Sunt cuminte si destept. 
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20.Mos Craciun, tu esti bun 
Uite, as dori sa-ti spun 
Ca la anul cand mai vii 
Sa renunti la jucarii 
Sa aduci de vrei in spate 
Multa, multa sanatate 
Pentru tata si mamica 
Pentru bunul si bunica. 
 
21.Eu îţi promit: de azi încolo 
Îţi scriu scrisori şi chiar te sun 
Să-ţi povestesc ce bun sunt zilnic 
Şi ce cuminte sunt eu, Moş Crăciun 
 
22.Moş Crăciun, moşule bun, 
Te rog, dă-mi voie să spun: 
Copiii harnici şi cuminţi 
Le urează la părinţi 
Să le fie viaţa plină 
De belşug şi de lumină. 
 
Toti: 
Dragă mamă, dragă tată 
Noi dorim să v-ascultăm 
Pe toţi să vă bucurăm 
Şi să ajungem copii mari 
Deştepţi şi mari gospodari! 
 
Vă promitem dragi părinţi 
Că vom fi mult mai cuminţi 
Iar la anul care vine 
Vom face pozne mai puţine 
 
Dragi invitati, noi va iubim 
Si din suflet va dorim 
Sa va bucurati din plin 
De sarbatorile ce vin! (Colinda) 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR ROTARU RAMONA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SĂRATA, DIN BACĂU 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Parteneriatul cu părinții simbolizează construirea unei punți pentru elevi și totodată, toți cei implicați 
în acest proces au numai de câștigat. În momentul în care părinții se implică activ în actul educațional, 
performanța elevilor se îmbunătățește. 

În urma parteneriatului cu părinții, școala împărtășește mari speranțe pentru elevi și conduce către 
dezvoltarea unor multitudini de intrumente și resurse cu scopul de a sprijini implicarea părinților în procesul 
educațional de performare al copiilor. Există o influență puternică asupra atitudinii elevilor față de educație 
în calitate de părinte.  

Începând de la grădiniță și până la liceu, importanța parteneriatului cu părinții reprezintă un avantaj 
atât în mediul școlar, cât și în ceșl familial. Atât părinții, cât și elevii beneficiază din urma aceste colaborări. 
Cum? În primul rând, performanța elevilor se poate îmbunăți, în al doilea rând, se formează o atitudine 
pozitivă în raport cu școala și în al treilea rând, cu siguranță vor exista realizări mult mai semnificative în 
ceea ce privește temele.  

În societatea actuală, fiecare are un rol bine definit. Încurajarea unei cetățenii active, în care părinții 
iau inițiative reprezintă o deschidere din partea școlii pentru a implica părintele. Cel mai potrivit ar fi să 
conștientizăm faptul că școala ar trebui să se consulte cu părinții în ceea ce privește viziunea și necesitatea 
elevilor și cum își doresc ei ca școala să devină atractivă. Acest lucru este important de cunoscut deoarece 
pe de o parte, elevii trebuie să fie mulțumiți de calitatea procesului educațional, iar părinții împliniți! 

Părinții oferă elevului un mediu social, afectiv și cultural. Mediul familial este considerat un mediu 
al sentimentelor din punct de vedere afectiv deoarece elevul trăiește în cadrul familiei o foarte variată gamă 
de relații, transfigurându-le în propriile trăsături. Familia are o funcție triplă, și anume, reglatoare, 
socializatoare și individualizatoare, în care cele trei ajută la conturarea și definirea unei personalități 
individuale. 

În concluzie, importanța parteneriatului cu părinții poate fi considerat un vector esențial al stabilizării 
actului educațional întrucât influențele exterioare pot reprezenta un element cheie în procesul de dezvoltare 
al elevului.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR: SABĂU ADINA-LOREDANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TALPOȘ, BIHOR 

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 îşi propune să construiască relaţii strânse între familie şi școală, să stabilească un sistem 
de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. Acest gen de activitate 
educaţională oferă un mediu propice influenţării pozitive în educaţia 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. 

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 fie parte la adoptarea deciziilor 
privitoare la copii, să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor, să 
se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale, iar 
responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea 
din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această 
temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei 
relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin 
cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită 
abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

Părinții trebuie să participe la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 
spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a acesteia prin continuarea educaţiei în cadrul familiei. Pe 
de altă parte, 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 părinte - copil la diferite proiecte.  

Cunoaşterea şi înţelegerea părinților în calitate de parteneri constanți şi autentici devine o prioritate 
mai ales în contextul actual, în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări semnificative. 
Pentru a atrage familia, şcoala trebuie să ia act de aceste schimbări, adaptându-și atitudinile şi 
comportamentele în consecinţă. 

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 poate 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-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 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 învățător un prieten, un colaborator, o persoană care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. 

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 ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE 
ÎN EFICIENTIZAREA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ –PĂRINTE 

PROFESOR SABIN RYBANNA-ELENA 
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”SF. ANDREI” 

GURA HUMORULUI 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este complexă și se bazează pe o bună comunicare între 
toți factorii educaționali, implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai 
comunităţii locale. În vederea unei integrări sociale optime şi a unei orientări socioprofesionale se impune 
organizarea unor activități educative diverse de îndrumare și informare a elevilor şi a părinţilor acestora.  

Activitățile educative trebuie să fie complexe, bine structurate și să răspundă nevoilor reale de 
recuperare, socializare, integrare și orientare profesională a elevilor cu deficiență mintală moderată, severă 
și cu TSA. Ele trebuie să fie variate și să acopere toate tipurile de educații, dar să antreneze și părinții în 
proiectarea și realizarea acestora, părinți care în învățământul special sunt adeseori absenți în actul educativ 
al copiilor lor. Astfel, aceste activități constituie pentru elevii cu deficiență mintală adevărate modele pentru 
viitorul lor, suplinind adesea educația deficitară din mediul familial din care provin. Implicare elevilor în 
activități extracuriculare diverse are un impact major asupra dezvoltării acestora contribuind la formarea 
deprinderilor etice, de conviețuire civilizată, de implicare activă în comunitatea în care viețuiesc, de 
responsabilizare, de a trăi sănătos și de a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic, moral și emoțional 
și nu în ultimul rând de a-i ajuta să se decidă în ceea ce privește viitorul lor profesional. Participarea elevilor 
la diferite competiții din școală și din afara școlii contribuie la creșterea stimei de sine a elevilor sporindu-
le sentimentul că și ei pot fi importanți prin rezultatele obținute.  

În ceea ce privește implicarea părinților în demersul educațional nonformal se observă o ușoară 
creștere a gradului de implicare a acestora provenită de interesul acordat de către unii dintre părinții elevilor 
cu TSA, dar care din păcate este destul de redus în raport cu numărul total al părinților din școală, ceea ce 
face ca întreaga responsabilitate a organizării și desfășurării activităților extracuriculare să revină cadrului 
didactic implicat. Școala poate propune părinților diverse proiecte și activități prin care să-i atragă să devină 
parteneri activi în procesul educativ al copiilor lor. Astfel se pot organiza activități adresate fie exclusiv 
părinților, fie activități realizate împreună cu părinții. Pot fi propuse proiecte în care părinții să identifice 
cauzele care determină apariția absenteismului/ abandonului adeseori asociate cu frecventarea unui anturaj 
nepotrivit și cât și modalități de intervenție primară asupra acestor probleme care conduc la rezolvarea 
favorabilă a acestora sau proiecte privind abordarea diverselor forme de violență și găsirea de comun acord 
a unor soluții care să contribuie la diminuarea acestui fenomen. Activități comune privin orientarea școlară 
și profesională a elevilor, pot contribui la creșterea gradului de cunoaștere a aptitudinilor și intereselor reale 
ale elevilor cu deficiență mintală de către părinții acestora care adeseori lasă această decizie în ceea ce 
privește viitorul copilului la latitudinea școlii. Antrenarea părinților în activități comune cu elevii de la 
activități de confecționare elemente de decor din materiale reciclabile, la confecționarea de costume în 
vederea realizării unor serbări școlare contribuie la creșterea gradului de coeziune în primul rând între copil 
și părinte, la creșterea sentimentului de apartenență la grupul familial din care fac parte dar și la stimularea 
sentimentelor de afecțiune, protecție și empatie dintre ei. Părinții vor învăța să aloce mai mult timp 
activităților comune cu copii lor, nu doar la activitățile școlare, ci și în timpul liber acasă apropiindu-se mai 
mult de acești elevi, pentru a-i înțelege și a-i sprijini în recuperarea și integrarea lor în comunitate. Va crește 
asfel gradul de comunicare și colaborare între ei, aspecte esnțiale în recuperarea acestor elevi. Colaborarea 
școală- părinte – elev poate deveni astfel puntea care facilitează actul educațional în toată complexitatea 
lui. 

Factorii educaționali profesori-elevi-părinți implicați activ în actul educațional formal și informal de 
calitate pot contribui la desvărșirea actului educațional al elevului care are ca scop principal dezvoltarea 
acestuia din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic cât și spijinirea lui în procesul de integrare în 
comunitate și în câmpul muncii. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
PROF. SĂMAN GEORGIANA, GRĂDINIȚA CU PP NR.22, 

DROBETA TURNU SEVERIN 
 
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.  

Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul că este un 
serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilor cu vârste cuprinse între 
3-6 ani. 

Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familiei în 
favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie. 

Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, îndeplinirea 
sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice a copilului. Cealaltă dimensiune se referă 
la alegerea unităţii de învăţământ, la contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte 
pot fi întâlniri colective dintre cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor 
cu privire la diferite conţinuturi şi metode şcolare.  

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 ani.  

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 formeză 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. 

 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. 

 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. 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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 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.  

 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. 
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".  

O modalitate modernă de implicare o reprezintă prezența unui părinte în sala de grupă. 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. 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 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 f i  benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor participa dacă 
nu le vor găsi interesante şi utile. Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de consiliere şi sprijin 
pentru părinţi incluzând teme generale dar şi particulare la sugestia părinţilor. 

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. 

 
Biliografie: 
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti 

Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti  
Tătaru, Lolica, 2014 ”Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Pitești 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR SANDA CSEKE 
LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA”- CLASA A IV-A ORADEA 

În procesul instructiv-educativ se disting mai mulți factori care concură la asigurarea succesului școlar 
al elevului. Unul dintre cei mai importanți factori îl constituie familia. 

Deși părinții nu sunt calificați pentru activitatea de instruire, ei au privilegiul, în raport cu dascălul, 
de a lucra cu mai puțini copii și au la dispoziție mult mai mult timp. 

Părinții trebuie să știe că zestrea nativă a copilului se dezvoltă în funcție de mediul fizic activ și de 
mediul social. O schimbare în mediu poate conduce la schimbări nu numai în conținutul a ceea ce copilul 
învață, dar și în capacitatea sa de a învăța. Capacitatea de învățare a copilului urmează curba activă a 
mediului. Mediul familial 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 extrem de 
puternică şi de neînlocuit. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele 
uzuale. 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.  

Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară, familia împarte într-o bună măsură sarcina educării lui cu 
dascălii si pedagogii din şcoală. Cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia. 
Îmbinarea eforturilor educative din familie şi din şcoală este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie. Dacă 
cele două medii educaţionale - şcoala şi familia - se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt 
numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu 
identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor.  

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 educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de 
persoane pregătite în mod special pentru a sigura reuşita şcolară. Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu 
poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să 
cunoască, să devină conştienţi de 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 de cea viitoare, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Educaţia este cea care desăvârşeşte 
fiinţa umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Acţiunile care 
implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii 
lor, cât şi ale copiilor înşişi. Datoria dascălului este de a-l învăţa pe copil să înveţe, să-i cunoască limitele, 
să-l înveţe şi pe părinte cum să-şi ajute copilul şi să-l descopere. Familiile trimit copiii la şcoală, acolo unde 
speră ca ei să-şi dobândească instrumentele necesare pentru a reuşi în viaţă. Şcolile preiau copiii şi îi trimit 
înapoi în familile lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru a 
creşte şi a învăţa. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional.  

Cercetările întreprinse în rândul părinţilor, profesorilor şi al elevilor asupra opiniilor şi acţiunilor lor 
legate de educaţie au dus la ideea dezvoltării parteneriatelor şcoală-familie. Termenul de parteneriat este 
folosit pentru a sublinia faptul că şcoala şi familia (alături de comunitate) împart responsabilităţi ce vizează 
copiii. Parteneriatele dintre şcoli, familii şi comunitate pot: 

-ajuta educatorii în munca lor;  
-îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  
-conecta familiile cu membrii şcolii şi ai comunităţii; 
-oferi servicii şi suport familiilor;  
-crea un mediu mai sigur în şcoli;  
-îmbunătăți abilităţile educaţionale ale părinţilor;  
-perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor.  
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Cercetările pun în evidenţă influenţa atitudinii parentale asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, în 
special asupra motivaţiilor învăţării, precum şi faptul că unele comportamente ale părinţilor pot fi favorizate 
datorită dialogului cu şcoala. Grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi cadrele 
didactice) au dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri în educaţia copiilor lor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună 
frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar şi scăderea fenomenului delincvenţei.  

Coordonatele colaborării dintre şcoală şi familie se realizează pe două planuri: 
a) relaţia părinte-copil: controlul rezultatelor şcolare, al frecvenţei la ore, al temelor, ajutor în

îndeplinirea temelor, suport material şi moral; 
b) relaţia familie-şcoală: contactul direct cu învăţătorul sau dirigintele, cu profesorii clasei. Acestea

se pot realiza sub forma reunilor de informare a părinţilor cu privire la Programele şcolare, ghidurile de 
evaluare, descriptori de preformanţă; consultarea părinţilor cu privire la stabilirea disciplinei şcolare, la 
alcătuirea schemelor orare; activarea Comitetului părinţilor pentru sprijinirea şcolii în diferite acţiuni, în 
organizarea activităţilor extracurriculare; lecţii deschise cu părinţii; vizite; excursii; serbări; întâlniri 
comune cu părinţii şi elevii. 

 Există câteva obstacole care împiedică implicarea părinţilor în parteneriate cu şcoala. Două dintre 
aceste bariere sunt lipsa de instruire şi lipsa de timp. Într-adevăr, atât părinţii cât şi cadrele didactice au 
responsabilităţi multiple şi sunt în permanenţă sub presiunea timpului. Dar educatorii trebuie să admită că 
parteneriatele familie-şcoală se integrază în procesul de învăţate, contribuind şi determinând succesul 
acestuia. Cei care trebuie mereu să încerce menţinerea acestei legături sunt educatorii. În abordarea legăturii 
dintre şcoală şi familie există câteva aspecte de care trebuie să se ţină seama:  

-Părinţii reprezintă cea mai bună resursă pentru educator în ceea ce priveşte descoperirea 
personalităţii copilului, a comportamentuilui acestuia;  

-Părinţii trebuie să aibă curajul de a discuta şi de a prezenta profesorului probleme ale copilului său; 
-Educatorii trebuie să insufle părinţilor încredere, determinând participarea activă în acest parteneriat. 
Numai prin colaborarea şcolii cu familia se poate ajunge la atingerea scopului educaţional, iar rolul 

de conducător în acest proces de colaborare îl are şcoala. Ea poate să orienteze, să ajute familia în sarcinile 
ce îi revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune. Acest proces de colaborare îşi atinge scopul numai 
dacă ambii factori acţionează asupra aceloraşi persoane şi urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv. Orice 
neconcordanţă, divergenţă, poate determina deficienţe în procesul dezvoltării elevilor. 

Bibliografie: 
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normale, E.D.P., 1997;  
Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000. 
Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR SANDOVICI LILIANA 
ȘC. GIMNAZIALĂ ,,HATMANUL ȘENDREA”DOLHEȘTII MARI, 

JUD.SUCEAVA 
 
 Părinții și familia au un rol important în educația copiilor. Elevii care sunt sprijiniți de părinți în 

efectuarea temelor, sunt ascultați sau îndrumați când au unele probleme, obțin rezultate școlare bune. 
Implicarea părinților în educația copiilor lor are ca finalitate îmbunătățirea performanțelor școlare, a 
disciplinei, precum și a prezenței la cursuri. 

Dacă părinții,cadrele didactice și ceilalți membri ai comunității locale devin parteneri în educație, 
atunci succesul elevilor - la școală și, mai târziu, în viață- nu va întârzia să apară. 

 Cercetările actuale legate de parteneriatul școală- familie au arătat că implicarea părinților în 
realizarea unei educații valorice este influențată de: 

 -statutul socio-economic, etnic sau cultural al familiei (în principal, de nivelul de școlarizare al 
părinților); 

-măsura în care părinții sunt informați și capabili să sprijine activitatea de învățare a copilului lor. 
 Realitatea zilelor noastre arată că se impune o implicare profundă a cadrelor didactice în stabilirea 

unor relații de cooperare și colaborare cu părinții elevilor, precum și cu alți factori sociali interesați de 
educație. Există puțini părinți care doresc și știu cu adevărat cum să se implice în educația copiilor lor. 
Cadrelor didactice le revine sarcina instruirii și formării părinților, astfel încât aceștia să dobândească 
abilități necesare implicării în echipe parteneriale. 

 La nivelul fiecărei școli, părinții sunt implicați în diferite tipuri formale de organizare: 
-Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți; 
-Consiliul clasei; 
-Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școală; 
-Comitetul de părinți al clasei. 
 Reușita activității instructiv-educative este influențată de profesionalismul cadrelor didactice și de 

implicarea comunității în dezvoltarea relației familie- școală. 
 Colaborarea mea cu familiile elevilor pe care îi îndrum în prezent este fructuoasă. Încă de la începutul 

venirii fiecărui copil în clasa pregătitoare am încercat să cunosc situația familială a acestuia, ocupația și 
preocupările părinților, unele date medicale despre copil, manifestările acestuia în familie- lucruri pe care 
le-am aflat din discuțiile cu părinții. Am prezentat acestora programul copiilor pentru școală, programa 
școlară. Am comunicat cu părinții despre temele pentru acasă, despre ajutorul dat elevilor în formarea unor 
deprinderi corecte de învățare, despre modul în care îi pot îndemna pe elevi să le povestească despre ceea 
ce au învățat în clasă. Părinții au conștientizat rolul împortant pe care îl are școala în dezvoltarea copilului 
și că este necesar ca munca cadrelor didactice să fie continuată și susținută în familie.Tot la începutul clasei 
pregătitoare am pus bazele unei ,,mici biblioteci”. Părinții au ales împreună cu copiii lor cărți, în funcție de 
dorințele și înteresele celor mici, au citit împreună cu ei. 

 Mă bucur de sprijinul părinților și în organizarea unor activități cu caracter aplicativ sau comun(de 
tipul: împodobirea bradului de Crăciun, realizarea de felicitări, mărțișoare), în organizarea și desfășurarea 
unor activități de voluntariat, a unor drumeții sau excursii școlare, precum și a unor serbări școlare(cu 
prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României-1 Decembrie sau a Zilei mondiale a Educației-5 Octombrie).  

 Am observat că unii părinți nu știu să-și educe copiii, să-i sprijine când e cazul. În cadrul orelor de 
consiliere a părinților am stat de vorbă cu aceștia. I-am sfătuit să se bazeze pe ceea ce este pozitiv în 
manifestarea copiilor, pentru a înlătura aspectele negative, i-am informat în legătură cu anumite cunoștințe 
pedagogice sau metode și procedee pe care să le utilizeze în acest scop. 

 În școala noastră, părinții sunt parteneri cu responsabilități și drepturi depline în legătură cu deciziile 
legate de elevi și familiile acestora. Luarea deciziilor presupune un proces de parteneriat, păreri și acțiuni 
ce vizează același scop și nu doar discuții în contradictoriu.  
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 Reușita parteneriatului cu părinții va influența decisiv cetățeanul de mâine al societății. Implicarea 
activă a tuturor agenților educaționali, participarea susținută la viața școlii va duce la realizarea unui 
parteneriat benefic școală-familie, care să facă față cu succes provocărilor societății de mâine. 

Bibliografie: 
-Agabrian, Mircea- ,,Școala, familia, comunitatea”, Institutul European, Iași, 2006 
-Bonchiș, Elena- ,,Familia și rolul ei în educarea copilului”, Ed.Polirom, București, 2011 
-Joița, Elena și colaboratorii- ,,Pedagogie și elemente de psihologie școlară”, Ed.ARVES, București, 

2003 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PARINTII 
 

SANDU LARISA 
G.P.P OSTROVENI 1, RAMNICU VALCEA 

 
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. 

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 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 
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 
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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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, 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. 
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ÎMPODOBIM BRADUL ÎMPREUNĂ! 

PROF. ÎNV. PRIMAR SARIS MIRELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN-VODĂ” 

BUCUREȘTI, SECTOR 4 

În vederea îmbunătățirii parteneriatului școală-familie, am inițiat activitatea „Împodobim bradul 
împreună!” cu scopul implicării părinților în viața școlii, prin desfășurarea unor activități practice-
educative alături de copii.  

Părinții, bunicii și alți reprezentanți ai elevilor clasei I A au fost invitați la școală, în data de 
13.12.2019, în intervalul 8-10, pentru a confecționa împreună cu copiii podoabe, în stil vechi, pentru 
decorarea bradului de Crăciun al clasei. Invitații îi învață pe copii să realizeze podoabe, așa cum erau pe 
vremuri.  

Toți cei prezenți, cu mic cu mare, se adună în jurul bradului și-l împodobesc cu entuziasm, moment 
mult așteptat și apreciat de fiecare. 

După împodobirea bradului, copiii prezintă un program artistic de colinde și cântece de iarnă, iar 
invitații îi recompensează cu mere, nuci și covrigi, conform tradiției. 

La activitate au fost invitați și elevii clasei a VI-a, foști elevi ai doamnei învățătoare, pentru a 
intensifica colaborarea și solidaritatea între generații. 
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O activitate de suflet, extrem de emoționantă, pe care o recomand cu căldură și care, la cererea tuturor 
participanților, va fi continuată cu viitoare ocazii. 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
“ŞCOALA MĂ ȊNVAŢĂ,CE VREAU SĂ DEVIN ȊN VIAŢĂ” 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR SCHEAU ADRIANA IOANA 

LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU 
CLUJ-NAPOCA 

 
ARGUMENT: Proiectul ”Şcoala mă învață, ce vreau să devin în viață” este dedicat dezvoltării 

competențelor emoționale și sociale ale copiilor de vârstă școlară în perspectiva pregătirii pentru școală (pe 
termen scurt și mediu) și luării deciziei de carieră (pe termen lung). 

Situaţiile de învăţare conduse de cadrul didactic, în care copilul se confruntă cu emoţii şi relaţii sociale 
variate, îşi vor pune amprenta asupra întregii sale existenţe, influenţându-i capacitatea de a se adapta la 
situaţii noi, de a trăi emoţii pozitive, de a se bucura de viaţă sau de a avea succese la şcoală şi în viaţa 
profesională. Activitățile de dezvoltare personală permit conștientizarea procesului de transformare a 
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în comportamente aplicabile în viața reală, cu finalitate pozitivă 
pentru sine și societate. Acest proiect poate fi considerat unul de pre-consiliere din punctul de vedere al 
metodelor utilizate și al complexității situațiilor abordate. 

SCOPUL PROIECTULUI: Activitățile propuse se prezintă sub o multiplă finalitate: facilitează 
realizarea unor achiziții și beneficii psiho-comportamentale pentru copiii școlari; constituie o oportunitate 
de consolidare a relației instituționale școală-familie și înlesnesc părinților înțelegerea particularităților de 
dezvoltare ale copiilor . 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:  
 Pentru părinți: Înțelegerea caracteristicilor de dezvoltare ale copiilor de 6-7 ani; Observarea 

copilului propriu în activități structurate și oferirea de oportunități de analiză a dezvoltării acestuia pe 
diferite domenii; Oferirea unui cadru structurat de explorare a resurselor socio-emoționale ale familiei; 
Sprijinirea copilului în exprimarea socio-emoţională în colectivitate. 

Pentru copii: Oferirea unui cadru structurat de explorare a resurselor socio-emoționale ale familiei; 
Exersarea competențelor socio-emoționale cu sprijinul părinților; 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: Ȋnvăţătoarea cu şcolarii şi parintii (planificaţi) au obligaţia de a fi 
prezenţi la activităţile întreprinse; Părinţii participă de bună voie la acţiunile desfăşurate la clasă,dar au 
obligaţia de a asigura mijloacele necesare pentru şcolari; 

OBLIGAŢIILE COMUNE: Să se implice activ în activităţile desfăşurate şi să se implice în 
soluţionarea unor probleme de tip educaţional; 

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR: 
Săptămânal, unul sau doi copii sunt desemnați responsabili de activitate în funcție de perioada agreată 

cu familiile acestora.La începutul săptămânii, copii desemnați vor prezenta un poster în care este descrisă 
familia fiecăruia și ocupațiile membrilor familiei. Materialul poate fi prezentat în forme variate, condiția 
fiind sa poată fi expus permanent în săptămâna alocată, astfel încât copilul să aibă ocazia de a 
explica/prezenta colegilor aspectele relevante despre familia sa. Posterul poate conține informații despre 
meseriile părinților, dar și imagini cu membrii familiei și instrumente/unelte necesare desfășurării activității 
profesionale (inclusiv pentru frații elevi ai preșcolarilor).Cadrele didactice vor oferi consiliere și asistență 
pentru realizarea materialului și vor stimula interesul copiilor pentru dezbaterea aspectelor relevante 
prezentate.Una dintre zilele săptămânii este dedicată întâlnirii cu părinții copiilor desemnați. Aceștia vor fi 
încurajați și sprijiniți să desfășoare o activitate cu întreaga clasă de copii, prezentându-le diferite aspecte 
ale activității lor profesionale. Modalitatea de desfășurare poate avea în vedere fie o activitate în sala de 
clasă, fie vizite la locul de muncă al părinților sau alte forme de manifestare agreate și autorizate. 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE: autoevaluare; aprecieri verbale ale activității copiilor; 
convorbiri; observarea sistematică a activității copiilor; discuții individuale cu copiii; desene; fișe de lucru; 
expunerea unor lucrări; aprecierea rezultatelor prin diferite recompense. 
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REZULTATE AŞTEPTATE:  
Competențe vizate: 
Competențe emoționale: Experiențierea (trăirea) și exprimarea emoțiilor; Înțelegerea și 

recunoașterea emoțiilor proprii și ale celorlalți; Reglarea emoțională. 
Competențe sociale: 
Interpersonale: Relaționare socială; Rezolvare de probleme sociale 
Intrapersonale: Competențe cognitive; Atenția; Memoria; Categorizarea; Limbajul; Planificarea; 

Rezolvarea de probleme 
Valori și atitudini: Sunt vizate valori și atitudini concentrate pe grija pentru calitatea vieții personale 

și a celorlalți; Calitatea relațiilor interumane; Responsabilitatea; Solidaritatea și colaborarea; Atitudinea 
față de disciplină; Atitudinea față de recompense și pedepse în formarea comportamentului prosocial; 
Ascultarea activă. 

EVALUAREA PROIECTULUI: Observarea sistematică a copiilor; Expoziţii cu desenele şi 
materialele realizate de către copii; CD cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor; 
Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.  

DISEMINAREA REZULTATELOR  
Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect. 
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învăţătoarelor. 
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* 
SCHIPOR CRISTINA TEOFILA 

 
Numele și prenumele: __________________________  
  
Test de evaluare 
Adunarea și scăderea numerelor naturale ȋn concentrul 0 – 100 
Forme de relief 
 
1. Calculaţi: 
 35 + 22 = _____    
 45 + 34 = _____    
 85 – 31 = _____  
 99 – 43 = _____   
 26 + 38 = _____ 
 44 + 4 6= _____   
 64 – 37= _____  
 92 – 46 = _____   
  
2.  Calculaţi, apoi faceţi proba prin adunare și prin scădere: 
 
37 + 45 =______ 88 – 46 =______ 
 ……………………. ……………………… 
 ……………………. ………………………  
  
3. Aflaţi termenul necunoscut: 
 
a + 37 = 68 a – 29 = 58 69 – a = 43 
a = ___________ a = ___________ a =___________ 
a = _____ a = ______ a = ______ 
 
 
4. Din diferenţa numerelor 85 şi 29 scade suma numerelor 15 și 18. 
  
                            

 
 
5. Completaţi: 
Principalele forme de relief sunt: ...................................................................................... 
Muntele este forma de relief cea mai ................................, iar câmpia este forma de relief cea mai 

............................ 
Dealurile sunt reprezentate pe hartă cu culoarea .............................. 
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6. Ȋntr-o pădure de la munte sunt 99 de arbori. 24 sunt brazi, 52 sunt pini, iar restul sunt molizi. 
Câţi molizi sunt ȋn pădure?  
 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

 
Test de evaluare 
Adunarea și scăderea numerelor naturale ȋn concentrul 0 – 100 
Forme de relief 
 
Descriptori de performanţă: 
 

Itemi Foarte bine Bine Suficient 
I1 Rezolvă corect cele 8 exerciţii 

de adunare și scădere.  
Rezolvă corect 6 exerciţii de 
adunare și scădere.  

Rezolvă corect 4 exerciţii de 
adunare și scădere. 

I2 Calculează corect suma și 
diferenţa, apoi le verifică atât 
prin adunare cât și prin 
scădere.  

Calculează corect suma și 
diferenţa, apoi le verifică fie 
prin adunare, fie prin scădere. 

Calculează corect suma și 
diferenţa, fără verificare 
(probă). 

I3 Află corect 3 numere 
necunoscute. 

Află corect 2 numere 
necunoscute. 

Află corect 1 număr 
necunoscut. 

I4 Operează corect cu 3 termeni 
specifici matematicii fără a 
avea greșeli ȋn calcule. 

Operează corect cu 2 termeni 
specifici matematicii fără a 
avea greșeli ȋn calcule. 

Operează corect cu 1 termen 
specific matematicii fără a 
avea greșeli ȋn calcul. 

I5 Completează corect spaţiile 
lacunare cu 5-6 noţiuni. 

Completează corect spaţiile 
lacunare cu 3-4 noţiuni. 

Completează corect spaţiile 
lacunare cu 2 noţiuni. 

I6 Rezolvă corect problema cu 2 
operaţii cu plan. 

Rezolvă corect problema cu 2 
operaţii fără plan. 

Rezolvă din problema o 
operaţie cu/fără plan. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIŢĂ-FAMILIE-COMUNITATE PENTRU 
ASIGURAREA UNEI EDUCAŢII DE CALITATE 

ŞERBAN GINA 
GRĂDINIŢA CU PP NR. 1 VALU LUI TRAIAN, CONSTANŢA 

,,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.  
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.  

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. 

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. 

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 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 
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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.  

Conduita noastră trebuie să fie un exemplu personal de la gust, simplitate, eleganţă, politeţe, 
sinceritate, demnitate personală, modestie şi curaj dar şi de combatere a urii, artificialităţii şi necuviinţei. 

Viaţa noastră trebuie să fie model în orice clipă. Obişnuindu-ne noi înşine cu o viaţă frumoasă şi 
educativă din toate punctele de vedere, colaborând cu grădiniţa, vom realiza unitatea de influenţe şi cerinţe 
faţă de copii în condiţii optime pentru formarea tinerei generaţii şi a oamenilor de omenie. 

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.  

În concluzie, parteneriatul are, așadar, drept scop următoarele: să ajute profesorii în munca lor, să 
perfecționeze abilitățile preşcolarilor, să îmbunătățească mediul şi climatul școlar, să îmbunătățească 
abilitățile educaționale ale părinților copiilor, să dezvolte abilități de lideri ale părinților, să faciliteze 
legătura dintre familii, personalul instituţiei și al comunității, să ofere servicii și suport familiilor, să creeze 
o atmosferă de lucru mai sigură în grădiniţa. 

 
Bibliografie: 
1. Băran-Pescaru Adina, Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate, Editura Aramis Print, 

Bucureşti, 2004, p. 30-59;  
2. Bunescu G., Alecu G., Badea D., Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti, 

1997;  
3. Claff Godfrey, Parteneriatul şcoală – familie – comunitate. Ed. a 2-a, Bucureşti: Editura Didactică 

şi Pedagogică, 2007, pag. 10-13;  
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII.... 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘERBAN SIMONA CODRUȚA 
LICEUL DE INFORMATICĂ ,,TIBERIU POPOVICIU” 

CLUJ-NAPOCA 

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.  

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. 

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 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, serbări, etc. 

Serbara 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 cadru didactic. 

Obiceiurile și tradițiile fac parte din istoria unui popor, iar un popor ce nu își cunoaște istoria este 
dăinuit pieirii. Fie că e vorba de superstiții, obiceiuri, legende, sărbători sau de tradiții în adevăratul sens al 
cuvântului, fiecare persoană ar trebui să cunoască aceste lucruri. 

Tradiția înseamnă mai mult decât o simplă parte a istoriei. Ea trebuie cunoscută de toată lumea, fiind 
esența pe care o adaugi la existența unei persoane pentru a crește frumos, pentru a simți că faci parte dintr-
un popor, dintr-un neam.  

Un rol important în păstrarea tradițiilor românești ne revine nouă, cadrelor didactice începând de la 
cele mai mici vîrste. De asemenea un rol imortant în păstrarea și valorificarea tradințiilor îl are și familia. 
Este de datoria noastră 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. Este important 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 oglindă în care se 
reflectă cu cea mai mare intensitate frumusețea României, istoria și mai ales sufletul neamului, a orașului 
în care locuiesc. 

Şcoala trebuie să fie elementul care să conştientizeze copilul asupra valorii creaţiilor populare 
transmise din generaţie în generaţie de-a lungul timpului. Ea trebuie să păstreze şi să cultive interesul pentru 
cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor, de la cele mai mici vârste, ca un semn de respect pentru trecutul nostru 
românesc. 

Educaţia pentru valorile cultural-istorice naţionale are ca scop cultivarea sentimentului patriotic, de 
ataşament faţă de simbolurile naţionale, faţă de trecut şi prezent, faţă de tradiţiile şi obiceiurile românilor. 
Folclorul face parte dintre comorile neamului românesc care, odată cu trecerea timpului, probează 
incontestabil identitatea noastră între celelalte culturi ale lumii. Dacă uităm tradiţiile şi obiceiurile naţionale 
putem spune că nu ne mai ştim rădăcinile, actul nostru de identitate ca popor. 

Un rol important în promovarea tradițiilor de Crăciun îl constituie organizarea serbărilor școlare, 
învățarea și intonarea colindelor de Crăciun, împodobirea bradului de Crăciun, colindul la biserică sau la 
diferite instituții, realizarea unor podoabe pentru pomul de Crăciun în cadrul orelor de abilități practice, 
realizarea unor lucrări artistico-plastice precum desene, colaje, picturi despre obiceiurile și tradițiile de 
Crăciun. De asemenea, un moment important pentru copii este acela în care sosește Moș Crăciun. 
Activitățile se pot organiza cu sprijinul și implicarea părinților. 
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Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile. 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. 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. 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.  

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc 
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme potrivit 
calităților sale. Cadrul didactic trebuie să planifice cu atenție și pricepere activitatea în așa fel încât elevii 
să fie interesați pe parcursul desfășurării acesteia și totodată să valorifice calitățile și aptitudinile copiilor. 
Important este ca activitatea extrașcolară să fie planificată și să aibă stabilite anumite obiective specifice. 
Un alt aspect important este acela al calității activităților extrașcolare. Un rol important îl constituie 
implicarea părinților în activitățile copiilor. Chiar dacă părinții sunt la 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.  

În concluzie putem spune că activitatea extracurriculară este 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 elevii și părinții, asigurând astfel o 
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilorropia, deoarece ei trăiesc emoții puternice. 

Bibliografie: 
Stoica, Marin (2002). Pedagogie și psihologie. Editura Gheorghe Alexandru. 
Aurel Carașel, Viorel Lazăr ( 2008). Psihopedagogia activităților extracurriculare. Editura Arves. 
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SERBAREA ÎN GRĂDINIȚĂ –MODALITATE DE EVALUARE 
 

PROF. SILAGHI DORINA NEDELIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MAMARUȚA” CLUJ-NAPOCA 

 
 Privită ca o necesitate obiectivă a procesului instructiv-educativ, evaluarea în învățământul preșcolar, 

și nu numai, asigură evidențierea cantitativă a cunoștințelor copiilor, precum și calitatea acestora într-un 
anumit moment. Evaluarea vine să ofere soluții de perfecționare a activității didactice. Această etapă a 
procesului didactic este clasificată în trei tipuri: inițială, formativă (curentă) și sumativă, ea trebuind să fie 
concludentă, riguroasă și personalizată.  

 Eficiența evaluării este dată de personalizarea acesteia, pentru a fi cât mai aproape de efortul și 
capacitatea de învățare, de aprofundare a informației. De aceea, educatoarea trebuie să găsească permanent 
soluții optime de asigurare a procesului de predare-învățare, dar și să realizeze o evaluare eficientă pentru 
a remedia lacunele existente în cunoștințele acestora. În grădiniță, evaluarea îmbracă forme diverse. Ea este 
integrată în jocul preșcolarilor, în orice activitate desfășurată, îmbinând tradiționalul cu modernul.  

 Astfel, serbarea devine și ea o modalitate de evaluare a copiilor, educatoarea urmărind expresivitatea 
vorbirii, corectitudinea structurilor gramaticale, capacitatea de a memora o poezie, dar și modul în care 
acesta este redată. 

În educația muzicală din grădiniță principalul instrument de exprimare muzicală este vocea. Cântecele 
pregătite în cadrul activităților de educație muzicală sunt fredonate cu mult drag și acompaniate la orgă de 
profesorul de muzică. 

Acordăm o deosebită importanță asocierii textului cu mișcări ritmice. În cadrul serbărilor am reușit 
interpretarea vocală pe grupuri, în lanț, cu solist, dar și în ansamblu.  

 Toate acestea transformă creațiile muzicale în jocuri muzicale deosebit de atractive pentru copii și 
foarte apreciate de părinții spectatori. Educația muzicală în grădiniță urmărește capacitatea interesului 
copiilor pentru muzică. Prin urmare, jocurile muzicale pe care le selecționam în cadrul serbărilor vizează 
fixarea deprinderilor interpretative vocale și cu mișcări de dans. De asemenea, sunt analizate capacitatea 
preșcolarilor de a se transpune în rolul pe care îl joacă și creativitatea acestora.  

 În serbări însă nu se urmăresc doar aspecte care țin de educarea limbajului, ci și deprinderile motrice; 
capacitatea fiecărui copil de a executa exerciții euristice, coordonându-și mișcările corporale cu ritmul 
muzicii sau cu ritmul exprimării verbale și mesajul transmis; capacitatea de a executa pași de dans popular, 
modern sau clasic, devenind coordonare, ritm și o bună orientare spațială. Sunt verificate și capacitatea de 
a interpreta un cântec, de a reda corect linia melodică, dar și de a cânta concomitent cu ceilalți copii. 

 Prin urmare, serbarea verifică o paletă largă de abilitați ale preșcolarilor, oferindu-i educatoarei 
indicii clare despre propria activitate. Serbarea este un prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție pentru 
copii și părinți, iar momentul în care micuții se pun în valoare și își folosesc imaginația, mimica, dicția este 
un adevărat spectacol. 

 O deosebită importanță o acordăm și costumelor, pe care le pregătim cu mult timp înainte. Acestea 
sunt uneori lucrate alături de copii, din materiale reciclabile. De 1 iunie am folosit în cadrul unei scenete 
măști confecționate din pahare, sticle de plastic tăiate, pungi mari și multe alte materiale din natură. 
Rochițele fetițelor s-au confecționat tot din pungi de plastic, nasturi și alte resturi de materiale textile. Cu 
această ocazie, copiii au învățat și despre importanța reciclării. 

 Grădinița noastră se evidențiază an de an prin serbări minunate, în care se oglindește întreaga noastră 
activitate didactică, pe care o îmbrățișăm cu mult drag. 
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SERBAREA CRĂCIUNULUI ȘI IMPORTANȚA EI 
 

PROF MIRELA SÎMPĂLEAN 
 
 Crăciunul a fost și este una dintre cele mai frumoase sărbători din an și de aceea are un impact 

deosebit asupra copiilor. Ei așteaptă cu emoție să meargă la colindat la prieteni, la rude și vecini, iar seara 
să vină Moș Crăciun cu daruri, ca simbol al generozității, bunătății și belșugului. 

 S-a constatat faptul că mulți copii nu cunosc însemnătatea Crăciunului și anume nașterea 
Mântuitorului Iisus Cristos. De aceea dascălii vin în întâmpinarea înțelegerii acestei sărbători creștine prin 
organizarea unei serbări școlare de Crăciun. 

 Pregătirea serbării presupune o serie de acțiuni întreprinse de educator: documentarea, regizarea, 
distribuirea rolurilor ținând cont de particularitățile de vârstă și de cele artistice ale elevilor , pregătirea 
costumelor prin colaborarea cu părinții, decorarea sălii de festivități, repetițiile și în final punerea în scenă 
a serbării. 

 Măiestria profesorului, dragostea pentru această sărbătoare și pentru actul artistic își pune amprenta 
asupra dezvoltării personalității elevilor. Astflel pe parcursul repetițiilor, învățătoarea urmărește la elevi, 
cu mare atenție, intonația, mimica și gesturile corespunzătoare rolului primit, demonstrând interpretarea 
corectă și intervenind acolo unde se greșește. 

 O serbare reușită are în spate foarte multă muncă din partea învățătorului dar și a elevilor. 
 Aspectele formative ale serbării de Crăciun nu sunt deloc de neglijat: 
# Elevii învață despre nașterea lui Iisus într-un mod activ și plăcut fiind implicați direct. 
# Elevii sunt responsabili de a-și cunoaște bine replica (poezia sau cântecul). 
# Este încurajată colaborarea, munca în echipă și depășirea timidității. 
# Se dezvoltă atenția, memoria, limbajul și răbdarea de a finaliza o activitate comună. 
# Punerea în scenă a serbării aduce satisfacția lucrului dus la implinire și crește încrederea în forțele 

proprii.  
# Fiind pus în pielea personajului, elevului i se dezvoltă empatia ajungând să trăiască emoțiile 

cuprinse în mesajul Crăciunului: Bucurie, Recunoștință și Iubire 
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PROIECT DE ACTIVITATE 
„SUS LA POARTA RAIULUI” 

ȘCOALA: SCOALA GIMNAZIALĂ CIOCOTIȘ 
CADRU DIDACTIC: PROF. ȘOVRE AURELIA MARIANA 

DATA: 21.12.2019 

Durata activității: 40 min. 
Scopul: marcarea, prin activități specifice, a importanței sărbătorii Nașterii Domnului, atât din punct 

de vedere religios cât și sub aspectul valorizării obiceiurilor legate de acest eveniment. 
Competență specifică : Demonstrarea dexterităţilor interpretative ale elevilor şi integrarea acestora 

în activităţi muzicale şcolare, culturale, sociale . 
Subcompetență : Exprimarea atitudinii proprii asupra fenomenului muzical – artistic ( ca mijloc de 

exprimare și comunicare spirituală, ca limbaj al emoțiilor și sentimentelor umane, în legătură cu alte arte, 
în raport cu diferite fenomene ale vieții, cu alte domenii de activitate umană ) 

Obiective operaționale : 
1. Conștientizarea de către elevi a importanței sărbătorii Crăciunului și a valorii creațiilor populare

specifice 
2. Dezvoltarea competențelor de comunicare și exprimare artistică a elevilor .
3. Utilizarea competențelor și deprinderilor de interpretare vocală acumulate anterior
4. Educarea sensibilității pentru arta muzicală și formarea culturii muzicale prin interpretarea

creațiilor artistice. 

Resurse: 
• umane: elevii Școlii Gimnaziale Ciocotiș
• spațiale: Centrul Cultural Cernești
• materiale:  textele și partiturile colindelor
decorațiuni de Craciun confecționate de elevi 
Desfășurarea activității : 
Grupul de colindători poartă costume populare specifice zonei (Zona Chioar), iar activitatea este 

un obicei de colindat din zona, cu colinde și urări tradiționale de început și sfârșit de colindat. Este un 
obicei de colindat propriu-zis, în ceată, cu fete și feciori, fără jocuri cu măști. 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII:  
1. Semnificația Crăciunului – scurtă prezentare (elev 1)
Crăciunul, una dintre sărbătorile cele mai vechi şi mai însemnate la creştini, este prăznuită în data de 

25 decembrie a fiecărui an.  
 Crăciunul este sărbătoarea Nașterii pruncului sfant într-o iesle săracă din Betleem, aducând omenirii 

întregi mântuire, iertare, bucurie, binecuvântare cerească, pace și lumină.  
Prin colindul sfant cerul coboară pe pămant, îngerii se alătură colindătorilor aducând bucurie celor ce 

primesc colinda în casele și sufletele lor! Să primim așadar cu inima deschisă colindele, urările și gândurile 
bune!  

2. Rugămintea colindătorilor de a fi primiți în casă (elev 2)
Ţine gazdă masa-ntinsă 
Şi lampa-n fereastra- aprinsă, 
Că-i vremea umblatului 
Peste vatra satului, 
Pe potecă de mătasă, 
Dintr-o casă-n altă casă. 
Sloboza-ne gazda-n casa 
nu ne tine la fereastra! 
Da-ne drumu` gazda-n tinda, 
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n-auzi larma de colinda? 
Am venit să-ți colindăm, 
Vestea Nașterii să-ți dăm! 
Slobod –îi a colinda! 
(Răspunde publicul: Slobod, slobod!) 
3. Colinda (grup) : Iată vin colindători!  
4. Urare:  
Gazdă, prin colinda noastră,  
Îngerii coboară în casă, 
Raiul tăt să luminează,  
ele rele nu cutează! 
5. Colinda: O, ce veste minunată!  
6. Colinda: Astăzi s-a născut Christos!  
7. Colinda: Sus la poarta raiului!  
 
8. Urări de final: 
  
Elev 3:  
Păsăreaua câmpului  
Canta-n cornu plugului,  
Tăt cântă şi ciripeşte  
Și la gazdă-i mulţumeşte.  
Mulţumim gazda frumos,  
Că ne-ai primit bucuros, 
La fereşti cu colţu lat,  
Pe Christos l-am lăudat,  
Pe Christos, pe dumneata  
Că așa ni-i datina! 
Amin, amin slavă ţie  
Dumnezeu, gazdă, te ţie,  
De-acum până-n veşnicie!” 
 
Elev 4: 
 „Să ne-adune bun cu bun,  
 Sfânta seară de Crăciun,  
 Că-i mai Sfânta decât toate,  
 La Mulţi Ani cu sănătate!” 
 
Gazdele împart colindătorilor colăcei pe vatră, nuci și mere, mulțumind pentru colindă 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. SPĂTARU CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE” ZEMEȘ 

Procesul educaţional din școală presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 
obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în școală în afara activităţilor obligatorii sau activităţi 
desfăşurate în afara școlii. Ele sunt acivităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a 
cadrului didactic. 

Activitățile extracurriculare 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. 
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. 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. 

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 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. 

În școală serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, ale cărei 
conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa copiilor, 
dar şi a școlii. Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj de a favoriza 
valorificarea şi dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-
şi manifeste interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, 
accentul deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ. În altă ordine de idei, serbarea 
impune şi cadrului didactic competenţe speciale, întrucât, în cadrul acesteia se interferează mai multe 
domenii de cunoaştere ce trebuie să-şi armonizeze strategiile, să combine mai multe genuri artistice, fiecare 
cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim, în condiţiile în care copiii 
obosesc destul de repede. Materialul ce va fi îmbinat în programul serbării, trebuie să fie selectat în 
proporţie de 50% din conţinuturile predate pe parcursul anului şcolar şi să fie interesante şi accesibile 
copiilor. 

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. 
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De Ziua Naţională a României 1 Decembrie, se pregătsc serbări cu caracter patriotic: ,, Şi noi ne 
iubim ţara…”, ,, La mulţi ani, iubită Românie!”, etc. 

Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii, de aceea, pentru reuşita ei există preocupări 
susţinute: audierea colindelor, împodobirea sălii de clasă, se stabileşte centrul tematic specific temei, se 
împodobeşte bradul, se pregătesc cadourile, se învaţă rolurile şi cântecele de iarnă. 

Venirea primăverii, aduce cu ea şi ziua de 8 Martie. Fiecare dintre noi ne gândim la începuturi, la cea 
care ne-a dat viaţă, la mişcare, la veselie. Şi pentru acest eveniment se aleg cu mare grijă scenete, roluri, 
cântece, poezii cunoscând foarte bine particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. 

Serbările de sfârşit de an şcolar, fac referire la anotimpul vara, aceasta fiind o serbare a bilanţului și 
a sărbătoririi Zilei internaționale a copilului. 

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. 

Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare și până la gimnaziu, 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 
cadrului didactic, 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. 

Bibliografie: 
1. Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord.), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
2. Sorina Sav, ”Tradițiile și obiceiurile românești”, Editura Nico, 2003
3. Teodosiu, O., Coman., Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- plastice”,

Bucureşti, 2005 
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VINE….VINE MOŞ NICOLAE! 
 

PROF. STALIDI ALINA NICOLETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET” ŢĂNDĂREI 

 
Clasa: a VI-a 
Data: 05.12.2018 
Disciplina: Consiliere şi orientare 
Titlul lectiei: “Vine...vine Mos Nicolae !” 
Tipul lectiei: transmitere şi asimilare de cunoştinţe 
Scopul lecţiei: Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi comportamente morale (empatia, 

altruismul, responsabilitatea) 
Competenţe: 
-Dezvoltarea abilităţilor de a înţelege corect informaţiile cu încărcătură emoţională; 
-Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor - empatia; 
-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a munci în grup, de a colabora şi de a accepta ideile altora; 
-Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare - altruismul; 
-Dezvoltarea imaginaţiei elevilor prin solicitarea acestora de a participa la acţiune cu idei şi propuneri 

noi; 
Obiective operaţionale: 
a) cognitive: 
O1- Să analizeze şi să înţeleagă importanţa sentimentelor umane;  
O2- Să formuleze răspunsuri legate de povestea prezentată; 
O3- Să îndeplinească sarcinile de lucru pe echipe; 
O4- Să prezinte soluţiile identificate;  
O5- Să găsească soluţia jocului propus; 
b)afective: 
O6- Să se implice, cu plăcere şi interes, în toate etapele lecţiei; 
O7- Să se bucure de rezultatele muncii depuse; 
O8- Să-și cultive încrederea în forțele proprii; 
O9- Să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă. 
Strategia didactică: 
a). Metode şi procedee: conversatia, observaţia , povestirea, explicatia, problematizarea, exerciţiul, 

munca in echipă, jocul didactic,. 
b). Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, flipchart, markere, foi flipchart 
c). Forma de realizare a lectiei: activitate pe grupuri 
Durata: ~ 50 minute 
Locul desfăşurării lecţiei: cabinetul de chimie  
 
DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

Etapele lecţiei O.P. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare 
Metode și 
procedee 

Mijloace  
de 
învățare 

1.Moment 
Organizatoric  
5 min. 

O9 
 

Pregătirea sălii de clasă şi a 
materialului de lucru 
pentru o bună desfăşurare 
a lecţiei. 

Conversaţia  Observarea 
sistematică a 
comportamentului 
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2.Reactualizarea 
cunoştinţelor 
5 min. 

O1 
 

Pentru că suntem în luna 
decembrie, „luna cadourilor”, 
se reactualizează momentele şi 
ocaziile când elevii au primit 
daruri. 

Conversaţia 
Observarea 
dirijată 

 Evaluarea 
deprinderilor de 
exprimare/ 
comunicare 
verbală şi a 
capacităţii de 
transfer a 
cunoştinţelor 

3. Captarea  
atenţiei  
5 min. 

O1 
O2 
O4 

Se prezintă elevilor, cu 
ajutorul videoproiectorului, 
filmul didactic “ Prezentarea 
lui Mos Nicolae”. 

Explicatia Video-
proiector, 
laptop 
 

Aprecieri 
verbale si 
nonverbale 

4.Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 
5 min. 

 
O6 
O7 
O9 
 

După răspunsurile elevilor se 
anunţă tema lecţiei “ 
Vine...vine Moș Nicolae! “ , 
modul de desfăşurare şi 
obiectivele într-un mod 
accesibil copiilor. 

Conversatia 
Explicatia 

 Aprecieri 
verbale si 
nonverbale 

5. Dirijarea 
învăţării  
25 min. 

O3 
O4 
O8 
O9 

Se citeşte elevilor povestea lui 
Moș Nicolae. 
Se solicită elevilor să se 
impartă în doua grupe şi să 
prezinte tradițiile din aceasta 
zi atât din Europa cât și din 
Romania. 
Activitatea se desfășoară pe 
fond muzical. 

Conversatia 
Explicația 
Munca în 
echipă 
 

Flipchart 
Foi 
flipchart 
Markere 

Evaluarea 
capacităţii de 
respectare/ 
aplicare corectă a 
sarcinilor de lucru 
 

6. Încheierea 
activităţii  
5 min 
 

O2 
O5 

Se vor face aprecieri generale 
şi individuale, se va extrage 
latura educativă a lecţiei şi 
elevii își vor împărţi cadourile 
intre ei de Moş Nicolae. 
Se citeste povestea ,,Cadourile 
din cămară” și se decodifică 
mesajul.  

 
Conversaţia 
Explicaţia 

 
Stimulente 
 

Aprecieri 
asupra 
desfăşurării 
lecţiei 

 
Bibliografie: 
*Daniela Călugăru; “Dirigenţia şi consilierea” – ghid metodologic, Ed. “Gheorghe Alexandru”, 

Craiova, 2004; 
*Daniela Sălăgean, Steliana Eliade, Consiliere şi orientare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2007. 
*Elena Irimie, Monica Robea, Mircea Ionel, Ora de dirigenţie, Tribuna învăţământului, Bucureşti, 

1993. 
*Mirela Comşa, Maria Puia, Îndrumar de dirigenţie, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007. 
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Anexa 1 Cadourile din cămară 
Poștaşul sună de două ori. Mai erau cinci zile până la Crăciun. Avea în mâinile sale un mare pachet 

învelit într-o frumoasă hârtie, legat cu panglici roşii. 
- Intră, răspunse o voce din interior. 
Poştasul intră. Era o casă rău întreţinută, căci se găsea într-o încăpere plină de umbre şi praf. Aşezat 

într-un fotoliu stătea un bătrân. 
 - Priveşte ce pachet de Crăciun extraordinar, spuse bucuros poştasul. 
 - Mulţumesc! Aşează-l jos, spuse bătrânul cu cea mai tristă voce auzită parcă vreodată. 
Poştaşul rămase înţepenit cu pachetul în mână. Intuia foarte bine că acel cadou era plin de lucruri 

minunate şi acel bătrân nu avea pe chip nici măcar o urmă de bucurie. 
 Atunci de ce era aşa de trist ? 
 - Dar domnule, nu ar trebui să faci din această zi o sărbătoare cu acest magnific cadou ? 

- Nu pot, nu pot chiar deloc, spuse bătrânul cu lacrimi in ochi. Şi incepu să povestească poştasului istoria 
fiicei sale, căsătorită în oraşul vecin şi care devenise bogată. În fiecare an îi trimitea un pachet de Crăciun 
cu un bileţel: De la fiica ta, Luisa şi de la soţul ei. Niciodată câteva urări personale, o vizită sau o invitaţie: 
Vino să petreci Crăciunul împreună cu noi! Niciodată. 

-Vino să vezi, adăugă bătrânul în timp ce se ridică obosit. Poştaşul îl însoţi până la o cămară. Bătrânul 
deschise uşa. 

Dar…, rămase surprins poştaşul. 
Cămara era plină de cadouri de Crăciun. Erau toate celelalte daruri adunate din anii trecuţi. Toate cu 

minunata lor hârtie desenată şi cu panglicile strălucitoare.  
- Dar nici măcar nu le-aţi deschis, exclamă poştaşul contrariat. 
- Nu, răspunse trist bătrânul. Nu este iubire înăuntru. 
Anexa 2 Decodifică mesajul 

Cod secret:  
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
15 5 11 4 15 8 2 1 21 30 11 13 8 __ __ __ __ __ __ , __ __ __ __ __ __  
 9 30 7 5 3 10 11 3 11 13 8 30 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 3 5 16 3 7 2 19 5 15 2 10 29 15 
__ __ __ __ __ __ __ .  

 9 30 7 5 3 7 2 
NU CONTEAZĂ CÂT DĂRUIM, CI CÂTĂ IUBIRE PUNEM ÎN DĂRUIRE. 

A – 1 Ă – 30 Â – 13 B – 16 C – 11 D – 9 
E – 2 F – 18 G – 12 H – 23 I – 3 Î – 29 
J – 24 K – 26 L – 17 M – 10 N – 15 O – 4 
P – 19 R – 7 S – 6 Ş – 27 T – 8 Ţ – 28 
U – 5 V – 20 W – 14 X – 22 Y – 25 Z – 21 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROF. STAN DORINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAROVA, TIMIȘ 

 
 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 . 

 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte, la Betleem” şi sceneta ,, Bradul credincios”. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv-pozitiv 
este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente : 
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării; 
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente : 
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească;  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării.  

 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 . 

 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 . 

Bibliografie: 
 Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, 
 Editura Polirom, Iași, 2002; 
 Sorina Sav, ”Tradițiile și obiceiurile românești”, Editura Nico; 
 Revista Învățământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped; 
 Revista Învățământ primar, nr.2-3/2001, Editura Discipol; 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

EDUCATOARE, STAN ILEANA 
GRADINITA DE LA SCOALA GIMNAZIALA “O. C. TASLAUANU”, 

COM. BILBOR, JUD. HARGHITA 
 
Educația este un proces împărțit între părinți, educatori, invatatori si 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 gradinita si școală.  

Familia, gradinita si 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 aibăcontinuitate 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 –educator –invatator -profesor este unică și originală, de aceea trebuie să fie individualizatăși bazată 
pe încredere și cunoaștere reciprocă.  

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădinițăși 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. 
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CIRCUL, DIVERTISMENT ÎN JOCURILE SI SERBĂRILE COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. STAN LIDIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI” 

GRĂDINIȚA CU P.N. NR.58- BRĂILA 
GRUPA MIXTĂ 

 
 Din dorința de a prezenta copiilor jocuri cu o mai mare diversitate, cât mai atractive și mai originale 

am încercat să le sugerez teme bazate pe cunoștințele lor, pe aptitudini si pe inclinații. 
 De aceea, în activitățile libere am îmbinat mișcarea, dansul si muzica veselă, ritmată intr-o temă 

nouă, mult indrăgita de cei mici, tema “Circul”. 
 Această temă a fost inspirată din atracția copiilor pentru spectacolele circului văzute fie la televizor, 

fie spectacole organizate de firmele specializate în domeniu. 
 Organizarea copiilor în programul circului, a implicat condiții materiale simple și la îndemâna 

oricărei educatoare, care poate prelucra și adapta noi teme și situații la posibilitățile creatoare ale copiilor. 
 Pentru că noi suntem într-o grupă mixtă, copiii de 5-6 ani au construit un adevărat spectacol de circ 

oferit cu ocazia zilei de naștere a unui coleg din grupă. 
 Tema și forma divertismentului, foarte variată și bogată, a solicitat participarea activă a copiilor, 

interpretând exerciții ca “instrumentiștii”, “clovnii”, “copiii cu mingi”, “grupul copiilor cu corzi”. 
 Organizarea rolurilor în jocul “de-a circul” cu contribuția fiecărui copil sau a unui grup de copii, 

capătă o amploare neobișnuită care depășește mult în elan și în entuziasm alte jocuri distractive. 
 Grația fetelor, îndemânarea și curajul băieților, combinate cu comicul mișcărilor, cu scene nostime 

însoțite de mimică si pantomimică, sunt puncte distractive ce entuziasmează și captează atenția copiilor. 
 Pornind de la însușirea mersului variat, s-a introdus mersul după diferite instrumente de percuție 

(toba, tamburina), combinații de câțiva pași cu sărituri scurte. 
 Săritura cu coarda scurtă costitue un alt număr care apare pe scenă, exercițiu antrenant și preferat de 

fetițe. 
 Echilibrul executat în mișcare pe o suprafată de sprijin, combinat cu o gamă variată de mișcări de 

brațe sau cu diferite sarcini de executat este un element distractiv care poate antrena un număr mare de 
copii. 

 Târârea asociată cu ideea imitării mersului unor animale cunoscute de ei, formează un alt punct 
atractiv și instructiv, cu efect scenic deosebit, la care pot participa băieții. 

 Aruncarea și prinderea mingiilor de la distanță, ori exerciții de aruncare a unui obiect sunt alte 
exerciții introduse în scenă. 

 Apariția clovnilor, a grupului de fetițe care pot executa diferite mișcări de balet (podul, roata, piruete 
pe un picior), sunt numere deosebit de indrăgite, de o naturalețe și de o originalitate specifică vârstei. 

 Ideea de a crea o atitudine, o mișcare potrivită temei la care participă, devine pentru copii o 
preocupare în jocurile libere, atingând expresii artistice în diverse mișcări, gesturi nostime și hazlii. 

 Ei improvizează roluri noi, care îmbogățesc jocul “Circul” și până la urmă repertoriul programului 
pentru serbare. 

1551



IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
/SERBĂRILE ȘCOLARE 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 RÂȘNOV 

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 sa participe la dezvoltarea societăţii, 
să ia parte activă la viata, 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. In familie se conturează 
caractere.Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să intervină in numeroase 
situaţii pentru a corecta comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta şcolară familia imparte 
intr-o bună măsură sarcina educării lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să 
şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ. 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 si depăşirea stereotipurilor şi 
continuând cu identificarea intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de 
mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, 
rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon 
şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor. Perfecţionarea 
abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de studiu și climatului şcolar, îmbunătăţirea 
abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor, conectarea familiilor 
cu membrii şcolii și ai comunităţii, stimularea serviciului comunității în folosul şcolilor, oferirea unor 
servicii şi suport familiilor şi crearea un mediu mai sigur în şcoli – sunt exemple grăitoare pentru susținerea 
ideii de într-ajutorare reciprocă. Cum parteneriatul presupune ideea de echipă, de pereche, de grup sau 
asociație, este lesne de înțeles că un astfel de parteneriat presupune implicare, efort, bune intenții, scop 
comun și rezultate valoroase. 

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. 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. 

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. 
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GRĂDINIŢA ȘI MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

PROF. STANCIU MARIA 
G. P. P. OSTROVENI 1 RM. VALCEA 

 
 Sărbătorile de iarnă au avut întotdeauna frumusetea și magia lor. Fiecare popor are cultura şi 

sărbătorile lui, determinate de istorie, filosofia de viaţă, credinţă.... La noi, la români, sărbătorile de iarnă, 
îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători de suflet. De la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, 
românii se simt în sărbători. 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 atmosfera de 
basm, linişte sufletească şi iubire. 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”; 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. 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. 

 Dacă vorbim despre Sărbătoarea Naşterii Domnului la grădiniţă, pentru a le face ințelese pe deplin 
vom da frumuseţe acestor sărbători şi le vom petrece cu emoţie, pasiune, trăind cu intensitate fiecare clipă 
și vom da viaţă evenimentelor petrecute în grajdul din Betleem, unde s-a întrupat în om Fiul lui Dumnezeu, 
dându-le semnificaţie în prezent. Vom crede lucrul acesta cu toată convingerea şi ne vom comporta ca atare, 
respectând sărbătoarea. 

 Vom încerca să cream în sala de clasă atmosfera de Crăciun care ne aduce bucurie, vom simţi emoţia 
împodobirii bradului de Crăciun, vom învăţa colinde asteptȃnd clipa în care o să-l întâlnim pe Moş Crăciun. 
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului, iar copiii sunt fericiţi atunci cȃnd îl împodobesc. 

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! 

 Și pentru cǎ mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf, copiii vor confectiona stelute si vor invata 
colindul “Steaua”. Se spune că stelele ne conduc spre locuri speciale, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri 
ne aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea Pruncului.  

 La fel de importantă este și Coroniţa de Crăciun iar noi o vom confecționa la grǎdinițǎ ȋmpreunǎ cu 
pǎrinții copiilor in cadrul unui atelier de lucru pe care o vor lua acasǎ. 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.  

 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. 

 Colindele sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului și de aceea noi vom ȋnvǎța colinde și vom 
colinda la serbare. 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. 

 Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor îi ajutăm să cunoască 
tradițiile românești și rolul important pe care-l au în viața oamenilor din cele mai vechi timpuri sau modul 
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în care aceste tradiții au dăinuit peste timp. La această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, de aceea, 
încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am 
moștenit de la străbuni. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor 
obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL INTERŞCOLAR-JUDETEAN 
"HAPPY HOLIDAYS- SARBATORI IN CULTURI DIFERITE" 

PROF. STANEAN LIANA OANA 

Proiect educativ judetean pentru îmbunătăţirea cunostintelor despre traditiile culturii 
romanesti si engleze 

I. Argument 
Parteneriatele şcolare în care sunt implicaţi elevii se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare 

printre profesori şi instituţiile de învăţământ fiind considerate activităţi extracurriculare ce pregătesc elevii 
pentru viaţă. 

Ideea acestui parteneriat educaţional în limba engleză si romana s-a născut din nevoia elevilor de a 
se familiariza cu cultura spaţiului anglo-saxon si romanesc. Limba engleză a devenit în zilele noastre un 
instrument de comunicare între oameni aparţinând atât unor ţări diferite cât şi unor culturi diferite. Prin 
urmare se urmăreşte achiziţia limbii în situaţii reale de viaţă în timp ce aspectul cultural al limbii engleze 
este prea puţin abordat sau evitat cu desăvârşire. 

Proiectul educaţional "Happy Holidays- Sarbatori in culturi diferite" punctează sărbătorile şi 
obiceiurile cele mai populare ale spaţiului anglo-saxon si romanesc. 

II. Scop
1. Familiarizarea elevilor cu cultura spaţiului anglo-saxon si romanesc.
2. Colaborarea elevilor din instituţii şcolare şi nivele diferite.
3. Schimb de bune practici între profesori.
III. Obiective generale
1. Lărgirea cercului de prieteni al elevilor în vederea unei mai bune adaptări sociale.
2. Cultivarea spiritului de colaborare.
3. Promovarea dialogului şi comunicării între elevii celor două instituţii şcolare implicate.
4. Dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele didactice din cele două instituţii de învăţământ.
IV 1.RESURSE UMANE 
Elevi şi cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr.1 
 Părinţii 
Comunitatea locală. 
2.RESURSE MATERIALE

Spaţiile de învăţământ ale şcolilor partenere 
Fotografii din timpul desfăşurării acţiunii/aparat foto  
Calculator/imprimantă  
Coli de scris/coli xerox, carton, coli colorate  
Trusa de pictură, creioane colorate, markere, carioci  
 Materiale necesare în confecţionarea diferitelor obiecte. 
V. Grup ţintă 
Elevi si cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr.1 și şcolile partenere, din județ. 
VI.FACTORI IMPLICAȚI
Școala Gimnazială Nr.1 
 Comunitatea locală 
SURSE DE FINANȚARE 
Comitetele de părinţi de la şcolile partenere. 
VIII. Beneficiari
Elevii, instituţiile şcolare, familiile acestora şi comunitatea locală. 
IX. Activităţi
Cunoaşterea reciprocă a elevilor instituţiilor implicate. 
Prezentarea sărbătorilor. 
Descrierea şi reconstituirea celor mai populare sărbători ale spaţiului anglo-saxon si romanesc. 
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X. Calendarul activităţilor 
Octombrie 2016 - Halloween 
Noiembrie 2016- Thanksgiving Day 
Decembrie 2016- Christmas/ Craciunul in Romania 
Ianuarie 2017-Eminescu in inimile noastre 
Februarie 2017- Valentine's Day/ Dragobetele 
Martie 2017-8 Martie 
Aprilie 2017- Queen’s Birthday 
Mai-Labour Day 
Iunie-Ziua Internationala a Copiilor 

1557



MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ŞI SERBĂRILE ŞCOLARE 
 

PROF. STĂNILĂ ANA-MARIA 
LICEUL “PREDA BUZESCU”, BERBEŞTI 

 
Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru toată lumea. În mediul școlar, ele constituie 

motivul de bază al profesorului de a-i încuraja pe elevi să participe și să se veselească împreună în cadrul 
activităților extrașcolare. Este perioada din an când toți suntem animați de sentimente frumoase și care oferă 
posibilități multiple de exprimare fie prin tradiții fie prin sărbătorile lunii decembrie (aici am putea adăuga 
și Ziua Națională a României). 

Orice activitate extrașcolară vine în completarea activităților de la clasă și contribuie din plin la 
dezvoltarea completă și controlată a elevilor, la cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora, la 
dezvoltarea capacităților organizatorice, la dezvoltarea capacităților de lucru în echipă. 

Este ușor a-i atrage pe elevi într-o astfel de activitate, ei fiind mereu deschiși spre nou și spre 
autocunoaștere și autodepășire, conduși fiind cu dibăcie de către profesori. Atmosfera acestor activități este 
mereu veselă, elevii participă cu voie-bună, însuflețire și dăruire. Este momentul în care trebuie să intervină 
parteneriatul școală-familie (părinții trebuie să-și dea acordul pentru participarea copiilor lor la aceste 
activități, să-i susțină și să-i îndrume). 

Serbările școlare cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt extrem de diversificate. Ele trebuie planificate 
cu rigurozitate, din timp, să se țină cont de particularitățile de vârstă și de aptitudinile fiecăruia. De 
asemenea, trebuie știut publicul căruia se adresează: pot fi părinții, profesorii, colegii, reprezentanți ai 
comunității locale sau invitați speciali. 

Prin serbările școlare elevii își dezvoltă, de asemenea, capacitățile de a vorbi în public, de a-și etala 
cu mândrie capacitățile artistice, de a învăța de la ceilalți și de a contribui la succesul echipei. Prin cântece, 
poezii, scenete, desene, picturi, confecționarea ornamentelor de Crăciun, colinde, datini, tradiții, venirea lui 
Moș Crăciun, a lui Moș Nicolae și ritualul de distribuire a cadourilor, chiar donații, imaginația și memoria 
elevilor este stimulată, este mărită capacitatea de concentrare și focalizare pe lucruri de importanță, și le 
sporește rezistența la efort, factori esențiali pentru integrarea lor în dinamica societății moderne. 

 

1558



SERBARE 
1 DECEMBRIE – O MARE SĂRBĂTOARE 

PROF. INV. PRIMAR STEIER DANA ANGELA 
SCOALA GIMNAZIALA SORIN LEIA TOMESTI-TIMIS 

1. Venim cu toţii astăzi la marea sărbătoare,
Comemorând „ Unirea” şi-o „Românie Mare”. 
Slăvim poporul nostru aflat între hotare, 
Dar si pe fraţii noştri de dincolo de zare,  
Cei ce se află astăzi pe alte continente 
Şi reprezintă ţara prin fapte înţelepte. 

2. Azi ne cinstim eroii cei mulţi şi neînfricaţi
Ce-n lupte şi-au dat viaţa – aici, între Carpaţi, 
Să-şi apere moşia şi neamul strămoşesc 
Ce va trăi de-a pururi pe plaiul românesc. 

3. Îi preamărim pe bravii noştri înaintaşi
Care-au lăsat prin vorbe şi fapte la urmaşi 
O mare avuţie ce-om duce-o mai departe 
Prin graiul nostru dulce şi plin de demnitate. 

4. Înfăptuind „ Unirea” – un lucru mult visat
De-acest viteaz popor cu suflet minunat, 
S-a întregit o ţară – a noastră Românie 
Pe care o slăvim cu multă bucurie. 

 Se cântă: „ Drag pământ românesc”. 

5. La mulţi ani, iubită ţară!
Pe-ai tăi umeri se coboară 
Raze blânde, luminoase,  
Urări, cântece frumoase. 

6. Gătită ca o regină,
 Priveşti astăzi în grădină 
 Florile fără pereche 
 Dintr-un nem de viţă veche. 

7. Noi îţi suntem viitorul
 Ce-om sluji întreg poporul. 
 Demni de-ai noştri bravi strămoşi 
 Suntem drepţi, buni, inimoşi. 

8. Purtând azi stindardul ţării,
Îl ducem în largul zării 
Să afle întraga lume 
Că „români” e-al nostru nume. 
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 Se cântă: „ Zorii noi”. 

9. La mulţi ani, iubită ţară,
 Mândră ca o primăvară! 
 Să fii tânără, frumoasă, 
 Bogată şi luminoasă! 

10. Să ai pământ roditor,
Popor drept şi muncitor! 
Să ai pace, bucurie 
Şi soare pe-ntraga glie! 

11.Pentru-a noastră Românie
 Să dăm glas la veselie! 
 Pentru ea astăzi cântăm 
 Şi cu toţi ne bucurăm.  

 Se cântă: „O mie de flori”. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
 

STOIAN FELICIA 
 
DISCIPLINĂ: Activități extracurriculare 
CLASA: I 
TEMA ACTIVITĂȚII: ,,POVESTE DE IARNĂ…” - serbare de Crăciun  
PROPUNĂTOR: prof. înv. primar FELICIA STOIAN 
ȘCOALA: „Vasile Cristoforeanu” Rm. Sărat 
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătoriilor de iarnă, 

dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege semnificaţiile religioase aferente sărbătoriilor de iarnă. 
OBECTIVE OPERAȚIONALE: 
-să cunoască obiceiurile și tradițiile poporului român 
-să dezvolte capacitățile de a reproduce și recrea lumea cu ajutorul cuvintelor 
-să sporească zestrea de cunoștințe și abilități 
-să-și îmbunătățească relațiile de comunicare 
-să dezvolte o personalitate armonioasă 
-să formeze atitudine empatică 
-să învețe a-și controla gândurile și emoțiile 
-să formeze sensibilitatea pentru înțelesul și ordinea cuvintelor, sonoritate și ritm 
METODE ȘI PROCEDEE: -jocul de rol 
 
ARGUMENT 
 Școală își propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viață, 

țînând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenția cuvenită bogăției de forme pe 
care se structurează comunicarea umană contemporană. 

 Întrucât o abordare exhaustivă nu i-ar sta în putere și nici nu i-ar fi necesară, ea trebuie să se oprească 
la acele forme alea comunicării care prezintă un interes practic imediat, pe linia scopului formativ esențial 
urmărit. 

 Educația se realizează prin acțiuni educative. Unele dintre aceste acțiuni educative se află în afară 
sistemului de învățământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De aceea, școala nu 
rămâne indiferență față de marea bogăție de forme de educație extrașcolară pe care se structurează 
comunicarea umană contemporană. 

 Copiii asteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului. Cea mai frumoasă și mai iubită 
de cei mici și mari este sărbătoarea Crăciunului. Veche de peste doua milenii, răspândită pe tot globul, cea 
mai importantă sărbătoare a creștinilor este așteptată cu emoție și bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria 
iernii, cu puritatea zăpezii și este o sărbătoare emotionanță mai ales pentru copiii care așteptată sosirea 
Moșului.  

Semnificația religioasă a Crăciunului este Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu 
trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioși, mai îngăduitori. Această sărbătoare 
semnifică nașterea, creația și veșnicia Universului. 

 
DESFĂȘURARE: 
PERSONAJE: 
- PREZENTATORI – 2 
- ZÂNA IARNA 
- FULGI DE NEA – 4 
- BUNICA 
- NEPOTUL 
- POVESTITORI – 7 
- ÎNGERI – 5 
- IOSIF 
- FECIOARA MARIA 
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- PĂSTORI - 2 
- MAGI - 3 
*Personajele vor fi costumate adecvat.
PROGRAMUL SERBĂRII: 
1. Deschiderea programului artistic se va face de către doi elevi care vor sublinia importanța

obiceiurilor de iarnă 
2. A venit iarna!
3. Îngerii șoptesc, lumii întregi vestesc
4. Obiceiuri de Anul Nou:
 Plugușorul 
 Sorcova 
Pe parcursul serbării se interpretează cântece de iarnă și colinde. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI POPULARE 
ÎN SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR STOICA RAMONA 

ŞCOALA PRIMARA GHERGHESTI, JUD. VASLUI 
 
 În calitate de educatori suntem obligați să facem din creația noastră populară o carte de 
vizită cu care să batem la porțile cunoașterii, cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde 

în lume. În furtunile veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au rămas neclintite păstrând valori 
autentice ale culturii populare tradiționale. Copiii se lasă îndrumați și pot fi modelați în așa 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 mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu elevii reușim să 
înfrumusețăm viața acestora, îi ajutăm să cunoască 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. Prin conținutul serbărilor îi ajutăm să înțeleagă mesajul și conținutul acestor 
obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. 

 Cu acest prilej îi introducem într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, 
glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente, având posibilitatea să cunoască 
frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii române. 
Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu 
unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Cu aceste ocazii își îmbogățesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii materne și în 
comorile înțelepciunii populare. 

 Serbarile sunt un izvor de bucurii și satisfacții care creează copiilor o stare de bună dispoziție 
favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și estetice. Elevii trebuie să interpreteze 

diferite roluri: cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau 
perfecționându-și o serie de abilități artistice. 

Serbările au importanță deosebită în educarea elevilor, prin continutul lor transmit un anumit mesaj, 
apoi 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 ajunge la maxim. Astfel, pregătirea și participarea la serbări este acțiunea în care elevul se 
obișnuiește să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumină în sufletul elevilor, dau aripi imaginației, crează o atmosferă plină de plăcere, 
bucurie. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările școlare 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 elevi ele reprezintă o distracție veselă, placută, iar pentru învățător constituie prilejul de a 
oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unuișir întreg de repetiții.. 

Prin interpretarea rolurilor și pregătirea decorurilor pentru diversele “spectacole” urmărim atât un 
efect artistic cât și pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi dorința de acunoaște și păstra tradițiile și 
obiceiurile strămoșești. 

 Prin serbările şcolare organizate am încercat să retrăim momente de bucurie sufletească 
ce au emoţionat profund publicul, făcându-l să ofere cu generozitate aplauze spre satisfacţia 
celor mici. 
 Pentru a orienta un popor spre o cultură mai înaltă, nu există un mijloc mai potrivitdecât acela de a-

l îndemna să se alimenteze spiritual din propriul său tezaur. Tezaurul folcloric al poporului nostru este o 
componentă de valoare a unei asemenea moşteniri. Astfel, valorificând cu elevii tradiţia folclorică în cadrul 
diverselor activităţi desfăşurate în şcoală, realizăm un important act cultural educativ. 
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 Prin folclor, copiii pot să cunoască şi să preţuiască mai mult lupta poporului nostru pentru libertate 
naţională, frumuseţea limbii şi a ţării noastre, gândurile, sentimentele şinăzuinţele generaţiilor trecute şi 
prezente.  

 Educaţia şcolară constituie unul dintre cele mai importante elemente în dezvoltarea societăţii. Şcoala 
reprezintă pentru copii o a doua casă, ce are tradiţii frumoase. 

Bibliografie: 
1. Antologia literaturii populare româneşti, Editura Donaris, 2005;
2. Cojocaru, Nicolae, Cântece, obiceiuri şi tradiţii populare româneşti, Editura Minerva, 1984;
3. Drăgan, Ion, Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit, Timişoara, 1990;
4. Kiseleff, B., Crăciunul – Tradiţii, Editura Autograf, Craiova;
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VĂLĂRETUL ÎN JUDEȚUL VASLUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR: STOICA VASILE IOAN 
ȘCOALA PRIMARA GHERGHEȘTI 

COMUNA GHERGHEȘTI- JUDEȚUL VASLUI 
 
Prin funcţionalităţile sale actuale, vălăretul se încadrează categoriei generale a datinilor şi obiceiurilor 

de iarnă, studiată atât de etnografi cât şi de folclorişti, fiind asociat preponderent ciclului calendaristic legat 
de sărbătorile de iarnă. 

Cuvântul ,,vălăret’’ ar proveni de la vizionarea succesivă a cetelor de urători care apar una după alta 
,, ca nişte valuri’’ , sau de la ,, văl’’ într-o sinonimie forţată cu ,, mască’’ , element definitoriu al vălăretului 
în forma sa actuală. 

Diversitatea părerilor în problema vălăretului a fost determinată şi de multitudinea aparentă de 
semnificaţii a termenului, care exprimă practic un rit iniţial de fertilitate ce s-a îmbogăţit pe parcursul 
evoluţiei sale istorice cu noi forme de exteriorizare. 

 Cele mai vechi mărturii scrise în care întâlnim atât descrierea obiceiului cât şi folosirea denumirii de 
vălăret apar în răspunsurile la Chestionarul Haşdeu. ,, Flăcăii însoţiţi de lăutari, umblă pe la casele cu fete, 
de Paşti, la vălărit, unde joacă şi urează pe gazdă’’ sau ,, umblatul pe la fete se numeşte vălărit’’ . 

Cu toate unele nuanţări locale, forma sa predominantă, putem afirma chiar absolută, rămâne umblatul 
cetei de flăcăi prin sat cu lăutarii. Se conturează şi câteva elemente privind structura cetei de flăcăi. 
Referindu-se la arealul judeţului Vaslui, remarcăm că la Bogdăneşti participau la vălărit toţi flăcăii, la 
Puieşti numai cei ieşiţi la horă. Cu toţii primesc drept răplată bani, băutură şi alimente ritualice.Pe prim 
plan între acestea, colacii făcuţi de fete pentru câte un anumit flăcău, înmânarea sa solemnă având valoarea 
unei logodne, aspect foarte stabil pe care îl întâlnim perpetuat în formele de vălăret. Tot ca element stabil 
subliniem obligaţiile privitoare la organizarea horei, asumate prin simbolicul act al ,,cumpărării satului’’ , 
de folosirea darurilor pentru plata lăutarilor, existenţa unui conducător autoritar, conştiinţa îndeplinirii unei 
acţiuni necesară. 

Voi încerca, în rândurile care urmează, să prezentăm – în ceea ce au mai caracteristic – mai multe 
variante de Vălăret din Vaslui aşa cum se desfăşoară ele şi în prezent. Încep cu vălăretul din Voineşti 
cunoscut atât din cercetări de teren cât şi din frecvenţele sale prezenţe scenice. În concepţia informaţiilor, 
tradiţia este foarte veche fiind cunoscută numai în forma sa actuală. Se cunoaşte existenţa vălăretului de 
Paşti dar numai pentru alte localităţi. Timpul de desfăşurare este strict Ajunul Anului Nou şi prima zi a 
noului an, acompaniamentul muzical realizându-se prin fanfară. În urmă cu 20-30 de ani se făceau în sat 
două cete corespunzătoare împărţirii în călăraşi şi răzeşi. Cele două cete făceau pregătirile în mare secret, 
fiecare ascundea de cealaltă elemente surpriză în costumaţie şi cine anume interpretează un rol sau altul. 
Acum se face o singură ceată, secretul păstrându-se încă în ceea ce priveşte interpreţii rolurilor. Repetiţiile 
încep cu 3-4 săptămâni înainte, se fac la o singură casă, fetele ajută la confecționarea măştilor, personajele 
vălăretului se împart în ,,frumoşi ’’ şi ,,urâţi’’. Din prima categorie fac parte Comoraşul, Anul Nou, Anul 
Vechi, Arnăuţii. 

 Comoraşul este îmbrăcat în uniformă militară cu chipiu tip Cuza. El are conducerea întregului 
vălăret, adună şi administrează darurile băneşti, rezolvă posibilele conflicte dintre membrii vălăretului sau 
dintre aceştia şi sat. Anul Nnou este îmbrăcat în ,,costum naţional’’ cu un coif de hârtie scris. Este ales 
pentru interpretarea acestui rol cel mai frumos dintre flăcăi. Anul Vechi are o costumaţie compusă din 
vestuță, un cojoc ponosit şi o ghioagă. Arnăuţii au şi ei ,, costume naţionale’’, plete lungi din păr de cal, 
căciuli negre împodobite cu hurmuz, mărgele şi oglinzi într-un desen care sugerează imaginea unor flori, 
panglici multicolore. Pentru rolurile de arnăuţi se aleg tinerii cei mai înalţi şi frumoşi. 

Vălăretul de la Puieşti, unde este paralel- numit şi Malancă, este format din ofiţer (sau cămăraş), patru 
arnăuţi cu nevestele lor, ursul cu ursar, babă şi căldărar,lupi, fierăraşi şi ţigănci. Costumul arnăuţilor are un 
caracter deosebit de arhaic; fes roşu cu canaf negru, brâie late, călţunaşi roşii cu dungi de horboţică. 
,,Nevestele’’ lor sunt flăcăi travestiţi legaţi la cap cu barizuri galbene sau negre, scurteici, fuste lungi. 
Uniforma ofiţerului sugerează în mod reuşit vestimentaţia militară din secolul al-XIX- lea. Ursul se face 
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din blăni de oaie, Ursarul are ca element deosebit în costumaţie fesul cu canaf. Baba are fustă lungă, 
casâncă, ţine în mâini o păpuşă reprezentând un copil de 7-8 ani, de asemenea un căldărar. 

 Vălăretul pleacă prin sat pe la opt seara în ajun de Anul Nou. 
Pentru vălăretul din Tomeşti menţionăm personajele: doi arnăuţi, doi auguşti, doi evrei, popa, 

dascălul, doctorul, ursarul, ursul, capra, calul. 
Vălăretul de la Iana are un grad deosebit de spectaculozitate şi o gamă largă de personaje, peste 40 la 

număr. Jocul este condus ca de obicei de cămăraşul costumat în ofiţer. Alaiul este deschis de ,, flăcăul’’ sau 
,, mirele’’- îmbrăcat sărbătoreşte, cu beteală pe piept- şi de ,,fata’’ sau ,,mireasa’’ cu rochie albă, voal, 
pălărie mare, umbrelă,rujată pe buze şi pe obraji. Sunt urmaţi de un număr variabil de ,,flăcăi’’ în costume 
naţionale şi cu brâie late şi multe bete, numiţi şi ,,frumoşi’’ sau ,,sârbi’’. Neamţul are costum ofiţeresc cu 
caschetă şi sabie. Arnăutul are întreg costumul, ca şi sabia de culoare roşie. Moşneagul, baba, evreul, 
ţiganca, ursarul, ursul, capra, ciobanul nu prezintă deosebiri estetice faţă de alte vălărete. 

În nordul judeţului predomină o formă originală de vălăret care exclude aproape total măştile 
zoomorfe, le păstrează pe cele antropomorfe accenduând aspectele legate de valoarea estetică a costumului 
şi punînd în prim planelementul coregrafic. Cea mai reprezentativă este varianta de la Dobîrceni. 
Principalele categorii de personaje- câte şase- sunt: paianţii, damele, harapii, oamenii de unire, la care se 
adaugă vătaful jocului, calangiul, calangiţa şi alte personaje episodice. Paianţii sunt costumaţi semimilitari, 
cu coifuri ornate de oglinzi şi mărgele, ţin săbii în mâini, aspect în general de războinic. Damele prezintă 
un insolit amestec de costumaţie feminină şi masculină primul aspect dominând prin cununile care 
sugerează coafiuri savante şi vălurile albe care acoperă feţele. Oamenii de unire au costume naţionale, 
pălării şi buzdugane acoperite de panglici multicolore. Principalele dansuri interpretate sunt: brâul, sârba 
damelor, a paianţilor, jocul harapilor, jocul oamenilor de unire, sârba -n bătătură, raţa, oaia, cărăşelul, 
alunelul, hora pe bătute, pădureţul. Varianta Dobârceni pare a prezenta un moment de trecere spre 
,,rândurile’’exclusiv coregrafice de tipul Munteni de Sus şi ,,damele’’ de la Bogdana, Bogdăneşti. 

Departe de a fi epuizat varianta imprevizibilă pe care o oferă terenul, posibilităţile sunt multiple de 
interpretare ale materialului deja discutat, cred că stadiul actual de cunoaştere al vălăretului susţine 
convingerile exprimate de la început, în sensul originii sale într-un ritual de fertilitate caracteristic 
primăverii a cărui esenţă rămâne parţial încifrată.  

Bibliografie: 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

ÎNVĂŢĂTOR MARIA STROE 
ŞCOALA “PROF. ILIE POPESCU” ŞOTÂNGA 

JUD. DÂMBOVIŢA 
 
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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului , deoarece 
implică în mod direct copilul 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. 

 Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la 
televizor , calculator şi 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 slabi 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.  

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 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 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 promptă a sărbătorilor îi stimulează pe copii 
să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical , s-au 
pregătit colinde , câteva dansuri cu muzică specifică Crăciunului, dansuri populare. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci 
efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 -pregătirea costumelor, a decorurilor necesare , contribuie la starea de bucurie a copiilor, de euforie 
artistică 

 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 . 

 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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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

INV. SUCIU MILICA 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BICAZU ARDELEAN 

 
Motto:  
„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) 
 
 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 cadru didactic. De ce organizăm serbări? 

 Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la scoala 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, 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. 

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 
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prezentării unei serbări şcolare impune alegerea temei, astfel încât cei implicaţi în organizarea şi 
desfăşurarea acesteia sa se încadreze în limitele coordonatei temporale. 

 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. 

 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. 

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
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ŞCOLARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR 

 
EDUCATOARE-SUCIU VERONICA 

ŞCOALA GIMNAZIALŢ NR. 1 BICAZU ARDELEAN, 
JUD. NEAMŢ 

 
 Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând. 

Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale. 
Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activităţi 
care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a 
participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-
educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive-educativ presupune îmbinarea activităţilor 
şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea 
permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar. În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii 
îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, 
sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul 
didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul 
pedagogic dar şi dragostea făţă de copii. 

 Activităvile extracuriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi 
urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadul activităţii didactice, cultivă interesul pentru 
desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-
un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului. De aceea grădiniţa 
trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre aceste activităţii putem 
exemplifica:  

 - organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă; 
 - vizionarea unor spectacole de teatru; 
 - serbări şi şezătorii; - vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);  
- concursuri ccolare; - excursii ci tabere; 
 - activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale 

şi a protejării mediului înconjurător;  
- proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădiniţe, şcoala, primăria, 

dispensarul, poliţia. 
 Ca activităţi pe care le-am desfăşurat la grupă pot aminti:serbări desfăşurate cu diferite ocazii:8 

martie, Crăciun, sfârşit de an , desfăşurarea unor concursuri în grădiniţă:Micul Creştin, Voinicel , activităţi 
de desene pe asfalt cu ocazia zilei de 1Iunie , activităţi desfăşurate cu ocazia zilelor de 1 Decembrie, 24 
Ianuarie , activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe şi alte activităţi. 

În cadrul serbărilor de Crăciun preşcolarii interpretând roluri care au ca scop date şi obiceiuri ale 
poporului românesc, ei au fost ajutaţi astfel să redescopere frumuseţea portului popular românesc, a 
datinilor, a cântecului ci a dansului popular în timpul desfâşurării acestei activităţii extracurriculare. Scopul 
acestei activităţii a constat în consolidarea cunoştinţelor referitoare la obiceiurile şi tradiţiile populare 
româneştii, urmărind reconsiderarea şi valorificarea trăsăturilor specifice poporului nostru prin interpretare 
de roluluri, a dansului popular şi a “îmbrăcării” unor costume populare, oferind astfel un strop de tradiţie. 

 Activitatile artistice, oricum s-ar structura si ierarhiza, vizeaza in ansamblu problema valorificarii 
inclinatiilor artistice ale copiilor, cu conditia ca acestea sa fie bine organizate si cu un continut adecvat 
varstei lor. 

În serbări însă nu se urmăresc doar aspecte care țin de educarea limbajului, ci și deprinderile motrice; 
capacitatea fiecărui copil de a executa exerciții euristice, coordonându-și mișcările corporale cu ritmul 
muzicii sau cu ritmul exprimării verbale și mesajul transmis; capacitatea de a executa pași de dans popular, 
modern sau clasic, devenind coordonare, ritm și o bună orientare spațială. Sunt verificate și capacitatea de 
a interpreta un cântec, de a reda corect linia melodică, dar și de a cânta concomitent cu ceilalți copii. 
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 Prin urmare, serbarea verifică o paletă largă de abilitați ale preșcolarilor, oferindu-i educatoarei 

indicii clare despre propria activitate. Serbarea este un prilej de bucurie, emoție, bună dispoziție pentru 
copii și părinți, iar momentul în care micuții se pun în valoare și își folosesc imaginația, mimica, dicția este 
un adevărat spectacol. 

 O deosebită importanță o acordăm și costumelor, pe care le pregătim cu mult timp înainte. Acestea 
sunt uneori lucrate alături de copii, din materiale reciclabile. De 1 iunie am folosit în cadrul unei scenete 
măști confecționate din pahare, sticle de plastic tăiate, pungi mari și multe alte materiale din natură. 
Rochițele fetițelor s-au confecționat tot din pungi de plastic, nasturi și alte resturi de materiale textile. Cu 
această ocazie, copiii au învățat și despre importanța reciclării. 

 Grădinița noastră se evidențiază an de an prin serbări minunate, în care se oglindește întreaga noastră 
activitate didactică, pe care o îmbrățișăm cu mult drag. 

 
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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE 

PROF. SURDU CRISTINA-ELENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION HAULICĂ” IPATELE, JUD. IAȘI 

Se știe că educația, ca acțiune socială, organizată, presupune mai mulți factori: familia, școala și 
comunitatea. 

Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părților componente. În acest sens 
vin în ajutor proiectele de parteneriat educațional care vizează întărirea relațiilor dintre: părinți, elevi, 
dascăli și comunitate, creșterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaționali. 

În educație, parteneriatul se prezintă ca o concretizare a acțiunii de ”renovare” a învățământului. 
Școala este una din instituțiile centrale ale comunității, are roluri specifice, dar nu poate funcționa și nu se 
poate dezvolta fără a ține cont de specificul comunității în care funcționează. 

Parteneriatul școală-familie poate contribui prin activități specifice la conștientizarea de către părinți 
a rolului pe care îl au în educația copiilor lor, la conștientizarea și îndreptarea comportamentelor și 
atitudinilor greșite în familie, la sprijinirea implicării în activități educative. 

Implicarea familiei în parteneriatul școlii este condiționat de gradul de interes al familiei față de 
școală. Cu cât școala reprezintă o valoare a familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. 
Se constată că acei copii care sunt sprijiniți de părinți, care au în familie atitudini pro-școală adecvate obțin 
performanțe școlare ridicate și au un grad de aspirație ridicat față de nivelul de școlarizare pe care doresc 
să îl atingă. Atitudinea familiei față de școală se transferă și copiilor și se manifestă în gradul de interes față 
de activitățile școlii, față de teme, față de rezultatele evaluării, față de aprecierile cadrelor didactice etc. 

În ceea ce privește relația dintre familie și părinți, cele mai frecvente forme de organizare a acestei 
relații sunt: ședințele cu părinții; discuții individuale între cadrele didactice și părinți; organizarea unor 
întâlniri cu părinții; implicarea părinților în manifstări culturale ale școlii și activități recreative; 
voluntariatul; asociațiile de părinți etc. 

În ceea ce privește dimensiunea formală a parteneriatului școală-familie, conform regulamentului 
școlar, părinții au dreptul de a alege unitatea școlară. La nivelul școlii, părinții sunt implicați în mai multe 
tipuri formale de organizare: a) Consiliul reprezentativ al părinților / Asociația de părinți; b) Consiliul 
clasei; c) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școală; d) Comitetul de părinți al clasei. 

Parteneriatul școală-familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către școală și de care familiile 
elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusiv de către școală sau în parteneriat cu alte 
organizații/instituții. Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, de practicare a diverselor 
sporturi, centre pentru supravegherea copiilor la teme după orele de curs (after-school) care pot avea și alte 
servicii incluse: predarea limbilor străine, sport, miniexcursii, teatre, spectacole, vizite în diverse locuri etc.; 
centre de voluntariat, cluburi, cantine, internate etc. 

Oferta de servicii pentru familii prin intermediul școlii reprezintă o strategie de întărire a relațiilor 
școală-familie. Părinții capătă încredere în școală, instituție care devine mai transparentă și mai apropiată 
de nevoile comunității. Școala ca furnizor de servicii complexe va face trecerea de la educația instituțională, 
cu accent pe instituție (care are un program, curriculum la care elevii trebuie să se adapteze) la școala 
centrată pe elev, pe nevoile acestuia și pe ale comunității. Informarea și formarea părinților în ceea ce 
privește școlaritatea copilului presupune, cel puțin, ca fiecare părinte să cunoască: obligațiile legale privind 
educația copilului, drepturile de care dispune pentru educația copilului; importanța atitudinii lui pentru 
reușita școloară a copilului; metodele de colaborare cu școala.În acest scop este necesar un dialog între 
profesor și părinți, profesorii trebuie să primească o pregătire în materie de relație cu părinții, iar competența 
lor în această materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinții trebuie să fie pregătiți pentru 
a juca rolul lor educativ în cooperare cu profesorii; școlile trebuie să asigure (asociațiilor) părinților 
asistența necesară. 

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii și 
cunoștințe pe care părțile implicate trebuie să le cunoască și să le folosească. Activitatea de parteneriat are 
nenumărate avantaje, deoarece creează relații de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un 
nou cadru de dezvoltare a personalității elevului. Inițierea diferitelor proiecte de parteneriat educațional 
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demonstrează că sunt benefice atât pentru elevi, cât și pentru toți factorii implicați: școală, familie, 
comunitate. 

Bibliografie: 
1. Agabrian, Mircea, Parteneriatele familie-școală-comunitate, Editura Institutul European, Iași,

2005; 
2. Baran Pescaru, Adina, Parteneriat în educație: școală-familie-comunitate, Editura Aramis,

București, 2004; 
3. Chiru, Mihaela, Cu părinții la școală – ghid pentru profesori, Editura Humanitas Educațional,

București, 2003. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP DOCTOR PARTENIE CIOPRON„ 
PROF. ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 

 
 Familia are ca funcție principală creșterea și educarea copiilor, ai cărei membri sunt reuniți prin 

drepturi și obligații comune. Aceasta asigură copiilor existența materială și climatul afectiv și moral necesar 
dezvoltării personalității. Familia, ca matrice pentru adulți și copii, trebuie să aibă capacitatea de suport 
financiar și emoțional, să îi poată încuraja în inițiativele lor sau în situații limită. 

 Familia și școala își exercită acțiunea educativă asupra aceleiași entități și anume copilul. Dacă 
pentru familie educația este una dintre funcții, școala este organizată și funcționează prin excelență pentru 
educație. Prezența copilului în ambele instituții ca obiect al acțiunii educative, recunoașterea de către 
ambele a acelorași valori și urmărirea multor obiective comune generează anumite interferențe între 
educația exercitată de către familie și cea exercitată de către școală. Efectele educației școlare se combină, 
se întâlnesc, se suprapun și se încrucișează cu cele ale educației în familie. Relațiile copilului cu părinții, 
apoi cu cadrele didactice, constituie axa universului relațional al copilului cu adulții; cele două categorii de 
relații se completează, se îmbogățesc reciproc. 

 Formarea personalității copilului, socializarea, pregătirea lui pentru viață sunt obiective comune la 
care școala și familia acționează cu metode specifice și în condiții specifice. 

 Mediul școlar este creat special pentru educație, pe când mediul familial este natural. Aici educația 
copilului are loc în procesul vieții reale, autentice. Dacă mediul familial, în care s-a născut și în care a 
crescut copilul, este acceptat de către acesta ca fiind normal, firesc, mediul școlar îi apare copilului, mai 
ales pentru început, ca fiind unul forțat, dur. 

 Copilul este pregătit atât în familie, cât și în școală, pentru viața socială. Deși mediul familial și cel 
școlar sunt complementare și au multe lucruri în comun, mediul școlar este cel mai comlex, mai riguros și 
mai apăsător decât cel familial. Învățat încă din familie cu acceptarea celorlalți, învățat cu renunțări, cu 
amânarea anumitor dorințe, copilul se va adapta mai ușor în mediul școlar. Dacă este învățat copilul să i se 
satisfacă toate poftele, dacă este răsfățat, atunci el în școală se va simți frustrat pentru că nu mai are poziția 
centrală și dominatoare pe care o avea acasă, se va adapta greu și anevoios. 

 Relația sinceră și deschisă, încrederea reciprocă între părinți și copii, între părinți și profesori, între 
copii și profesori, asigurarea înțelegerii și ajutorului de care aceștia au nevoie pentru a depăși eventuale 
dificultăți, sunt în măsură să asigure progresul școlar al copilului și dezvoltarea personalității sale potrivit 
particularităților lui de vârstă și individuale. 

 Părinții trebuie să fie conștienți asupra scopului comun al familiei și al școlii în ceea ce privește 
formarea copilului și asupra faptului că școala continuă și completează educația copilului, dar nu este în 
măsură să preia sarcinile familiei. Neînțelegerea rolului familiei de către părinți, neconcordanțele dintre 
educația în familie și cea în școală, se pot corecta printr-o bună colaborare între școală și familie. Profesorul 
poate deveni un consilier prețios pentru părinți dacă dispune de o autoritate profesională și morală 
recunoscută de părinți, calitatea lui de părinte și modul de viață nu contrazic sfaturile pe care le dă, dacă 
respectă demnitatea, sentimentele părintești și intimitatea familiei și dacă nu își arogă rolul de singură 
autoritate în materie de educație. 

 Școala părinților organizată de instituția școlară în diferite modalități vizează de obicei o pregătire 
generală, cu multă teorie, cu informație generală care prea puțin ajută la rezolvarea problemelor reale, 
concrete ale educației în familie. Pentru ca influența educatorului să aibă eficiența scontată, cunoașterea 
mediului familial și a particularităților educației în familie este absolut necesară, iar intervențiile lui trebuie 
să fie pertinente. Întâlnirile dintre părinți și profesori, fără a ignora aspectele teoretice, de informare a 
părinților asupra problemelor educației, se cer a fi mai strâns ancorate în situațiile educative concrete, 
specifice copiilor cu care lucrăm. Discuțiile individuale cu părinții sunt în măsură să stimuleze deschiderea 
părinților spre dialog, iar competența profesorului îi face receptivi la sfaturi. 

 Familia și școala trebuie să fie două instituții inseparabile pentru binele copilului. 
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CĂCIULIȚA LUI MOȘ CRĂCIUN 

PROF. ÎNV.PRIM. SZÉKELY MÁRTA 
LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

Se apropie vacanța de iarnă și, odată cu ea, bucuria de a întâmpina bucuria Nașterii Domnului. Peste 
tot se simte emoția unui moment magic, ce se repetă an de an, care este mereu același, dar de fiecare dată 
cu alte înțelesuri. 

Cu clasa mea am realizat un proiect cu titlul: Căciulița lui Moș Crăciun 
Durata proiectului: 01 decembrie 2019 – 20 decembrie 2019 
Argument: 
Pentru a ne păstra identitatea naţională avem datoria de a cultiva, în inimile generaţiilor care se succed 

pe aceste meleaguri, tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, valoarea autentică de creaţie a poporului. 
Copiilor trebuie să li se dezvolte dragostea pentru tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun specifice 

poporului pentru a le percepe şi a le trăi cu plăcere şi bucurie. 
Observând, în decursul anilor scăderea interesului părinţilor şi al copiilor pentru tradiţii (modernitatea 

luându-i locul), am propus să evidenţiez importanţa păstrării tradiţiilor.  
Prin intermediul acestui proiect doresc să stimulez interesul copiilor dar şi al părinţilor pentru 

desfăşurarea unor activităţi de cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun. 
Scopul proiectului: Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice poporului legate de venirea lui 

Moş Crăciun; 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 specifice: 
- Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti;  
- Formarea unor abilităţi artistico-plastice, practice şi de interpretare artistică; 
- Identificarea elementelor culturale şi religioase tradiţionale specifice zonei în care locuiesc; 
- Valorificarea exemplelor de bună practică/cultivarea dragostei pentru tradiţiile populare, 
- Formarea şi cultivarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile strămoşeşti. 
 Grup țintă: - elevii clasei a III.C 
 -părinții 
 ETAPELE PROIECTULUI: 
I. Lansarea proiectului  
Lansarea/postarea proiectului în clasă, pe internet în grupul părințior 
II. Realizarea lucrărilor de elevi participante: 1 decembrie– 15decembrie 2019
III. Primirea lucrărilor (lucrări artistico-plastice şi/sau practice şi CD/DVD)

Secţiunea 1 
Prezentarea/descrierea pe CD/DVD a maxim 2 obiceiuri specifice zonei. Acestea vor fi publicate 

într-un CD. 
 Obligatoriu materialul se va prezenta în format Word 97-2003 Document şi va îndeplini condiţiile: 

maxim o pagină (caractere - TNR, dimensiune caractere - 12, spaţiu rânduri - 1.5, cu diacritice; numele, 
prenumele autorului. 

 Secţiunea 2 
 Expoziţie – concurs, prezentarea lucrărilor: felicitări, tablouri etc. realizate cu tehnici şi materiale 

diferite 
IV.Desfăşurarea activităţilor propuse:  
La organizarea expoziției și prezentarea înregistrările video sunt prezenți și părinții clasei. 
a) Organizarea expoziţiei cu lucrările copiilor: 16 decembrie 2019
 Locul desfăşurării - Şcoala Primară ”Orban Balazs”-Covasna.  
b) Prezentarea înregistrărilor video primite de la participanţii: 16 decembrie 2019
 Locul desfăşurării - Şcoala Primară ”Orban Balazs”-Covasna 
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V. Evaluarea/ jurizarea lucrărilor: 18 decembrie 2019 
Echipa de proiect aplică procedura de jurizare a lucrărilor, numeşte Comisia de Jurizare (profesori de 

specialitate), stabileşte criterii clare de evaluare ce iau în considerare secţiunea, nivelul de vârstă, 
modalitatea de aplicare a tehnicii de lucru, respectarea temei, acurateţea, estetica lucrării. Pentru fiecare 
secţiune vor fi acordate câte trei premii I, II, III, premii speciale sau menţiuni, diplome de participare 
respectiv. Numărul premiilor nu va depăşi 25% din numărul participanţilor în cadrul unei secţiuni. În urma 
jurizării, se stabileşte clasamentul participanţilor, premiile obţinute. 

VI. Premierea elevilor: 20 decembrie
Elevii vor fi premiați cu diplome. Lucrările vor fi puse în expoziție pe coridorul școlii. Cadourile vor 

fi înaintate copiilor din plasamentul orașului, însoțit cu un program artistic. 
Pentru că toţi copiii au fost cuminţi şi harnici,vor primi drept recompensă câte o ciocolată din cutia 

lui Moş Crăciun. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL DINTRE 
GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 

 
EDUC. SZILÁGYI ERIKA, ZOLTÁNI ZSUZSANNA 

 
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. 

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 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 
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 
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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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, 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. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

SĂMĂREANU CRISTINA 
GRĂDINIŢA CU P.P. ,,ARLECHINO” 

LOCALITATEA DEJ, JUDEŢUL CLUJ 

NIVELUL 3-5 ani 
GRUPA: Mijlocie 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce ṣi cum exprimăm ceea ce simţim?” 
TEMA PROIECTULUI: ,,Magia sărbătorilor de iarnă” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Datini şi obiceiuri străbune” 
TEMA ACTIVITĂŢII: ,„Globuleţe numărăm şi apoi le colorăm” 
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂṬARE: 
• Activităţi de dezvoltare personală:
Rutine: Primirea copiilor, micul dejun 
Întâlnirea de dimineață : Impresii despre anotimpul iarna 
Joc liber: Explorarea materialelor de la centrul tematic (crenguţă de brad) 
Tranziţii: „Ninge, ninge!”  
Momentul de mişcare: - ,,Bradul, brăduţul!”- dans în jurul badului 
• JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE(ALA):
Bibliotecă: “Jurnalul sărbătorilor de iarnă” – citire de imagini 
Construcţii:„ „Cadourile de sub brad”” -construcţii din piese lego 
Joc de rol:,, “Colindăm, colindăm iarna” 
Joc de mişcare: „ Atinge clopoţelul”- joc de mişcare 
• ACTIVITĂṬI PE DOMENII EXPERIENṬIALE:
Domeniul Ṣtiinţă (DṢ) Activitate matematică: ,,Globuleţe colorate” (joc didactic) 
Domeniul Estetic şi Creativ(DEC): ,,Globuri” -pictură 
MIJLOCUL DE REALIZARE: activitate integrată 
COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂṬII 

INTEGRATE: 
A.1.2. Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 
B.3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale. 
C.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi. 
C.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse. 
D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă). 
OBIECTIVE OPERAṬIONALE: 
 O1- Preşcolarul va fi capabil să grupeze globurile după o însuşire comună (formă, mărime, culoare); 
O2- Preşcolarul va fi capabil să ordoneze brazii în ordine crescătoare şi descrescătoare ; 
O3- Preşcolarul va fi capabil să aşeze globurile de diferite mărimi pe brazii corespunzători; 
O4- Preşcolarul va fi capabil să împodobească brazii cu numărul corespunzător de globuri ; 
O5- Preşcolarul va fi capabil să realizeze cu ajutorul degetului arătător puncte pe suprafaţa de hârtie, 

având la dispoziţie acuarele şi coli de desen decupate în formă de brad. 
Mijloace de învăţământ: cuburi de lemn, cuburi lego, reviste, cărți, enciclopedii, sorcove, steaua, 

brazi, globuleţe colorate, panou, fişe de lucru, acuarele, pahare, scrisoarea de la Tic-Pitic poştaşul, şablon 
brad. 

Metode și procedee didactice: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, 
problematizarea, jocul didactic, munca independentă. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂṬII: în grupuri mici, frontal şi individual. 
DURATA: O ZI 
EVALUARE: expoziţie cu lucrările realizate de copii analizând împreună cu copiii în funcţie de 

următoarele criterii: respectarea temei; acurateţea lucrării; originalitate. 
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Bibliografie:  
Preda, Viorica(coord.) – Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. Sitech, 

Craiova, 2010  
„Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019” 
  
Scenariul zilei 
1. Moment organizatoric 
Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii se vor crea condiţiile corespunzătoare: 
- aerisirea sălii de grupă 
- pregătirea materialului de lucru la îndemână 
- aşezarea scăunelelor în semicerc. 
 Copiii intră în sala de grupă unul după altul, interpretând cântecul „Iarna ne-a sosit în zori”. 
2.Întâlnirea de dimineaţă 
 Programul zilei debutează cu salutul:  
„Ne-am trezit de dimineață 
La grădiniță am sosit 
Cu toții ne-am adunat 
Și frumos ne-am salutat: 
 „ Bună dimineaţa, copii!” , completarea calendarului cu simbolurile zilei, fenomenul meteo specific, 

precizându-se anotimpul în care ne aflăm. Se poartă o mică discuţie despre obiceiurile de Crăciun.  
 Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin intermediul povestirii: „Mi-a povestit bunica!”.  
 Mesajul zilei este “Iarna asta-i o minune/ De cadouri şi veselie” . 
 Noutatea zilei - Se prezintă materialele şi multe surprize pe care le vor folosi pe parcursul zilei.  
 Pe tranziţia – „Ninge, ninge!” , copiii se deplasează la măsuţele aşezate pe centre tematice, unde se 

vor desfăşura activităţile liber alese. 
 La centrul CONSTRUCŢII, copiii construiesc cadourile de sub brad; la centrul BIBLIOTECĂ privesc 

şi „citesc” ilustrații din „Jurnalul sărbătorilor de iarnă”; la centrul JOC DE ROL copiii vor fi colindători şi 
vor fredona colindele învăţate .  

 Pe tranziţia “Iarna, iarna ne jucăm/ Cu bulgări de zăpadă aruncăm/ Omul de zăpadă ne strigă acum/ 
Să ne-aşezăm că Moşul este pe drum” , copiii se deplasează la locurile lor. 

3. Captarea atenţiei 
Se va realiza cu ajutorul scrisorii pe care o aduce Tic-Pitic poştaşul de la spiriduşii lui Moş Crăciun, 

în care aceştia îi roagă pe copii să-i ajute să împodobească bradul pentru că moşul se pregăteşte să aducă 
cadouri şi să le lase sub brad, de aceea acesta trebuie împodobit. 

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor 
Îi voi anunţa pe copii că vom juca un joc intitulat „Globuleţe numărăm şi apoi le colorăm”- joc în 

care vom sorta, grupa, colora pentru ca apoi să pictăm globuri în brad pentru a-l împodobi. 
5.Reactualizarea cunoştinţelor 
Le voi adresa întrebări copiilor: 
- “De ce împodobim bradul şi nu alt pom?” 
- “Cu ce împodobim bradul?” 
- “Ce am sărbătorit pe 6 Decembrie?” 
- “Ce sărbătoare se apropie?” 
- “ Ce ne aduce Moş Crăciun?” 
6.Dirijarea învăţării 
SARCINA DIDACTICĂ:  
Doamna educatoare aruncă un fulg de zăpadă care se va aşeza pe un copil, iar acesta va veni şi va 

grupa globurile conform unor însuşiri date de educatoare. Apoi un alt copil „atins” de fulg va veni şi va 
continua să grupeze; un alt copil va ordona brazii în ordine crescătoare, iar jocul va continua până când vor 
fi îndeplinite toate cerinţele. 
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REGULI DE JOC: 
- cu ajutorul fulgului vor fi aleşi pe rând copiii; 
- pentru fiecare răspuns corect copilul primeşte un moş zâmbitor în piept; 
- dacă un copil nu poate da răspunsul corect poate fi ajutat de ceilalţi colegi. 
a) Explicarea regulilor jocului: 
Copilul pe care se va aşeza fulgul va veni şi va grupa globurile conform culorii acestora; apoi un alt 

copil pe care se va aşeza fulgul de zăpadă va veni şi va grupa globurile conform formelor acestora; un alt 
copil va grupa globurile conform mărimii acestora. Totodată vom aranja brazii în ordine crescătoare, 
descrescătoare şi-i vom împodobi cu globurile specifice. Pentru fiecare răspuns corect, veţi primi în piept 
un moş zâmbitor, iar dacă un copil nu rezolvă cerinţa poate fi ajutat de colegi. 

b) Executarea jocului de probă: 
Jocul se execută de 1-2 copii. 
7. Obţinerea performanţei 
c) Desfăşurarea propriu-zisă a jocului : 
Educatoarea aşază pe masă toate globurile şi celelalte materiale necesare desfăşurării jocului. 
Un copil pe care s-a aşezat fulgul formează grupe de globuri după culoare. 
Un alt copil formează grupe de globuri după formă. 
Un alt copil formează grupe de globuri după mărime. 
Un alt copil ordonează brazii în ordine crescătoare; iar alt copil în ordine descrescătoare. Jocul va 

continua până când vor fi îndeplinite toate cerinţele. 
Educatoarea trebuie să antreneze copii în activitate, să încurajeze preşcolarii în adoptarea unui mod 

corect de colaborare, să stimuleze evoluţia jocului. 
8. Asigurarea retenţiei şi a transferului  
d) Complicarea jocului: 
Copiii vor avea de rezolvat o fişă de lucru în care vor forma grupe de globuri de aceeaşi mărime; vor 

avea de unit grupa de globuri cu bradul corespunzător şi vor colora grupa cu cele mai multe elemente. 
Prin tranziţia „Bradul, brăduţul”, copiii vor dansa în jurul bradului şi apoi se vor deplasa la măsuţe 

unde se găsesc materialele pentru următoarea activitate. Se face intuirea materialelor: şabloane de brazi, 
acuarele, pahare de apă, iar doamna educatoare le explică copiilor că vor picta cu degetul arătător, îl vor 
înmuia în apă, apoi în culoare şi vor aplica culoarea pe şablonul de brad pentru a-l împodobi. Educatoarea 
le demonstrează copiilor pas cu pas ce au de făcut. 

Se trece la încălzirea muşchilor mici ai mâinii:  
“Mâna lebădă o fac 
Care dau mereu din cap 
Lebedele în jur privesc 
Mâinile mi le rotesc  
Degetele îmi sunt petale 
Se deschid ca la o floare 
Ploaia cade neîncetat 
Degetele le-am mişcat 
Şi apoi le răsfirăm 
Şi la pian frumos cântăm”. 
Se urează spor la lucru. 
Educatoarea se asigură că copiii au înţeles ceea ce au de făcut. Vor fi ajutaţi copiii care solicită sprijin 

sau adresează întrebări; atenţionarea păstrării ordinei şi disciplinei. 
La ALA II, copiii vor desfăşura jocul de mişcare „Atinge clopoţelul!”, în care vor fi aşezaţi în două 

echipe şi fiecare va avea în mână un cadou mic, urmând ca la semnalul educatoarei, fiecare copil din fiecare 
echipă să pornească spre clopoţel cu cadoul în mână mergând încet, să lase cadoul şi să atingă clopoţelul. 
Acesta va fugi apoi la capătul rândului, iar celălalt coleg va executa aceleaşi mişcări. Va câştiga echipa care 
va aduce prima toate cadourile. 
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9. Evaluare
Voi realiza o expoziţie cu lucrările realizate de copii analizând împreună cu copiii în funcţie de 

următoarele criterii: 
-respectarea temei; 
-acurateţea lucrării; 
-originalitate. 
Drept recompensă aceştia vor primi de la spiriduşi o răsplată dulce şi vor ieşi din sala de grupă 

interpretând cântecul “ Moş Crăciun de unde vii?”. 
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SERBAREA ȘCOLARĂ 
 

PROF. SAMARTEAN MARIA LILIANA 
GRĂDINIȚA CU P.N. JELNA 

ȘCOALA BUDACU DE JOS, BISTRIȚA – NĂSĂUD 
 
Rolul serbărilor şcolare în formarea personalităţii preşcolarului 
În programul zilnic al grădiniţei sunt cuprinse forme speciale de activităţi 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. Aceste activităţi de recreere şi înveselire se desfăşoară în cadrul activităţilor extraculturale. 
Aceste activităţi stabilesc, la nivelul grupei, noi tipuri de relaţii între copii, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
între copii şi adulţii participanţi: relaţii de colaborare, de prietenie, un climat de încredere şi căldură 
sufletească care favorizează cumunicarea, o bună socializare şi integrare în colectivitate şi în viaţa socială. 

Un loc aparte în cadrul activităţilor extracurriculare îl ocupă serbările, realizate cu diferite ocazii. 
Serbările reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii, creează bunădispoziţie, favorizează dezvoltarea 
copiilor din punct de vedere fizic şi psihic, desfăşurându-se într-o atmosferă specifică. 

Serbările au o importanţă deosebită pentru educaţia estetică a copiilor. Înţelegând şi memorizând 
poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă gândirea, limbajul şi memoria preşcolarilor. Această 
activitate de învăţare este condiţionată de dezvoltarea atenţiei. De asemenea, copilului i se cere un efort de 
atenţie şi pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă pentru a-şi pune de acord acţiunile 
proprii cu cele ale colectivului. Interpretarea rolurilor cere din partea copilului imaginaţie creatoare pentru 
a reda veridic, convingător, personajul pe care îl reprezintă. Serbările aduc un aport însemnat la educaţia 
copiilor, dansurile, cântecele şi costumele naţionale dezvoltă la copii dragostea faţă de arta populară, faţă 
de poporul care a creat-o. 

Serbările contribuie, de asemenea, şi la închegarea colectivului. Copiii se pregătesc împreună şi depun 
eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun: reuşita serbării. Încordarea gradată din perioada de 
pregătire a serbării culminează în ziua desfăşurării ei, când tensiunea afexctivă a grupei de copii ajunge la 
maximum. Astfel, pregătirea şi participarea la serbări, ca acţiuni colective, obişnuiesc copilul să trăiască în 
colectiv şi să se simtă ataşat de el. 

Serbările şi distracţiile sunt un izvor de bucurii şi satisfacţii. Ele creează copiilor o stare de bună 
dispoziţie, favorabilă atât dezvoltării fizice, cât şi dezvoltării psihice. În efortul depus pentru pregătirea şi 
desfăşurarea unei serbări se formează voinţa copiilor. Prin acest efort se conturează o serie de calităţi morale 
preţioase ca perseverenţa şi spiritul de independenţă. Copilul se deprinde, de asemenea, să-şi stăpânească 
emoţiile provocate de prezenţa unui public numeros şi necunoscut. Treptat, unii preşcolari se debarasează 
de timiditate şi devin mai curajoşi, mai îndrăzneţi. În cadrul organizat şi vesel al serbării, se formează 
optimismul, încrederea în propriile forţe. Serbările au, de asemenea, rolul de a verifica ceea ce copilul şi-a 
însuşit într-o anumită perioadă de timp, de a-l pune în situaţia să aplice în practică ceea ce a învăţat. 

Executând cântece, recitind poezii, interpretând roluri într-o scenetă, preşcolarii îşi formează şi-şi 
perfecţionează o serie de deprinderi artistice. La rândul lor, aceste deprinderi stau la baza dezvoltării 
dragostei de frumos, a gustului estetic şi a aptitudinilor artistice. 

În acţiunea de familiarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoaşterea artei şi practicarea ei. 

 Felurile serbărilor 
Din varietatea serbărilor organizate în gradiniţa de copii, cele mai tipice sunt: serbările ocazionale, 

serbările prilejuite de marile aniversări şi serbarea Crăciunului. 
În general, serbările ocazionale se organizează pentru sărbătorirea diferitelor evenimente mai 

importante din viaţa copiilor sau a grădiniţei. Din această categorie fac parte: serbările pentru aniversarea 
grădiniţei, pentru sărbătorirea copiilor care împlinesc o anumită vârstă, carnavalul, şezătoarea, serbarea 
pomului de iarnă, serbarea dedicată zilei de 8 martie, serbarea dedicată zilei de 1 iunie, serbarea dedicată 
sfărşitului de an şcolar. 

Asemenea serbări leagă mai puternic pe copil de viaţa grădiniţei, scoţând în evidenţă frumuseţea vieţii 
de preşcolar. 
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Educatoarea trebuie să-i pună pe copii nu numai în situaţia de actori, ci şi în cea de spectatori. Pe 
lângă serbările care le desfăşoară în grădiniţă, sub conducerea educatoarei, preşcolarii pot asista la serbările 
adulţilor, special pregătite pentru ei, sau la serbările elevilor. De asemenea, se pot introduce în programul 
serbărilor adulţilor numere executate de copii sau în programul copiilor numere executate de adulţi. 

Serbarea pomului de iarnă este unul din evenimentele cele mai plăcute din viaţa grădiniţelor de copii. 
Perspectiva apariţiei lui Moş Crăciun încărcat de daruri stimulează şi mai mult copiii în pregătirea şi 
aşteptarea acestei sărbători. Ea intensifică emoţiile preşcolarilor şi dă o coloratură afectivă, pozitivă, 
puternică vieţii copilului pe o anumită perioadă de timp. Multă vreme, chiar după ce serbarea pomului de 
iarnă a trecut, preşcolarii povestesc emoţiile trăite cu prilejul acestui eveniment, comentează recomandările 
lui Moş Crăciun şi reproduc în jocurile desenelor lor ceea ce i-a impresionat mai mult. 
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IMPORTANȚA PARTICIPĂRII PĂRINȚILOR LA ACTIVITĂȚILE ȘCOLII 

PROFESOR ADRIANA SANDU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

Parteneriatul cu părinţii este deosebit de important în realizarea unor proiecte educaţionale atât la 
nivelul clasei, cât şi la nivelul şcolii, astfel că prin implicarea comunităţii în realizările celor mici se poate 
contribui şi la o integrare optimă în societate. Activităţile educative precum serbările şcolare pot determina 
formarea intelectuală şi emoţională a elevului. Astfel, este esenţială conceperea unui program artistic pentru 
sărbătorile de iarnă, în scopul regizării unei festivităţi emoţionante alături de elevi, întrucât 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. 
Serbările de Crăciun oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Elevii au nevoie de acţiuni care să 
le lărgească lumea creativă, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona 
puternic, de a se exprima în faţa unui public, experimentând fluxul de emoţii cauzat de acest fapt. Aşadar, 
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. Întrucât una dintre valorile cele mai importante 
ale societăţii cotidiene este creativitatea, dezvoltarea acesteia a devenit unul dintre obiectivele fundamentale 
ale educaţiei tinerei generaţii, în contextul modernizării societăţii.  

Implicând şi participarea părinţilor, serbarea de Crăciun reprezintă un eveniment mult aşteptat, menit 
să evidenţieze într-o formă estetică o serie de cunoştinţe acumulate de copii. În proiectarea scenariului unei 
serbări în preajma sărbătorilor de iarnă, ar fi bine 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, încă 
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. Cadrul didactic va regiza 
conţinutul activităţii, astfel încât momentele de solicitare a vocii să alterneze cu cele de repaus vocal. În 
acest sens, practica pedagogică, am experimentat diferite posibilităţi de alcătuire a programului artistic. 
Scenetele emoţionante au caracter educativ în dezvoltarea copiilor, atât prin conţinutul de idei, cât şi prin 
posibilitatea de interpretare a rolurilor. Această serbare bucură sufletul întregii comunităţi׃ elevii sunt 
nerăbdători să fie văzuţi, ascultaţi şi admiraţi de familie, iar părinţii se bucură, bineînţeles, să-i vadă 
evoluând în faţa publicului, de altfel îngăduitor cu micile talente. Valorile estetice şi educative sunt 
construite prin elemente esenţiale utilizate cadrul serbării de Crăciun ׃ decorul neobişnuit, costumaţia 
copiilor, ţinuta, accesoriile ncesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini. 

În procesul de învăţare sunt momente de satisfacţie şi de bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, 
deoarece pregătirea unei serbări şcolare presupune munca în echipă, ceea ce consolidează relaţiile sociale 
din colectiv. Cu toate acestea, maxima încărcătură emoţională se regăseşte în timpul serbării cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. Importanţa unor asemenea festivităţi este deosebită, pentru că ele lărgesc orizontul 
spiritual al elevilor şi contribuie la acumularea de noi cunoştinţe, îmbogăţesc şi remodelează 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, prezenţa spectatorilor (părinţi, bunici, cadre didactice), trezind în copil energia de a învinge 
timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. Din experienţa pedagogică, am observat că elevii cu 
anumite deficienţe de comunicare obţin performanţe uimitoare, descoperindu-şi, uneori, talente nebănuite, 
în momentul în care trec peste zidul timidităţii, în dezvoltarea personală. Cadrul didactic va începe de la 
simpla participare doar prin prezenţă a elevului, apoi dându-i roluri scurte, urmărind evoluţia. 

 În concluzie, serbările copilăriei, realizate în parteneriat cu părinţii, momentele acestea de maximă 
bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, dezvoltă spiritual profilul viitorilor adulţi. Toate acestea 
aduc fericire interioară, dau aripi fanteziei, entuziasmului şi stimulează gândirea creativă, respectul faţă de 
valorile spirituale specifice comunităţii din care fac parte. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ – FAMILIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR SANDU DOINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

HÂRȘOVA - CONSTANȚA 

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. 

După cum arată Agabrian (2005), din parteneriatele şcoală - familie cei câștigați sunt, în esență, elevii. 
Familia contemporană este puternic influențată de schimbările 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. 

Contribuția și intervenția educativă din partea școlii asupra părinților, pentru a-i ajuta în demersurile 
lor educative - precum dezvoltarea responsabilității parentale, a atitudinilor și practicilor educative 
parentale optime - reprezintă un obiectiv deosebit de important în cadrul relației/ parteneriatului școală 
– familie.

Calitatea educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și practici variate privind relaţiile 
de colaborare dintre şcoală, familie şi comunitate. Unitatea școlară, centrată pe elevi și, totodată, 
responsabilă pentru educaţia formală a copiilor/ elevilor, trebuie să aibă în vedere crearea unor astfel de 
parteneriate, pentru a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii 
şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor 
o comunitate de suport care începe să funcţioneze.

 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.  

În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în baza 
unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca principiu 
asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi responsabilizarea 
părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. 

Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră ca un 
sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma copilul. 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
Agabrian, M., & Milea V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Iași: Institutul European. 
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SERBARE DE CRĂCIUN 2019 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 “ALLEGRIA”, ORADEA 
PROF. SATMARI HAJNALKA 

Serbare de Crăciun 2019 

CÂNTEC: „ Moş Crăciun cu plete dalbe” 
I. Moş Crăciun cu plete dalbe 
 A sosit de prin nămeţi, 
 Si aduce daruri multe 
 La fetiţe şi băieţi. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun... 
II.Din bătrâni se povesteşte

Că-n toţi anii, negreşit, 
Moş Crăciun pribeag soseşte, 
Niciodată n-a lipsit. 
Moş Crăciun, Moş Crăciun... 
III. Moş Crăciune, Moş Crăciune,
 Încotro vrei s-o apuci? 
 Ţi-aş cânta florile dalbe 
 De la noi să nu te duci... 
 Moş Crăciun, Moş Crăciun... 

Alex: 
 Bună seara dragi părinţi 
Dragi mătuşi şi dragi bunici 
Iată-mă din nou aicia 
La sfârşitul anului 
La serbarea bradului. 
Îl aşteptăm pe Moş Crăciun, 
Care acum este pe drum 
Încărcat cu jucării 
Pentru noi iubiţi copii. 

P Rares 
Bradulet, bradut , dragut 
Ninge peste tine 
Haide, hai in casa mea 
Unde-i cald si bine. 

Liz 
Pom de anul nou te fac 
O, ce bucurie 
Cu beteala am sa te imbrac 
Si stelute o mie 

George 
Si fetite si baieti 
Batand din manute 
Ti–om juca si ti–om canta 
Cantece dragute. 
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 Darius: 
Totul este pregătit, 
Numai Moşul n-a venit. 
Sperăm totuşi să sosească, 
Şi la noi să se oprească. 
Să vină ca-n alte dăţi, 
Încărcat cu bunătăţi. 
Să-l primim cu bucurie 
Şi cu multă veselie. 
 
Toti 
In ajun, Mosul bun, 
O porneste iar la drum 
Sacul plin cu jucarii 
Il imparte la copii 
 
ÉNEK: 
1. Ember, ember, December,  
 Hideg morcos medve.  
 Suru havat szitálva,  
 Kiült a hegyekbe.  
Ref.: Ha ha ha havazik, He he he hetekig, Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó.  
Ha ha ha havazik, He he he hetekig, Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó.  
 Ember, ember, December,  
 Hideg morcos medve,  
 Suru havat szitálva,  
 Kiült a hegyekbe.  
Ref.: Ha ha ha havazak, He he he hetekig, Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó.  
Ha ha ha havazak, He he he hetekig, Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó.  
Ha ha ha havazak, He he he hetekig, Hú hú hú hull a hó, Hi hi hi jaj de jó 
 Esik a hó 
 
Arkan 
Karácsony csak egyszer van, 
ezer ötlet agyamban! 
Mit is kérjek ajándékba, 
mit hozzon a kisangyalka? 
Kérjek labdát, meleg kesztyűt, 
búgócsigát vagy pörgettyűt? 
Mégsem kérek más egyebet, 
boldog, békés ünnepeket! 
 
Bence 
Aranycsengő csilingel, 
Karácsonyról énekel. 
Megérkezett, jaj, de jó, 
Minden csupa fehér hó! 
 
Denis 
Karácsonyi csengő 
Csilingel az ágon, 
Örüljetek, megérkezett 
Télországból Karácsony!  
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Jazmin 
Áll a fenyő az erdőben, 
Zöld ruhában, ünneplőben. 
Tél van, ága csupa hó, 
Ráfújta a Télapó. 
 
Csilla 
Szól a csengő, száll a dal. 
Itt van a karácsony. 
Arany csillag tündöklik 
a fenyőfaágon. 
 
Hanga 
Fényben rezeg a fenyő. 
Lobognak a gyertyák. 
Ünnep van ma, Karácsony 
látogatott hozzánk. 
 
 Karina 
A Karacsony akkor szep, 
Hogyha feher hoba lep, - 
Nem is sarba, latyakba.... 
Ropog a ho alatta. 
 
Kozos 
Kicsi vagyok, szekre allok,  
Onnan egy nagyot kialtok, 
Hogy mindnyajan meghalljatok: 
Boldog Karacsonyt kivanok! 
 
ENEK: 
Mikulás, Mikulás kedves Mikulás, 
Gyere már, gyere már minden gyerek vár, 
Krumplicukor, csokoládé jaj de jó, 
De a virgács jó gyereknek nem való. 
Mikulás, Mikulás kedves mikulás 
Gyere már gyere már minden gyerek vár. 
 
Mikulás, Mikulás kedves Mikulás, 
Gyere már, gyere már minden gyerek vár, 
Krumplicukor, csokoládé jaj de jó, 
De a virgács jó gyereknek nem való, 
Mikulás, Mikulás kedves mikulás 
Gyere már gyere már minden gyerek vár 
Mikulás, Mikulás kedves mikulás 
Gyere már gyere már minden gyerek vár 
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PREZENTAREA PROGRAMULUI SERBĂRII DE CRĂCIUN 
“MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 

 DE LA SCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 BRAŞOV 

PROF. LUMINIŢA SAVIN 

Proiectul „Magia sărbătorilor de iarnă” a început în anul scolar 2009-2010, se desfăsoară până în 
prezent, devenind tradiţie în şcoala noastră şi constă prezentarea unui spectacol de calitate de elevii şcolii 
Gimnaziale Nr.13 Braşov, alături de dascălii lor, în sala de spectacol a Centrului Cultural Reduta. Prin acest 
spectacol se observa talentul, ingeniozitatea şi efortul creator al tuturor celor implicaţi pe scenă şi care 
doresc să ne încânte sufletele şi să aducă în preajma magia Crăciunului.  

În fiecare an avem momente deosebite prin care elevii ne introduc în spiritul Crăciunului plin de pace, 
armonie şi iertare, ne amintesc de minunatul moment biblic al Naşterii Domnului în ieslea din Betleem, ne 
încântă cu colindele tradiţionale, dansează şi ne aduc zâmbetul pe buze, toate în spiritul celei mai frumoase 
sărbători a anului. 

Iata programul Serbării de Crăciun “Magia sărbătorilor de iarnă”, desfăşurat în data de 17.12.2018, 
ora 13.30 la Centrul Cultural Reduta: 
Nr. 
crt. 

Activitate Participanți Nr. 
elevi 

Cadru didactic 
coordonator 

Durata Recuzită 

1. Sceneta
“Declaratie de
iubire către
țară”

Clasa 1B 28 Maria Alexuta 5 min. 

2. Cântec Gobei Larisa 2B 1 Rădoi Ionela 3 min.  CD 

3. Dans Clasele PA, PB 
și 6A 

57 Faur Viorel 3.30 min. CD 

4. Scenetă
„Cinstea”

Clasa 6C 8 Gavrilă 
Mariana 

12 min. 4 mese, 6 
scaune 

5. Cântec Clasa 4C 26 Rădoi Andreea 3 min. CD 

6. Sceneta
„Centenar”

Clasa 4B 28 Oană Oana 12 min. 

7. Balet Neagovici Iulia 1 Neagovici 
Ionela 

2 min. CD 

8. Dans țigănesc Clasa PA 20 Nițu Simona 2 min. CD 

9. Poezii 6C 4 Crăciun Elena 3 min. 

10. Dans 1B 28 Alexuță Maria 3 min. CD 

11. Sceneta
„Cearta
Pantofarilor”

Clasa 3B 6 Varvara 
Luminița 

3.20 min. 

12. Dans modern Clasa 4A 30 Deaconeasa 
Manuela 

3.30 min.  CD 

13. Cântec
„Acasă-i
România”

Clasa 6B 29 Savin Luminița 
Olariu Sorina 

3 min. CD 
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14.  Traditiile de 
Crăciun în 
Franța 

Clasa 6A 9 Micu Raluca 3.30 min. 
 

CD 
 

15.  Dans modern 7C 3 Praszmari Aura  
 

3 min. CD 

16.  Sceneta 
„Povestea lui 
Moș Crăciun” 

Clasa 3A 6 Pertea 
Madalina 

5 min. 
 

 
 

17.  Cântec „Voi fi 
o stea” 

Savin Sofia 7A Olariu Sorina 3 min. CD 

18.  Dans de 
societate 

Elevii scolii 10 Viorel Faur 3.40 min. 
 

CD 
 

19.  Sceneta 
„Copacul cu 
ciori” 

4B 
 

2 Oana Oana 3min.  

20.  Dans modern Clasa 7A 7 Bențea Roxana 
 

3 min. CD 

21.  Colinde  
Sorcova  

Corul școlii  
Clasa 3C 

80 Dinu Bianca 
Rosca Ana 
Balint Aura  
 

15 min.  
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SERBAREA DE CRACIUN 

SAVINA ADRIANA 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viața copiilor, 
dar și a grădiniței. Roind, de pildă, în jurul bradului, cu obrajii îmbujorați de emoție, cei mici și cei mai 
măricei au prilejul să-și rostească pe nerăsuflate poeziile, să cânte pe întrecute colindele, să-și împletească 
armonios pașii în ,,cele hore‟. 

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, accentul 
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 participanților și, mai ales, caracterizată cu cele patru adjective: actuală, activă, 
atractivă, artistă. 

Despre cât de importantă este serbarea în viața copilului și 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. 
Date fiind implicațiile serbărilor în evoluția copiilor, am studiat cu interes problematica acestora, 

formulând în decursul anilor o seamă de concluzii, pe care le-am adoptat cu relevanță în reușita serbării: 
• în proiectarea scenariului unei serbări se iau în seamă două coordonate majore: mișcarea, atmosfera

de veselie și destindere, pe de-o parte, și atmosfera încărcată de emoții ce produce o anume tensiune 
interioară fiecărui copil, pe de altă parte. 

• selectarea cu maximă atenție a genurilor artistice pe care le dorim să le abordăm, luând în
considerare și aspectul static/ dinamic 

• fiind o activitate artistică, impune o anumită ținută spectaculară ce nu trebuie scăpată din vedere;
• rolurile din program să fie prezentate în versuri pentru a ușura memorarea lor și transpunerea

copilului în rol; 
• pregătirea serbării trebuie să fie eșalonată în timp pentru a evita suprasolicitarea copiilor și

dereglarea programului zilnic; 
• conținuturile selectate să fie interesante și accesibile copiilor;
• reușita serbării depinde de costumațiile pregătite, cât și de expresivitatea decorului;
• să avem în atenție evitarea timpilor morți când atenția copiilor poate fi distrasă și se lungește inutil

durata serbării. 
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Privind lucrurile din perspectiva calității și din perspectiva unui dascăl de școală nouă, îndrăznesc să 
spun că nici serbarea nu poate fi lăsată în vechile-i tipare.Constituită ca mijloc al educației ce acționează 
pregnant în planul personalității și face apel la toată gama trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în 
planul evoluției generale a copiilor, cred că merită toată atenția și strădania noastră în a o primeni. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

SELEGEAN MARIANA ALINA 
 
Majoritatea copiilor cresc în comunități în care viața le este afectată nu doar de părinți și de profesori, 

ci și de mulți adulți din comunitate – profesori, antrenori, mentori etc. Parteneriatele și conexiunile care 
există între acești oameni influențează reușita școlară a unui copil, precum și calitatea vieții copiilor și a 
familiei în afara școlii (Epstein & Sanders,2002). 

Cele mai importante relații sunt: 
► relații dintre profesor și elev; 
► relații interindividuale (dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori și specialiștii care sprijină 

școala, dintre profesori și personalul administrativ al școlii etc.); 
► relații dintre profesori și părinți; 
► relații dintre profesioniștii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinții și profesorii (lucrul în 

echipă pentru a lua decizii și a întreprinde acțiuni în favoarea copilului). 
Parteneriatul educațional se aplică la nivelul tuturor acestor relații (Vrasmas, 2002, p.142). 
Punctul de start al implicării parentale îl constituie construirea relației de colaborare. Elementele de 

colaborare includ: respect reciproc, sinceritate și comunicare asertivă, informație liberă între educator și 
părinte și acceptarea mutuală a scopurilor, luarea deciziilor și planificarea de comun acord (Vosler-Hunter, 
1989, dupa Christenson, 2002)  

Familiile și școlile lucrează ca parteneri la o filozofie centrată pe elev, în care educatorii și familiile 
să coordoneze și să coopereze pentru a îmbunătăți progresele înregistrate în învățare și să promoveze 
succesul școlar pentru elevi în patru domenii: academic, social, emoțional și comportamental. În plus, e 
necesară asumarea responsabilității de ambele părți, dar și responsabilitatea comună pentru educarea și 
socializarea copiilor, ceea ce va asigura calitatea interferenței și conexiunii dintre familii și școli. 

Colaborarea dintre școală și familie presupune o comunicare efectivā și eficientă, o unitate de cerințe 
și o unitate de acțiune când este vorba de interesul copilului. Interacțiunea școlii cu familia sau abordarea 
cadru a acestei dimensiuni este susținută de mai multe teorii și cercetări care consideră că părinții au un rol 
esențial, nu doar de dorit, pentru performanțele școlare optime ale copilului (Christenson, 2002). Această 
abordare se concentrează pe impactul accesului părinților și educatorilor în procesele de luare a deciziilor, 
sentimental că sunt ascultați în toate punctele procesului și că pot fi utili, că pot să aducă o contribuție la 
orice plan de acțiune care îi vizează în timpul reuniunilor. 

Implicarea părinților în problemele școlii nu înseamnă numai plata unui sprijin material sau 
atenționarea în legătură cu problemele copiilor lor. Ea este mult mai mult. Se referă la construirea unor 
relații pozitive între familie și școală și la o unificare a sistemului de valori și cerințe relative la copil. 
Aceasta poate avea un efect benefic asupra elevilor, faptul că îi văd pe profesori colaborând cu familia, 
influențându-i pozitiv și contribuind la dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să devină 
necontrolabile. 

Colaborarea și cooperarea părinților cu școala sunt eficiente și benefice ambilor factori, în condițiile 
în care comunicarea este reală, în funcție de dimensiunea sa umană (Vrasmas, 2002, p.143). 

Parteneriatul presupune înțelegerea, dezvoltarea, surprinderea influențelor exercitate asupra copilului 
în cadrele imediate, concentrându-se pe relații reciproce între sisteme, mai degrabă, decât pe proprietățile 
sau practicile caracteristice unui sistem. În școala primară învățătorul are sarcina esențială de a crea o 
atmosferă care să le inducā copiilor dragostea de a învăța. În perioada școlară mică, toate acțiunile pe care 
părinții le întreprind vizează adaptarea copilului la comunicarea școlară, încurajarea și susținerea lui în 
realizarea obiectivelor educaționale. În acest sens, părinții și profesorii pot crea strategii prin care să 
identifice și să dezvolte modalitățile de obținere a succesului școlar. 

Părintele este un educator eficient în condițiile în care dispune de maturitate emoțională și 
intelectuală, este capabil să acționeze responsabil, creativ și flexibil, fiind receptiv la nevoile copilului și 
dispus să găsească o cale de a-și satisface atât propriile nevoi, cât și pe cele ale copilului. 

Privit din această perspectivă, parteneriatul s-ar putea defini după următoarea formulă: 
PARTENERIAT = SCOPURI COMUNE + CONTRIBUŢII COMUNE + ACŢIUNI COMUNE + 

ASUMAREA RĂSPUNDERII  
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII LA NIVEL 
PREȘCOLAR 

 
SILAS VALENTINA-STELIANA 

GPS „DUMBRAVA MINUNATA”BISTRITA 
 
 Programele de educație timpurie din toată lumea definesc parteneriatul cu părinții ca agenți 

educaționali drept un principiu fundamentl al organizării și funcționării instituției preșcolare. 
 Obiectivul principal al colaborării grădiniței cu famila constă în conturarea unității de acțiune a celor 

doi factori educaționali, finalitate a cărei îndeplinire este condiționată de unitatea de concepții și exigențe, 
de un mod convergent de acține, de o bună cunoaștere reciprocă și de o atitudine reciprocă deschisă. 

 Acest obiectiv se poate realiza doar prin conceperea relației grădiniță-familie în dublu sens. Este 
vorba pe de-o parte de preocuparea educatoarei de a cunoaște mediul familial al copilului și natura 
influențelor educaționale exercitate de părinți și a ține cont de experiența de viață și învățare acumulată de 
copil în familie , iar pe de altă parte , de demersurile de implicare a părinților în activitatea educațională a 
grădiniței , atât ca parteneri în procesele de instruire și formare , cât și ca participanți în programele de 
educație a părinților. 

 Educatoarea trebuie să cunoască condițiile vieții în familia copilului: 
*condițiile de igienă, regimul alimentar , programul de somn, programul de distracții și plimbări în 

aer liber; 
*gradul de implicare a copiilor în activitățile gospodărești; 
*implicarea părinților în activități cu valențe formative, precum lecturarea poveștilor, frecventarea cu 

copiii a teatrului de păpuși; 
*maniera de implicare a părinților în jocul copiilor, atitudinea acestora față de joc; 
*natura relațiilor părinți-copii și a relațiilor cu frații, natura dominantă a relațiilor între părinți; 

atmosfera emoțională a familiei , ușurința comunicării între membrii familiei; 
*gradul de conștientizare din partea părinților complexității anumitor dimensiuni de influență 

educațională(ex. Educația morală); 
*concepția părinților despre grădiniță și sarcinile acesteia. 
 Observațiile asupra acestor aspecte se pot realiza prin vizitarea familei de către educatoare , care , pe 

măsura apropierii de familie poate interveni cu sugestii și sfaturi menite să optimizeze mediul de dezvoltare 
a copilului. 

 Convergența către finalitățile comune în educația familială și în grădiniță se obțin dacă vizitele sunt 
reciproce. 

 Vizitarea grădiniței de către părinți este un prilej de familiarizare a acestora cu obiectele activității 
instructiv –formative oferite de documentele curriculare și formulate de educatoare. 

 Asistențele părinților la unele activități ale grădiniței și chiar implicarea acestora în organizarea , 
desfășurarea și evaluarea lor le vor permite o mai bună cunoaștere a particularităților propriilor copii, a 
dificultăților pe care aceștia le întâmpină în activitățile comune , a comportamentelor dezvoltate de copil în 
relația cu adulții. 

 Acumularea acestor informații le va permitepărinților modelarea relației cu copiii în activitățile de 
familie, dar și conștientizarea problemelor acestora și participarea împreună cu educatoarea la depășirea 
lor. 

 Cel de-al doilea plan de colaborare a grădiniței cu familia implică informarea teoretică a părinților 
în problemele de psihopedagogie preșcolară.Cadrul în care educatoarea poate face acest lucru este asigurat 
de un program de consultații individuale și/sau colective cu teme precum:”Cum ne jucăm cu copiii nostri?”, 
”Cum putem contribui la dezvoltarea limbajului copiilor?”, „Care sunt problemele copilului singur la 
părinți?” 

 Un alt prilej de informare teoretică a părinților îl reprezintă întâlnirile într-un cadru mai larg, al 
sedințelor cu părinții, al lectoratelor organizate pe diferite teme , al serbărilor , al diverselor activități 
realizate împreună cu părinții. 
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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. In special sărbătorile de iarnă ne aduc bucurie 
și liniște atât în sufletele nostre de adult , cât și în sufletele copiilor.  
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SERBARE DE CRĂCIUN 

SIMA LUMINITA 

 1. DIN CER NINGE LINISTIT 
PESTE CASE, POMI SI CRANGURI. 
IATA, FULGII NE-AU SOPTIT 
CA SA NU MAI STAM PE GANDURI 

NE-AM GANDIT SA-MPODOBIM 
CAT MAI VESEL SALA NOASTRA; 
SA VEDETI CAT VA IUBIM 
POFTITI LA SERBAREA NOASTRA. 

 2. Hai copii cu toţii, 
Vine moşul bun  
Şi ne-aduce-n tolbă 
Tot ce este bun. 

Cai şi jucărele,  
Cozonaci gustoşi, 
Mândre păpuşele, 
Toţi să fim voioşi. 

Hai, sărim-nainte  
Moşului iubit  
Şi să-i strigăm tare: 
“Bine ai venit!" 

 3. Moş Crăciun,  
Toţi îmi spun  
Că eşti darnic şi eşti bun.  
Eu iţi scriu mai dinainte, 
Că sunt băieţel / fetiţă cuminte. 
Şi-ţi mai spun, aşa să ştii, 
Că eu nu-ţi cer jucării  
Cum ar face alţi copii.  
Însă nu m-aş supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva. 

 6. Moş Moş Crăciun soseşte dragul, 
 Bate-n uşă cu toiagul. 
 Ia săriţi, care-i mai mare  
Luaţi-i sacul din spinare! 

Nu ştiu, mare-s sau sunt mic, 
Nu-i ca mine alt voinic! 
Sar în cale-i bucuros  
Şi-l ajut să-l pună jos. 

 7 . Moş Crăciun, că eşti bun,
Uite, aş dori să-ţi spun 
Ca la anu’ când mai vii 

 4. Azi la noi la grădiniţă, 
A spus tare o fetiţă,  
Oare cine-i la portiţă? 

Uite-un moş cu barba albă, 
Cu obrajii ca o nalbă  
Şi cu haina toată dalbă. 

Mai departe, ştiţi voi bine,  
Cine-i moşul care vine, 
Cine-i la portiţă, cine-i ? 

 5. Cine bate ?  
- Moş Crăciun.  
- Vai, ce toba ai în spate!  
Şi ce nins eşti, ce bătrân ! 

Haide, vino lângă sobă,  
Încălzeşte-te la mâini. 
Moşul bun din tolbă scoate 
Darurile mai întâi. 

- Moşule, nu mai rămâi? 
- Nu, copile, nu se poate,  
Mă aşteaptă şi-alţi copii. 
Şi-am atâtea jucării, 
Vreau să le împart pe toate. 

CANTEC : 
I. Saniuta fuge 
Nimeni n-o ajunge 
Are dor de duca 
Parc-ar fi naluca 

R. Toata ziua prin zapada 
Vine lumea sa o vada 
Saniuta e usoara 
Fuge parca zboara 

II. Are talpi lucioase
Varfurile-ntoarse 
Pod de scandurele 
Sa tot stai pe ele 

REFREN:…………… 

III. Peste hopuri sare
Ca pe zmeu calare 
Hatul da sa-ti scape 
Tranta e aproape 
REFREN:…………… 
9. Moş Crăciun e moşul bun, Care a pornit la drum
Şi-a ajuns la noi în tindă, 
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Să renunţi la jucării. 
Să aduci, de vrei, în spate, 
Multă, multă sănătate 
Pentru tata şi mămica, 
Pentru bunul şi bunica. 

Pentru mine, s-aduci minte, 
Să fiu bună şi cuminte 
Şi să mă ajuţi să cresc 
Ca să scriu şi să citesc. 

Vreau, când mă voi face mare, 
Să aduc la oameni soare 
Şi mergând pe-un drum frumos 
Să fiu vieţii de folos. 

 8. Copilaşi drăguţi şi veseli, 
 Bucuraţi-vă acum,  
C-a venit iarna drăguţa 
Şi cu ea şi Moş Crăciun. 

Dar pe zăpadă şi pe ger, 
El vine de sus din cer 
Şi aduce jucării, 
Daruri multe la copii. 

 11. Moş Crăciun ,, Bun venit!” 
Că ţi-e frig ce mult o ştim 
Însă noi ne-am pregătit 
Cât mai cald să te primim 
Colo lângă sobă am pus 
Scăunelul ca să stai 
Şi-o măsută am adus 
Pentru daruri ca să ai! 
Iar dacă s-o întâmpla 
Poezia s-o uităm 
Îţi promitem când mai vii 
N- o să ne mai încurcăm! 

 12.Draga Mos Craciun as vrea 
Sa ma treci pe lista ta 
Si sa vii in fapt de seara 
Sa-mi dai o jucarioara 
Nu mai sunt fetita mica 
Dar tot vreau o papusica. 

13. Moşule, vreau sănătate
Că-i mai bună decât toate. 
Pentru buni şi bunicul, 
Pentru mami şi tăticul. 
Cărţi pentru-a mea surioară 
Sau poate-o mică vioară. 
Pentru mine-un camion 

Dar aşteaptă o colindă. 

Dacă-i spun o poezie, 
Moşu-mi dă o jucărie. 
Dacă-i joc un joc frumos, 
Moşu-i tare bucuros. 

 10. Dragi copii, din ţara asta 
Vă miraţi voi cum se poate 
Moş Crăciun din cer de- acolo 
De le ştie toate, toate. 

Uite, cum vă spune- ndată 
Iarna, noaptea pe zăpadă, 
El trimite cate- un înger 
La fereastră să vă vadă. 

Îngerii se uiotă-n casă 
Văd şi spun, iar Moşul are 
Colo-n cer la el în tindă 
Pe genunghi o carte mare. 

Cu condei de-argintie el scrie 
Ce copil ş ice purtare 
Şi- de- acolo ştie Moşul 
Că-I şiret el lucru mare. 

Cantec : Iarna ne-a sosit in zori 
Iarna ne-a sosit in zori  
La fereastra ne-a pus flori 
Ne-a sosit cu gerul ei  
Cu zapada si polei. 

Refren: 
Cat de veseli suntem noi 
Ca ne-aduce bulgari moi 
Cu zapada ne jucam  
Si cu bulgari aruncam. 

Iarna, iarna esti frumoasa  
Cand nu esti prea friguroasa 
Cand ne-aduci alba zapada 
Si nu scoti lupii la prada. 
Refren:………………….. 

15. Moş Crăciun, n-am fost cuminte,
Dar de astăzi înainte 
M-am făcut băiatul mare 
Nu mai plâng eu la mâncare. 
Mă duc iute la culcare 
Îmi spun rugăciunea tare, 
Îi ascult pe-ai mei părinţi 
Cum sunt copiii cuminţi. 

1601



Un pistol şi-un avion. 
 
 14. Moş Crăciun, dac-ai putea 
Şi dacă cumva ai vrea 
Pentru toţi s-aduci de toate 
Pentru noi toţi sănătate. 
Şi să ştii că-s mai cuminte 
Nu ca-n anul dinainte. 
Moş Crăciun, mă vezi, sunt mare 
Şi mai am şi surioare. 
 
 17. A venit iarna geroasă 
Şi stăm toţi cuminţi în clasă, 
Asteptam cu bucurie, 
Moş Crăciun la noi să vie! 
Poezii i-am pregătit, 
Bradul l-am împodobit. 
Cu colegii m-am jucat 
Pe Doamna n- am supărat! 
Şi aştept cu nerăbdare, 
Un cadou ... aşa de mare 
 
 18. Mii de stele mititele 
Lucitoare, argintii 
Se aştern încet în şoapte 
Pe-ntinsele câmpii. 
Eu, brăduţu-mpodobit, 
La voi iarăşi am sosit 
Încărcat cu bunătăţi 
Mai bogat ca-n alte dăţi. 
Eu sunt pom împodobit 
Cadouri am pregătit 
Cu bătrânul Moş Crăciun 
Care-i pregătit de drum. 
 
 19. A venit şi Moş Crăciun, 
Moşul drag şi scump şi bun, 
El aduce la copii 
Saci întregi de jucării. 
 
 20. Moş Crăciun cu barbă deasă 
Vino şi la mine-acasă, 
La masă te-om invita 
Şi colinde ţi-om cânta. 
 
 24. Moşule cu plete lungi 
Tare rar la mine-ajungi! 
Şi stai tare puţintel 
Cât să-ţi cânt un cântecel, 
Îmi dai darul şi apoi 
Te duci iarăşi de la noi! 
Nu mai porni iar la drum 
Şi rămâi cu mine-acum 

 
Cantec : Clopotei, clopotei" 
 
R Clopotei, clopotei veseli suna iar,  
O zapada ca-n povesti am primit in dar.  
Clopotei, clopotei suna ne-ncetat 
Si vestesc ca in curand vine mosul drag. 
 
I . Iarna a sosit cu zapezi de vis 
Fulgii jucausi acum se astern pe drum 
Totul este alb cu sclipiri de-argint 
Si pe drum colindatorii se aud cantand 
 
R 
 16. Moş Crăciun, sunt o fetiţă 
Ce vine la grădiniţă. 
N-am lipsit măcar o zi 
Sunt cuminte eu, să ştii. 
Bunicuţei să-i aduci 
Sănătate şi ani mulţi, 
Iar pentru mama şi tata 
Să fie cuminte fata. 
Pentru mine-o păpuşică 
Ca să fiu şi eu mămică, 
Iar pentru-al meu frăţior 
Maşinuţe cu mult spor. 
 
Cantec : Mos craciun cu plete dalbe" 
Mos Craciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nameti, 
Si aduce daruri multe  
La fetite si baieti.  
 
Refren: Mos Craciun, Mos Craciun 
Din batrani se povesteste 
Ca-n toti anii negresit 
Mos Craciun pribeag soseste 
Niciodata n-a lipsit.  
Refren: Mos Craciun, Mos Craciun 
Mos Craciun cu plete dalbe 
Incotro vrei s-o apuci  
Ti-as canta Florile Dalbe 
Dac as sti ca nu te duci 
 
 21. Cred c-ai obosit umblând 
Cu sania lunecând 
Peste drumuri troienite 
De zăpadă-acoperite. 
 
22. Bine ai venit, Mos Crăciun! 
Te–așteptam de mult să-ți spun 
Că noi cei din grupa mare, 
Îmbrăcați de sărbătoare, 
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Că-s cuminte şi sunt mic 
Şi as vrea să-mi fi bunic. 

 25. Moş Crăciun, moşulică, 
Eu sunt o fetiţă mică 
Dar sunt foarte cuminţică! 
Dacă vrei să ştii mata, 
Aştept să-mi aduci ceva: 
Un dar mic, un dar mai mare , 
Aşa ca, la fiecare 
Copilaş ce-a ascultat 
Şi poezia a-nvăţat! 
Iti promit, dac-am să pot, 
La masa să manânc tot! 

 26. Eu sunt un copil cuminte, 
Moş Crăciune, ţine minte: 
Poţi s-aduci şi pentru mine 
Un tren mic cu multe şine. 
Te mai aştept, Moş Crăciun, 
Si în seara de Ajun 
Şi-ţi voi spune o poezie, 
Ca să-mi dai o jucărie 
Şi ţi-o recit mai frumos, 
Să fii si tu bucuros! 

Cu mult drag te-am așteptat 
Și aici ne-am adunat. 
Chiar dacă afara-i frig 
Să-ți cântăm și un colind! 

 23. Haideți, copilași iubiți , 
Pe moș să-l înveseliți: 
Doamna noastră educatoare 
Ți –a trimis și o scrisoare 
În care ți-a scris să vii 
Că te–asteaptă mulți copii, 
Și ți-a scris că-s cuminței 
Alții-n lume nu-s ca ei. 
Multumim că mai veniti, 
Azi suntem toti fericiti! 

 27. Eu sunt un copil cuminte, 
Moş Crăciune, ţine minte: 
Poţi s-aduci şi pentru mine 
Un tren mic cu multe şine. 
Te mai aştept, Moş Crăciun, 
Si în seara de Ajun 
Şi-ţi voi spune o poezie, 
Ca să-mi dai o jucărie 
Şi ţi-o recit mai frumos, 
Să fii si tu bucuros! 
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SARBATORILE DE IARNA: TRADITII SI OBICEIURI 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, SIME GABRIELA-ADRIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLOARE DE COLȚ” BEIUȘ 
 
Se apropie Sărbătorile și, odată 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 o pâine, 
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. Alții își doresc în schimb 
să trăiască spiritul Crăciunului așa cum îl știau de când erau mici: alături de cei dragi, la gura sobei, 
înconjurați de bucurie, de copii, bucurându-se de cozonacii abia scoși din cuptor. 

Despre Crăciun se spune că este cea mai frumoasă sărbătoare a anului, indiferent de locul în care 
petreci. Poti alege să-ți petreci Crăciunul acasă alături de familie sau poate într-o altă țară, alături de prieteni, 
pentru a descoperi tradițiile și obiceiurile de acolo. Și dacă tot vorbim despre tradiții și obiceiuri, m-am 
gândit că ar fi interesant să știți câte ceva despre Sărbătorile de iarnă.  

Luna cadourilor începe cu sărbatoarea Sfântului Nicolae. Se spune ca în noaptea de 5 spre 6 
decembrie, Moș Nicolae pune în ghetuțe cadouri pentru copiii ce au fost cuminți de-a lungul anului. Pentru 
cei ce nu au ascultat de părinți și au făcut numai boacane, Moș Nicolae are pregătită câte o nuielușă. 
Urmează apoi, spre sfârșitul lunii decembrie, Crăciunul. El este atât o sărbătoare religioasă cât și o 
sărbătoare a copiilor, o sărbătoare ce se confundă cu voia buna și cu căldura unui cămin. Crăciunul este 
ziua în care s-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte.  

Copiii sunt cei mai fericiți atunci când la serbarea de la grădiniță apare ca din povești Moș Crăciun 
aducând totodată și cadouri pentru toți copiii, iar acest sentiment nu poate fi explicat în cuvinte decât simțit 
în adevăratul sens al cuvântului. 

În Ajunul Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt cântece tradiționale 
formate din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. Colinde precum: ,,O, ce veste minunată” și 
,,Domn, domn să-nălțăm” sunt cunoscute de noi toți. Pe lângă colinde, înainte de Crăciun este perioada 
împodobirii caselor, a bradului și a pregătirilor mesei bogate. Se știe că pe orice masă de Crăciun trebuie 
să se afle sarmale, friptură de porc, cozonac si alte mâncăruri tradiționale. Toate acestea sunt pregătite cu 
mult drag pentru ziua de Crăciun, zi în care se va sărbători în primul rând alături de familie și abia apoi 
alături de prieteni. 

În ziua de Crăciun, revin colindele, de data aceasta copiii cântând ,,Steaua”. Prin acest colind, ei 
anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. Crăciunul reprezintă Nașterea lui Iisus Hristos și este un 
moment pe care îl sărbătorim cu bucurie în fiecare an. 

Fiecare țară are tradițiile sale de Crăciun, însă cele mai frumoase sunt tradițiile din România. Mi-ar 
plăcea să cunosc și alte tradiții din țări îndepărtate, însă Crăciunul va fi întotdeauna pentru mine așa cum îl 
știu de când eram mică: împodobind bradul, cântând colinde, râzând, ascunzându-mă după pat și pândindu-
l pe Moș Crăciun. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

P.I.P.: SIMINESCU PETRONELA 
ȘCOALA PRIMARĂ HORGA 

 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. 

 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 imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină de sens . 

 Activitățile artistice reprezinta un prilej de evaluare a activitatilor ce le-au pregatit. Prin poeziile 
recitate, copiii dau dovada ca sunt obisnuiti sa vorbeasca corect, nuantat, expresiv, folosind o mimica si un 
ton cat mai adecvat, prin miscarile prezentate se va vedea stadiul coordonarii cu ritmul muzicii, prin cantece 
se constata armonizarea cu ceilalti, prin scenetele prezentate se vor vedea cunostintele si starea empatica.  

 Serbarile reprezinta un nesecat izvor de satisfactii, lucruri, creeaza buna dispozitie, favorizeaza 
dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic si psihic. Importanta lor educativa constă în continutul artistic 
prezentat precum si in atmosfera sarbatoreasca ce se instaleaza cu acest prilej .De asemenea nu trebuie uitat 
caracterul colectiv al acestui gen de activitati care conduce la sudarea colectivului de copii, ii invata sa 
traiasca in grup, sa se incadreze intr-o disciplina ferma .Prin organizarea serbarilor dezvoltam la copii 
dragostea pentru arta, pentru frumos. Serbarile școlare, au fost organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna, 8 
Martie, 1 Iunie, cu ocazia unor actiuni din cadrul parteneriatelor „ Obiceiuri si traditii – Colindul la romani” 

Organizarea serbarilor cu ocazia Zilei Nationale, serbari de sfarsit de an scolar, contribuie la 
realizarea sarcinilor educatiei estetice, a dezvoltarii gustului pentru frumos si nu in ultimul rand, a 
dezvoltarii pe plan moral. 

 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 . 

 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 . 

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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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

SIMIONESCU GABRIELA LAURA 
 
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.  

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.  
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

SIMIONESCU GEORGETA LAURA 

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.
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FAMILIA ŞI ROLUL EI ÎN FORMAREA UNEI PERSONALITĂŢI DE 
SUCCES 

SIMU VERONICA 

Menirea educaţiei este aceea „de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă – omul” (Gentil, G. The Reform 
of Education). 

Problema educaţiei este abordată astăzi în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume 
caracterizată prin importante transformări, prin cerinţe şi aspiraţii specifice, prin schimbări în toate 
domeniile. 

Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar implicarea acestui 
deziderat rezidă în strânsă legătură dintre familie şi mediul educaţional. Acest lucru impune ca părinţii să 
fie parteneri egali în educaţia copilului. 

„Meseria” de părinte este grea. În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi prielnice 
dezvoltării copilului de vârsta preşcolară, familia este în primul rând cadrul existenţei biofizice, al acestei 
dezvoltări. Un anumit regim igienico - sanitar necesar dezvoltării fizice sănătoase şi armonioase înseamnă 
asigurarea unui program al zilei care să respecte ore de somn, alimentare, activităţi, joc, plimbări. Un 
judicios echilibru al acestora în raport cu disponibilităţile copilului preşcolar trebuie să evite 
suprasolicitarea fizică şi mai ales nervoasă a organismului foarte fragil. 

În răgazul de timp petrecut in mijlocul familiei obiectivul principal trebuie să fie al păstrării sănătăţii 
fizice, al creşterii normale şi mai ales al călirii organismului prin mijloace ce trebuie bine cunoscute celor 
ce asigura securitatea fizică a copilului. 

Un bun dobândit şi mult apreciat, câştigat de către copil în primul rând în familie este comportamentul 
moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, categorice dublat de un permanent respect pentru copilul 
care trebuie să se simtă iubit şi ocrotit. 

În accepţiunea cea mai largă a termenului, „copil bun” reprezintă în fapt suma trăsăturilor pozitive 
structurate în dinamica comportamentului: sârguinţă, cinste, iniţiativă creatoare, sociabilitate, politeţe, 
dispoziţie de colaborare etc., după cum părinte bun înseamnă: răbdare, calm, înţelegere, un fond afectiv 
numit în termeni obişnuiţi, dragoste faţă de copil. 

Cultivarea la preşcolar a dragostei de bine, de adevăr trebuie să se desfăşoare adaptat vârstei, ca un 
sistem referenţial. De asemenea, trebuie avute în vedere şi unele circumstanţe particulare, printre care cele 
mai de seamă sunt împrejurările concrete ale fiecărei măsuri sau acţiuni cu caracter educativ, considerarea 
educaţiei ca un proces neîntrerupt, continuitatea fiindu-i asigurată prin influenţele pe care le exercită 
coabitarea, deprinderile, obiceiurile şi întreaga comportare a tuturor membrilor grupului familial. 
Cultivarea dragostei de bine, de adevăr are nevoie, mai ales, de acţiune şi nu de verbalism, de activitate şi 
nu de dialog, de descoperirea virtuţilor de către copil şi nu de oferire a lor de către părinţi. 

Binele ajunge la copilul mic, de cele mai multe ori, sub formula „e bine să faci aşa!” şi - mai ales – 
„nu e bine ce faci!”. Dar, copilul se întreabă de fiecare dată „de ce nu este bine?”. Curent, la această între-
bare părinţii răspund : "nu am timp să discut, aşa am zis, aşa faci, dacă nu faci aşa ai s-o păţeşti!”. 

Apropierea copilului de bine (cu semnificaţia de normă de comportare şi nu de ordin ce trebuie 
ascultat) constituie calea spre înţelegere a binelui cu participare şi cu satisfacţiile ce decurg. Interdicţia de 
a nu se juca pe stradă sau pe trotuar cu mingea trebuie să fie înlocuită cu măsuri concrete evidente, creându-
se un alt loc sau oferindu-i prilejul unor jocuri mai captivante cu participarea directă chiar a părinţilor. 

Pentru a putea descoperi „binele” care mai târziu va deveni „principialitate, cinste, spirit de a-ţi ajuta 
aproapele, criterii de evaluare a comportării” este necesar ca în grupul familial să existe un cod de conduită 
bazat pe o egală respectare a normelor atât de către copii, cât şi de către părinţi. Respectiv, cerând copiilor 
să acţioneze într-un anumit mod, părinţii să constituie modelul şi imboldul în acea direcţie şi nu factor 
derutant. 

Mobilizarea progresivă a efortului pentru a săvârşi fapte bune, de laudă, crearea sistematică a unor 
condiţii favorabile dezvăluirii întregului potenţial spiritual reprezintă însăşi logica pedagogică în munca cu 
preşcolarii. 

Participarea efectivă a părinţilor la necazurile copiilor, la evenimentele din viaţa acestora, le dau 
liniştea şi siguranţa. Nu frica, nu teama trebuie să-l determine pe copil la acţiune; e bine să li se explice 
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natura greşelilor săvârşite, gravitatea acestora şi nu să se apeleze la măsuri unilaterale de natură să producă 
blocaje psihice şi dezadaptare socială. 

În directă legătură cu această ultimă precizare menţionăm că dragostea de adevăr nu poate fi cultivată 
de către părinţii care instalează copiilor frica de pedeapsă. De asemenea, să se ştie că drumul spre adevăr 
nu are trepte: este sau nu este adevăr, este ori nu este minciună sfruntată? 

Nu există adevăruri mici şi adevăruri mari, după cum nu există minciună mică sau mare: nu există 
domenii mărunte şi domenii mari în care se manifestă dragostea de adevăr ori înlocuirea acestuia prin 
neadevăr. Importantă pentru formarea copilului în sensul cultivării şi promovării adevărului este 
consecvenţa între vorba şi fapta adultului, între cele teoretizate şi cele ce-i pot fi concret demonstrate. 

Aceluiaşi cadru educaţional de familie îi sunt proprii şi cultivarea dragostei faţă de frumos, privită ca 
un aspect al pregătirii bunului gust al copilului faţă de îmbrăcăminte, de ţinuta fizică, de cadru al locuinţei, 
precum şi ca frumuseţe în comportare, în relaţiile cu cei din jur. Dragostea de frumos a preşcolarului se va 
întâlni peste ani, cu ordinea, cu curăţenia, cu decenţa în înfăţişarea fizică şi cu demnitatea în comportare, 
au floarea în ghiveciul căruia toarnă zilnic apa, cu grija de a realiza numai lucruri de bună calitate, sub 
aspect fizic, dar şi spiritual. 

Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor, reprezintă 
şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale conştiinţe, 
ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca maturităţii sale. 

Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umana. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât de 
mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Aceasta este cu deosebire cazul cercetărilor care 
vin dinspre psihanaliza, psihologia socială şi sociologie susţinând că familia este: adevăratul laborator de 
formare a persoanei. Transformarea individului în persoană adică în „individ cu status social” este întâi de 
toate opera familiei. Sunt două cauze care explică această influenţă a familiei asupra persoanei: una este 
legată de faptul că acţiunea familiei se exercită mai de timpuriu iar a doua de acela că multă vreme familia 
e calea prin care se canalizează oricare altă acţiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume socială 
a copilului. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale curbelor de învăţare este că toate urca foarte repede la 
început şi apoi tot mai încet mai târziu, având deci o accelerare negativă. Aceasta înseamnă că eficacitatea 
acţiunii mediului e foarte mare în primii ani, mică mai târziu şi foarte mică după 25-30 ani când totul devine 
fix şi imuabil, deci familiei îi revine astfel privilegiul de a-şi exercita influenţa de la început. 

Acest privilegiu este dublat de un al doilea: acţiunea familiei nu e numai cea mai timpurie dar multă 
vreme e şi singura având pe deplin monopolul fiind singurul factor de socializare a copilului din perioada 
preşcolară.  

Mediul familial 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. 

Considerată în substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante funcţiuni 
în procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale: 

- creează 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 exercită 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, rezistenţă la schimbările ulterioare care se 
impun; 

- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din viaţă. 
Educaţia copiilor se realizează atât prin intermediul procesului instructiv-educativ, cât şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare, un rol important fiind deţinut de familie. Între factorii educaţiei, familia a fost şi 
este considerată ca factor prioritar şi primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe 
în familie, unde se formează „ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter” – după cum spunea 

1610



Loisel. Familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici copilul făcându-şi „ucenicia” pentru 
viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i-o imprimă familia. 

Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în mica copilărie. 
În primii ani de viaţă copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii emotive care vor determina 
direcţionarea activităţii şi aptitudinilor de mai târziu. Năzuinţele copilului se formează în mica copilărie 
prin exemplul celor din jur. În familie copilul învaţă limbajul şi comportamentul social, îşi formează 
aspiraţii şi idealuri, convingeri şi aptitudini, sentimente, trăsături de voinţă şi caracter. 

Întotdeauna ambianţa, climatul din familie influenţează, în raport cu natura sa, personalitatea 
copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, afirma: „Nu trebuie să 
faceţi în faţa copilului nimic din ce nu vreţi să imite”. 

Zestrea de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de 
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi asigurându-i detenta realizării 
de sine şi a succesului în general. Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil, 
copilul se poate inhiba ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este, fie o puternică 
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie antisocială ca 
expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură, rezultat al frustrărilor 
afective acumulate în primii ani de viaţă.  

Încă de când copilul formulează primele propoziţii simte nevoia să transmită părinţilor 
„evenimentele” din viaţa sa. Dacă părintele va fi mereu ocupat, neatent, obosit, neavând dispoziţia 
sufletească nici timpul necesar să îl asculte pe copil, firul comunicării se rupe iar copilul se va simţi neglijat, 
respins în aşteptările sale. Va căuta răspunsuri în altă parte sau nu va mai căuta deloc. Numai fiind aproape 
de sufletul copilului, pătrunzând în gând şi luând parte la preocupările acestuia, părintele devine 
confidentul, sfătuitorul, punctul de rezistenţă şi încredere al copilului sporind şansele unei iubiri reciproce 
şi unui respect necondiţionat. Iubirea unui părinte, adesea în exces şi inexplicabilă nu poate justifica erorile 
de comportament şi de atitudine în raport cu copilul, mai ales că ele decurg din impasul relaţiilor părinte-
copil, părinte cu el însuşi, părinte cu partenerul de viaţă. Dacă într-o familie se cultivă nesăbuit dorinţele, 
pretenţiile copilului, dar se neglijează dezvoltarea iniţiativei, implicării personale în activitate, echilibrul, 
apar grave disfuncţionalităţi în relaţiile copiilor cu cei din jurul său, instalându-se unele trăsături de caracter, 
precum: egoism, lipsa de sensibilitate si atenţie faţă de alţii. 

 Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el găseşte forţa 
şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil, echilibrat, bun şi, prin 
aceasta, predispus la o anume fericire. 

 Părintele nu are dreptul şi nu poate să se substituie copilului sau, pe care trebuie să-l perceapă de la 
bun început ca pe o fiinţă autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula şi consolida manifestarea 
autonomiei şi eficienţei sale umane. Se spune că "profesia" de părinte este una din cele mai vechi profesii 
care se practică de către toţi membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic, 
să-şi pună probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale. 

 Pentru o bună educaţie a copilului este necesară conlucrarea familiei cu grădiniţa, iar apoi cu şcoala. 
Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte concret din partea familiei, 
conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări 
permanente dintre familie şi grădiniţă, al unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă pârghii de bază în 
munca de formare a preşcolarului. 

 Premisa de la care trebuie să pornească această colaborare este unitatea, comunicarea, continuitatea 
şi competenţa în munca educativă. O cunoaştere suficientă a ambelor părţi este dată de o apropiere cu dublu 
sens familie-grădiniţă, grădiniţă-familie, apropiere care să corespundă interesului celor două instituţii: 
educaţia timpurie pentru viaţă a copiilor. 

 Stabilirea unui program comun de educaţie în grădiniţă şi în familie, fixarea unor sarcini ale educaţiei 
în familie care să susţină, să întărească şi să întregească munca educativă din grădiniţă sunt condiţii de 
asigurare a unei unităţi de vederi a grădiniţei şi familiei. De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor 
reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine; deprinderile şi convingerile „creionate” acum constituie 
baza modului de acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact (îndeosebi 
ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii. 
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Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă, facem posibil ca orizontul specific de năzuinţe să 
devină cotidian posibil. 

„Începeţi dar prin a vă cunoaşte copiii” (Jean Jacques Rousseau) se află şi astăzi la temelia educaţiei. 
Funcţia de părinte este o “meserie” şi, ca oricare meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de părinte nu 

poate exista separat de cea de copil/urmaş, după cum noţiunea de educator nu poate exista separat de cea 
de educat. 

Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa 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. 

Greşesc acei părinţi care le interzic copiilor să se „atingă de anumite obiecte” sau să se deplaseze cât 
de mult pot. Tendinţa copilului de a apuca, de a desface piesele unei jucării, de a le pipăi, de a le privi, chiar 
de a le izbi pentru a vedea dacă se sparg sau nu, nu trebuie oprită. Un copil sănătos, bine alimentat şi crescut 
în condiţii igienice, manifestă un activism care trebuie stimulat, dar şi supravegheat şi îndrumat. 
Curiozitatea acută, de a cerceta tot ce-l înconjoară trebuie încurajată. Ea reprezintă germenii viitoarei 
curiozităţi epistemice, a spiritului de observaţie, a extinderii câmpului perceptiv, a capacităţii de a analiza, 
de a compara etc. 

În scopul formării personalităţii copilului şi găsirii celor mai bune metode de educaţie, s-au organizat 
consfătuiri, întâlniri cu specialişti: medici, psihologi, pedagogi, asistenţi sociali, profesori, părinţi, 
învăţători, educatori. Au fost prezentate şi s-au dezbătut preocupările psihologilor şi recomandările lor 
expuse în diferite lucrări: J. Piaget, J. Bruner, U. Şchiopu, E. Verza ş.a.m.d. 

În urma dezbaterilor s-au stabilit zece reguli pe care trebuie să le aibă în vedere, deopotrivă, părinţii 
şi educatorii în vederea educării copiilor. Le vom prezenta mai jos: 

1. Să-ţi iubeşti copilul 
Să te bucuri de el, să-l accepţi aşa cum este, să nu-l jigneşti, să nu-l umileşti, să nu-l descurajezi, să 

nu-l pedepseşti pe nedrept, să nu-l lipseşti de încrederea ta, să-i dai prilej să te iubească. 
2. Să-ţi protejezi copilul 
Să-l aperi de primejdii fizice şi sufleteşti, la nevoie chiar prin sacrificarea propriilor interese şi cu 

riscul propriei tale vieţi. 
3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău. 
Să-i transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii. Să-i dovedeşti că trebuie să trăiască în dragoste 

şi armonie cu ai săi şi cu toţi cunoscuţii familiei. Să trăiască în cinste, în adevăr, cu respectul bunurilor, 
convingerilor şi al sentimentelor altora. Să crească şi să simtă tot timpul comuniunea "mamă - copil - tată". 
Să-l obişnuieşti să participe la activitatea obştească. 

4. Să te joci cu copilul tău. 
Să-ţi faci timp pentru copilul tău, să vorbeşti cu el, să te joci cu el cum îi place (jocurile lui), să iei 

în serios jocurile lui, să te familiarizezi cu lumea imaginilor lui.  
5. Să lucrezi cu copilul tău. 
Să-ţi ajuţi copilul când încearcă să participe la munca în casă ori în grădină. Când copilul este mai 

mare, să-l obişnuieşti să participe la treburile zilnice din gospodărie şi pentru gospodărie. 
6. Să laşi copilul să dobândească singur experienţe de viaţă, chiar dacă suferă.  
Copilul acceptă numai experienţele pe care le face singur. Propriile tale experienţe sunt lipsite de 

valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-şi acumula experienţele proprii, chiar 
dacă sunt legate de anumite riscuri. 

7. Să-i arăţi copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane. 
Să înfăţişezi copilului posibilităţile extraordinare de desfăşurare ale omului, în conformitate cu 

înzestrarea şi talentele fiecăruia. Dar, în acelaşi timp, să-i arăţi că orice om trebuie să recunoască anumite 
limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de părinţi. Ajută-l pe copil să recunoască şi să respecte aceste 
limite. 

8. Să-l înveţi să fie ascultător. 
Să supraveghezi şi să îndrumi comportarea copilului, astfel încât prin acţiunile sale să nu genereze 

suferinţă nici pentru familie, nici pentru alţii. Răsplăteşte-l pentru respectarea regulilor stabilite. La nevoie, 
încearcă să impui respectarea regulilor prin pedepsire. 

9. Să aştepţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate şi 
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propriei experienţe. 
Copilul are nevoie de mult timp până învaţă să se orienteze în această lume complicată. Ajută-l cât 

timp poţi şi cere-i o părere proprie sau un verdict numai când este în stare să-l dea, conform experienţelor 
acumulate şi gradului de maturitate. 

10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanţe, spectacole, serbări de
familie, manifestări sportive). 

În vederea educării copilului, sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii 
trebuie să le dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizica şi psihică etc. 

Deseori părinţii se plâng: "Nu ştiu de ce nu mă ascultă! Ce mă voi face cu el când va fi mai mare?". 
Dacă această problemă ar fi corect înţeleasă de părinţi şi ar acţiona în spiritul rezolvării ei, fără a genera 
paralelisme între grădiniţă şi familie, atunci nu ar exista dereglări în conduita copiilor, iar părinţii nu-şi vor 
pune întrebările de mai sus. 

Prin investigaţia psihică a copilului său părintele va descoperi imensul lor potenţial şi apoi de a-l 
valorifica în opera de formare a unei personalităţi de succes. 

„Căci ei vor fi în lume şi în viaţă, 
Aşa cum noi le-am spus şi arătat, 
Iar ei, la fel vor da povaţă 
Şi-un lung popor e-acum de noi format” (Traian Dorz). 
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COLINDĂM, COLINDĂM IARNA ……. 
 

VLAD MARINELA 
SLAVU NICOLETA 

GRADINITA „ALBINUTELE”, SECTOR 6, BUCURESTI 
 
 

 
1. SOFIA :  
Dragi părinți și dragi bunici,  
Noi v-am invitat aici, 
Să vedeți serbarea noastră 
Ce vă prezintă dumneavoastră 
Tradiția strămoșească 
De Dumnezeu lăsată 
Și binecuvântată!  
 
2. ANDREI C:  
Când vine vremea rea  
Cu primii fulgi de nea 
 Se scutură din nori 
 De Sfinte Sărbători 
 Povești cu îngerași 
 Pentru copii poznași 
 Povești cu Sfinți părinți 
 Pentru copii cuminți. 
 Aflați-le acum, 
 În prag de Moș Crăciun!  
 
 3. CAROL : Hai copii, cu toţii, 
 Vine „Moşul bun" 
 Şi ne-aduce-n tolbă 
 Tot ce este bun. 
 Cai şi jucărele, 
 Cozonaci gustoşi, 
 Mândre păpuşele 
 Toţi să fim voioşi.  
 
 CÂNTEC: ,,Vine Moș Crăciun”  
 
4. EVA D: 
Bine-ai venit , Moș Crăciun ! 
Te-așteptam de mult să-ți spun  
Că noi cei din grupa mijlocie,  
Îmbrăcați de sărbătoare,  
Cu mult drag te-am așteptat  
Și aici ne-am adunat. 
Chiar dacă afară-i frig  
Să-ți cântăm toți un colind! 
Haideți, prieteni iubiți,  
Pe moș să-l înveseliți. 

  

1614



5. MELINA: Pentru că vine Crăciunul, 
Să mergem cu Moș Ajunul! 
Să cântăm cu veselie, 
Să spunem și-o poezie. 
Și dacă o să vă placă,  
Noi vă invităm îndată 
Să glumim, să râdem tare 
Că Moșul la fiecare, 
Ne va oferi în dar 
Tot ce are-n buzunar 
Și în sacul lui cel mare 
Chiar aici, chiar la serbare! 
 
6. RADU:  
Hai, copile drag, cu mine, 
Bradul să-l împodobim, 
Astă-seară moşul vine, 
Cu colinde să-l primim! 
Vine Moş Crăciun cu daruri 
Pregătite de-astă-vară, 
A-nhămat de-aseară renii 
Şi coboară-n sănioară. 
El sub brad va pune daruri, 
Noi vom colinda frumos, 
Fiindcă astăzi e Crăciunul 
Ce-L slăveşte pe Hristos. 
 
7. SARA F: 
Fie iarnă, fie vară, 
Bradul verde stă afară.  
Aşezat în vârf de plai, 
Se cocoaţă până-n rai. 
Are ace mici, verzui, 
Ca să placă orişicui. 
Ale lui ramuri bogate 
De Crăciun sunt încărcate. 
Globuleţe şi beteală,  
Bomboane şi poleială, 
Mici cadouri de Crăciun 
Are bradul meu cel bun. 
 
CÂNTEC: ,, Moş Crăciun de unde vii”  
 
8. EDI C: 
Este seara de Ajun, 
Noaptea Sfântă, minunată, 
Dinainte de Crăciun, 
De copii mult aşteptată. 
Brăduţul l-am cumpărat. 
Ba l-am şi împodobit. 
Cu globuri l-am colorat, 
Cu beteală l-am gătit.  
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9. REBECCA: Geamuri luminate,  
Fețe îmbujorate 
Globuri aurite, 
Vise împlinite. 
Bradu-i verde-n casă, 
Cozonac pe masă, 
Moșul daruri are, 
Pentru fiecare! 
 
CÂNTEC: ,,Brăduțul”  
 
10.EDI V: 
Acum în prag de iarnă 
Și-n prag de sărbători, 
Și mic și mare așteaptă 
La geam colindători. 
Ei vin doar sa ne cânte 
Cu glasul lor duios 
Apoi ei ne urează 
Așa cum se cuvine 
Trai bun și sănătate, 
În anul care vine! 
 
11. IOANA: Vă vestim o veste mare 
Azi e mare sărbătoare 
 Căci în ieslea din Betleem 
 Pe Mesia îl vedem 
 S-a născut cel prunc divin 
 Şi-ngerii din ceruri vin 
 Să-i aducă flori şi stele 
 Ca să-l îmbrace cu ele 
 E un obicei străbun 
 Ca în seara de Ajun 
 Să-l vestim pe Moş Crăciun 
 Şi pe Iisus cel bun. 
 
12. DENIS:  
Se cuvine de Crăciun 
Tot omul să fie bun, 
Cu toţii să ne-adunăm 
Să mergem să ne-nchinăm 
Lui Hristos astăzi născut 
Într-o iesle-n aşternut. 
Că acest pruncuţ frumos 
A venit spre-al nost’ folos,  
Să ne scape de pieire  
Să ne-aducă fericire. 
Fericirea cea cerească 
Cine vrea s-o moştenească, 
Să se-nchine lui Hristos 
Mesia cel prea frumos!  
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13.DARIA:  
Ce minunat mai ninge afarǎ. 
Şi pare-se cǎ s-a înoptat 
Dar nu ne ducem la culcare, 
Ci toţi pornim la colindat. 
Rǎsunǎ glas de veselie, 
Prin toate strǎzile din sat 
E semn cǎ vin colindǎtorii, 
Cu gândul bun cu sufletul curat. 
Cu clopoţei, cu zurgǎlǎi, 
La poarta noastrǎ s-au oprit 
Ca sǎ ne binecuvânteze, 
Cǎ astǎzi, Iisus s-a nǎscut. 
 
CÂNTEC: ,,Iata vin colindatori !”  
 
14. MAYA: 
 Am venit sǎ colindǎm 
 De bine sǎ vǎ urǎm, 
 Sǎnǎtate, mult noroc 
 Şi tot anul plin de rod! 
 Colindǎm de sǎrbǎtori, 
 Noaptea pe la cântǎtori 
 Şi aceastǎ zi sǎ fie 
 La mulţi ani, cu bucurie 
 Cǎ-i seara de Ajun 
 Colindǎm pentru Crǎciun. 
 La mulţi ani, s-aveţi folos, 
 De naşterea lui Hristos! 
 
15.CRISTINA: 
 Seara asta-i seară sfântă, 
Se colindă şi se cântă. 
Lămpile se ţin aprinse, 
Porţile se ţin deschise. 
Seara asta-i seară mare,  
Se bucură mic şi mare,  
Şi noi toţi ne bucurăm, 
Veste bună gazdei dăm. 
Că Fecioara Maria,  
A născut pe Mesia! 
 
16.ALEKS: 
Dă-ne drumul gazdă-n casă 
Nu ne ține la fereastră 
Dă-ne drumul gazdă-n tindă 
N-auzi larma de colindă? 
La casa de oameni buni 
Face Dumnezeu minuni 
Pune îngerii de strajă 
Și dușmanii nu cutează. 
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17.NATALIA: 
În casa noastră astăzi e mare bucurie 
 Noi așteptăm cu drag colindători, o mie! 
 Sosit-a ziua cea sfântă, 
 Când colindele se cântă 
 Că azi în lume a venit 
 Mesia ce mult dorit! 
Azi la fiecare casă  
Se aud colindători 
Și colinda lor frumoasă  
Tot răsuna până-n zori! 
 
18.IANIS: 
Pe cărarea şerpuită 
Cu argint împietruită  
Vin acum de sărbători 
Cete de colindători. 
Busuioc verde pe masă  
Dă-ne drumu gazdă-n casă  
Că umblăm să colindăm 
Şi pe Hristos îl cântăm  
Din seara Ajunului  
Până-ntr-a Crăciunului! 
 
CÂNTEC: ,,Domn, domn să-nălțăm!” 
 
19. TIMEEA: 
Pe drumul lung și-nzăpezit 
Se-adună cete-cete 
De ani și ani neîncetat 
Colindători, baieți și fete 
Ei merg la casele creștine 
Cântând cu glas duios 
În seara sfântă de Crăciun 
Colinde lui Hristos! 
 
20.TIBERIU: 
Am venit în casa voastră 
Să primiți urarea noastră 
Bună seara, oameni buni, 
Azi e seara de Ajun! 
Noi umblăm din casă-n casă 
Cum ni-i datina frumoasă 
Și strigăm urarea noastră 
Pe la porți, pe la fereastră! 
 
21. AMALIA:  
Bunica mea mi-a povestit 
Despre Iisus, ce-a fost vestit 
De steaua albă de pe cer 
Că se va naşte-n timp de ger, 
Că se va naşte pe-nserat 
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Copilul binecuvântat 
Ce mai târziu ne-a ajutat, 
Greşelile ni le-a iertat. 
Afară totul este alb 
În casă este bine, cald, 
Şi vin colindători în prag 
Să cânte de Iisus cel drag. 
 
22.CODRIN: 
Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm,  
Sănătate şi noroc 
Şi tot anul plin de rod! 
Şi dacă tot am venit 
Vom petrece negreşit 
Vom cânta şi vom juca 
Colinde vom asculta 
Şi proverbe, zicători, 
Cum e datina la noi! 
 
CÂNTEC: ,,Astăzi s-a născut Hristos!”  
 
23. RALUCA: 
Vin copii colindători 
In Ajun de sărbători 
Vin copiii voinicei 
Cu glasuri de clopoței. 
Iată-i vin pocnind din bici 
Cu buhai și cu tilinci 
Și încep a colinda 
Pe la case a ura. 
Vin copiii, vin cu spor 
Să vă spună tuturor 
Veselul lor plugușor 
Să vă spună sănătate, 
Bucurie, spor la toate! 
 
TOTI BAIETII: 
 Aho, aho copii și frați 
 Stați puțin și ne-ascultați 
 C-am venit cu plugușorul 
 Că așa ne-a mânat dorul! 
 Iată anul s-a sfârșit 
A crescut și-a-mbătrânit 
Dar noi știm c-am mai crescut 
Anul repede-a trecut 
Ne-am făcut și mai cuminți 
Întrebați și pe părinți 
Ia sunați din zurgălăi 
 Și pocniți din bice, măi… 
 
24. GABRIEL: 
Că în anul ce-a trecut 
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 Multe lucruri am făcut: 
 Am pictat, am desenat,  
 Despre toate-am învățat. 
 Știm că cinci cu doi fac șapte, 
 Știm că după zi e noapte, 
 Știm ce este o silabă, 
 Iar din două spunem tablă. 
 Ia sunați din zurgălăi 
 Și pocniți din bice, măi! 
 
25. ERIKA: 
 Casa în care-am intrat 
 E de binecuvântat 
 După legea creştinească, 
 Numele să-şi împlinească 
 Și-ntre lumânări aprinse 
 Mesele să-i fie-ntinse 
 Și-ncărcate de bucate... 
 Să trăiţi în sănătate 
 Și-n unire, şi-n cinstire, 
 Că ne-aţi dat adăpostire.  
  
 26.DAVID :  
În seara sfântă de Ajun, 
Ne întâlnim cu Moş Crăciun, 
Ce împarte bucurii, 
La părinţi şi la copii. 
O pornim apoi prin sat, 
La colindă şi urat. 
Să vestim că e Ajun 
Şi se naşte Domnul Bun!  
 
27. EVA S:  
Nu e noapte mai frumoasă 
Cum e noaptea de Crăciun, 
Când coboară printre oameni 
Domnul milostiv şi bun.  
Toate clopotele sună 
Şi anunţă vestea bună:  
Azi începe mântuirea  
Pentru toată omenirea. 
 
CÂNTEC: ,,Steaua sus răsare!” 
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28 MARIA:  
Moș Crăciun, moșule bun, 
Te rog, dă-mi voie să îți spun 
Copiii harnici și cuminți 
Le urează la părinți 
Să le fie viața plină  
De belșug și de lumină. 
Anul care iată,vine 
Să le aducă numai bine. 
Să le fie casa, casă, 
Cu pâine și colaci pe masă. 
 
 TOATE FETELE: Moș Crăciun, înainte de-a pleca 
 Vrem să-ți spunem « Sorcova » 
 Sorcova, vesela, 
 Spunem pentru dumneata, 
 Să-nflorești, să-ntinerești 
 Și ani mulți să mai trăiești. 
 Îți urăm ani buni și mulți 
 La anul să nu ne uiți 
 Că vom fi si mai cuminti,  
 Poți să-i întrebi pe părinți. 
 Moş Crăciune, peste ani 
 Să ne trăieşti, la mulţi ani! 
 
29. ADRIAN: Frunză verde de mărar 
Bună seara gospodari 
Puțin am să vă vorbesc 
Anul Nou să-l întâlnesc. 
Anul Nou e tinerețe 
Eu, la capat, bătrânețe ! 
Mi s-a împlinit sorocul, 
Să-mi ia cu vrednicie locul! 
 
30.RAZVAN:  
Pe aripi de porumbei 
(Anul Nou) În sunet de clopoţei 
Anul nou sunt, şi-am venit 
De la drum înzăpezit 
Să urez la toţi copii 
Multe, multe bucurii 
Să urez părinţilor 
În muncă să aibă spor 
Si putere la bunici 
Ca să-i crească pe cei mici! 
 
SOFIA: 
 S-a sfârşit programul nostru 
Suntem foarte fericiţi 
 Că-n această zi de iarnă 
Aţi venit să ne priviţi! 
 Lucruri mari şi prea-nsemnate 
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 De la noi nu-s de-aşteptat 
 După puterile noastre 
 Ce-am ştiut, am prezentat! 

Cantec :”Dii calutii mei ! „  
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RELAŢIA FAMILIE –GRĂDINIŢĂ ŞI 
IMPORTANŢA ACESTUI PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 
ŞC. GIMNAZIALĂ ,,TOMA BRĂTIANU”ŞUICI / G.P.N. ŞUICI 

PROF.ÎNV.PREŞC SOITARIU MARILENA 
 
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. 

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 
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 
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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.  

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 f i  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 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 f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, părinţi ai copiilor cu diferite deficienţe, părinţi tineri, mame.  

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.  

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. 

 
Biliografie: 
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 
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SERBĂRILE ŞCOLARE 

PROFESOR: STAICU ADRIANA 
SCOALA GIMNAZIALA CAPSUNA 

JUDETUL: DAMBOVITA 

 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 . 

 Serbarea scolara 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor. 

1625



 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 . 

 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 . 

 Serbarile scolare contribuie la acumularea de cunostinte si la largirea orizontului de cunoastere a 
copiilor. Intelegand si memoranf poezii, texte ale scenetelor sau cantece se dezvolta memoria si limbajul. 
Aceasta forma de invatare este conditionata de dezvoltarea atentiei. 

  
Bibliografie: 
*Potolea, Dan si Paun Emil, Pedagogie, Fundamentari teoretice si demersuri aplicative, Editura 

Polirom, Iasi 2002 
*Constantin Capezan, Valentele literaturii pentru copii si dezvoltarea vorbirii, Revista Invatamantul 
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PERSPECTIVE ÎN ABORDARE RELAŢIEI FAMILIE ŞCOALĂ 

PROF. STAIER IOANA-ELENA 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA ELIADE” SIGHIŞOARA 

Relaţia dintre familie şi şcoală presupune o interacţiune între două entităţi responsabile cu educare 
elevilor care ia mai multe forme – şedinţe cu părinţii, supravegherea elevilor acasă, ajutorul dat la teme, 
alegerea şcolii în concordanţă cu aspiraţiile copiilor, reprezentarea părinţilor în consiliile de administraţie. 
Familia şi şcoala desfăşoară o serie de activităţi care urmăresc atingerea unui obiectiv comun: reuşita 
profesională şi socială a copilului. 

La începutul secolului al XX – lea eşecul profesional şi social al omului era considerat rezultatul 
„moştenirii genetice”, iar in a doua jumătate a secolului nereuşita era atribuită exclusiv şcolii. În ultima 
vreme cele două teorii s-au dovedit a fi greşite, ce mai bună abordare s-a dovedit a fi colaborarea dintre 
cele două entităţi, împărţirea responsabilităţii eşecului educaţional şi social al omului. Specialiştii în 
pedagogie au elaborat modele de relaţii care să faciliteze colaborarea dintre familie şi şcoală. Nu s-a ajuns 
nici în prezent la identificarea unui model ideal de relaţie între familie şi şcoală, însă au fost identificate 
mecanismele, cauzele, factorii care influenţează colaborarea dintre cele două entităţi şi modelul în care pot 
fi valorificate la maximum. Cele mai importante s-au dovedit a fi: caracteristicile socio-economice şi 
culturale ale familiei, aşteptările, aspiraţiile părinţilor, competenţele şi practicile părinţilor, etc. 

Cel mai des relaţia familie-şcoală a fost analizată din perspectiva caracteristicilor socio-economice şi 
culturale ale familiei: structura, număr de copii, nivelul de educaţiei al părinţilor, ocupaţia, veniturile, 
mediul în care locuiesc, etc. Indiferent de gradul de civilizaţie al unei societăţi, acestea rămân 
caracteristicile care domină relaţia dintre familie şi şcoală. Familia tradiţională şi cu un grad înalt de 
educaţie se implică mai mult în activităţile şcolii decât familiile monoparentale sau cu un grad mai scăzut 
de educaţie. Mamele care au carieră proprie se implică mai mult în educaţia copilului acasă şi nu participă 
des la activităţile desfăşurate la şcoală. La taţi suportul acordat copiilor variază puternic în funcţie de 
categoria socio-profesioanlă, cei care se implică mai mult în educaţia copiilor sunt cei care au nivel ridicat 
de educaţie mai ridicat. Un nivel ridicat de educaţie se asociază cu ocupaţii non-manuale şi ale veniturilor 
mai mari s-a dovedit a influenţa puternic societate modernă. Un nivel scăzut de educaţie sau lipsa acesteia 
duce la şomaj, nesiguranţă şi câştiguri limitate. 

Şcoala este un loc cu care părinţii cu nivel înalt de educaţie sunt obişnuiţi şi încearcă să-l utilizeze cât 
mai bine în favoarea lor. Cunoaşterea sistemului educaţional este un avantaj pentru alegerea unui parcurs 
educaţional cât mai bun pentru copii lor. 

Relaţiile dintre familie şi profesori se stabilesc mai uşor dacă nivelul de educaţie dintre ei este mai 
apropiat. Situaţia este diferită acolo unde diferenţa de educaţie este mai mare, copiii lor nu vor avea rezultate 
bune pentru că nici părinţi lor nu au reuşit, şcoala rămânând pentru ei ceva distant, rece şi ostil. Pentru 
aceşti părinţi orice reformă a sistemului de educaţie este o sursă de stres, care le accentuează sentimentele 
de nereuşită şi îi face să se îndepărteze şi mai mult faţă de şcoală. 

Cercetările care au abordat relaţia dintre familie şi şcoală au ajuns la concluzii foarte utile sistemului 
de învăţământ, dar au ridicat şi unele semne de întrebare legate de egalitate de acces şi succes în educaţie. 

În România populaţia are o percepţie bună asupra accesibilităţii la educaţie, educaţia fiind una dintre 
priorităţile naţionale. 

Un rol important al percepţiei faţă de şcoală a părinţilor îl constituie momentul în care copii au intrat 
în sistem, când încep să le fie evaluate performanţele şi copii trebuie să fie ajutaţi în efectuarea temelor. 
Atunci când copilul are rezultate bune şa şcoală, părinţii cu tendinţa de a pune accentul pe propria lor 
educaţie, în timp ce copii cu rezultate slabe întăresc imaginea negativă asupra şcolii şi măresc distanţa dintre 
familie şi şcoală. 

Aşteptările părinţilor faţă de şcoală s-au modificat în ultimul timp, astăzi nici un părinte nu mai 
aşteaptă ca şcoala să-i înveţe pe copii doar „să scrie, să citească şi să socotească”, cu toate acestea, cât de 
mult peste acest nivel trebuie să înveţe copilul la şcoală diferă de la o familie la lata. Unele familii au 
aşteptări în domeniul profesional, în timp ce altele vizează trăsături comportamentale elevate, de cunoştinţe 
generale. 
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Şcoala tradiţională în care profesorii predau şi elevii reproduceau este regretată şi astăzi de mulţi, 
deoarece ei zic că erau reguli, norme care se aplicai tuturor copiilor şi anula diferenţele socio-economice 
dintre elevi. Şcoala modernă pune accentul pe individualitate, pe autonomie, pe independenţă, astfel de 
comportamente însă nu sunt comune multor familii. 

În România sistemul de educaţie încă este dominat de modelul de şcoală tradiţională, ceea ce este 
considerat un neajuns, însă părinţii sunt de acord cu el în cea mai mare parte deoarece în opinia lor îi învaţă 
pe elevi să fie ordonaţi şi să respecte regulile. În ceea ce priveşte ceea ce învaţă copii la şcoală, părinţii se 
raportează la ceea ce au învăţat ei la şcoală, la ceea ce le este mai uşor lor să evalueze şi mai puţin la ceea 
ce le-ar fi necesar copiilor într-un viitor dificil de anticipat. 

 
Bibliografie: 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ- FAMILIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU ALINA GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHITA STĂNESCU” CEPTURA 

Familia și școala sunt factorii educativi cu o influență deosebită asupra formării și dezvoltării 
personalității copilului. Un factor important îl constituie și raporturile dintre cei doi factori educativi, 
relațiile reciproce pe care le dezvoltă.  

Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa 
materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. În societatea contemporană se constată o schimbare a 
ierarhiei pe scara valorilor, iar lipsa unor modele de urmat îi pun pe adulți în și mai mare dificultate ca 
părinți. 

 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 se creeze un mediu de 
încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot colabora cu alţi 
membri ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara 
ei. Implicarea părinților în educația școlară a copilului poate avea beneficii majore. În ciclul primar se 
remarcă un interes deosebit al multor părinți, însă pe măsură ce copiii cresc, aceștia își mai pierd interesul 
în ceea ce privește activitatea școlară. Totodată, se constată că multe dintre problemele legate de 
comportament și de rezultatele slabe ale elevilor provin din lipsa de interes a părinților față de activitățile 
școlare. Este foarte important ca părintele să-i stimuleze copilului setea de cunoaștere, să-i stârnească 
curiozitatea de a descoperi lucruri noi şi să-i stabilească un program zilnic bine organizat și echilibrat. 

Sunt situații în care copilul se poartă diferit în mediul familial faţă de cel școlar. Părinții nu pot 
cunoaște pe deplin psihologia copilului lor dacă nu află și modul lui de comportare în condițiile școlare. 
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului instructiv-educativ are o 
serie de motivaţii. Pe de o parte, părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi descopere ca elevi, pe de altă parte, 
părinţii au nevoie de informaţii referitoare la îndeplinirea rolului de elev de către copilul lor. Printre formele 
de colaborare a părinţilor cu şcoala se pot enumera: prezenţa la şedinţe şi lectorate, asistarea elevilor în 
efectuarea temelor, participarea la activităţi cultural-artistice şi sportive, organizarea unor expoziţii, serbări, 
excursii. Între școală și familie trebuie să existe o colaborare autentică bazată pe încredere și respect 
reciproc. 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). 

În cadrul ședințelor cu părinții, acestora trebuie să li se prezinte modul în care își pot ajuta copiii la 
învățarea lecțiilor, dar mai ales în controlul temelor de acasă. Totodată părinții trebuie să cunoască dacă 
copilul lor are un comportament corect față de învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 
familiilor acestora, sunt evenimente extrem de așteptate de familie, primite cu mare entuziasm de toți 
membrii familiei, de la părinți și bunici la mătuși și unchi, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră 
personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau al unui 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. În cadrul 
serbărilor se remarcă și copii care nu au performanțe deosebite la învățătură. Cântecul, dansul, recitarea 
poeziilor 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 și momente interactive părinţi-copii: jocuri, 
scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. 
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Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, la o atmosferă mai caldă, de sărbătoare, 
a tuturor vârstelor. 

În cadrul lectoratelor cu părinții, aceştia pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite probleme apărute 
în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către învățător, iar acesta la rândul lui poate afla multe aspecte din 
viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine cauzele problemelor cu care se 
confruntă elevii săi. 

Atât cadrele didactice, cât și parinții, trebuie sa înțeleagă importanța stabilirii unei conexiuni între 
mediul școlar și cel familial, cadrele didactice având posibilitatea să găsească noi pârghii prin care pot 
ajunge la o mai bună călăuzire, formare, îndrumare, motivare a copiilor, iar părinții având oportunitatea să 
se implice și să influențeze în mod pozitiv procesul prin care copiii lor asimilează cunoștințe, deprinderi și 
nu în ultimul rând idealuri, care le vor permite să devină ceea ce ar trebui să fie obiectivul procesului 
educațional – cea mai bună versiune a lor. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII 
 

PROF. INV. PRIMAR STANESCU DANIELA VERONICA 
 
 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. 

 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. 
 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. 
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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. 

• 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 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. 

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. 
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,,IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII” 

PROF. ȊNV. PRIMAR STᾸNESCU ELENA EMANUELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 

LOC. VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

''Prezența părinților poate transformă cultura școlii.'' (S.L.Lightfoot) 
Pentru a deveni o şcoală de calitate și de succes, o şcoală modernă trebuie să asigure o redimensionare 

a relației cu familia. 
În vederea educării copilul tranziției românești, este fundamental să analizăm realitatea cotidiană, să 

redefinim și să reorganizăm cele patru medii de viață curentă ale copilului: familia, școala, anturajul și 
audiovizualul. În acest sens, conjuncția școală- familie este necesar să aibă finalități primordiale și obiective 
comune. 

 Colaborarea cadrului didactic cu familia elevului nu poate să aducă decât beneficii tuturor părților 
implicate. Este esențial ca întâlnirile cu părinții să se facă sub diverse forme: întâlniri programate (cu toți 
părinții, cu un grup de părinți, cu părinții unui copil), întâlniri ocazionale (la sfârșitul orelor, în pauze, pe 
stradă), întâlniri telefonice, corespondență, vizite la domiciliu, consultații la cererea părinților, dar și 
activități nonformale (excursii,acțiuni sportive, de voluntariat, concursuri, momente festive, aniversări, 
sebari). 

Părintele va veni cu interes, chiar cu plăcere la școală și va participa la activitățile propuse, numai 
dacă profesorul îl va trata cu respect și îl va face să se simtă parte a parteneriatului. Recunoașterea cu 
obiectivitate a greșelilor școlii, renunțarea la lecturile pedagogice interminabile și încurajarea dezbaterilor 
și a opiniilor personale, respectarea promisiunilor și propunerea de soluții realiste sunt factori care vor 
contribui la implicarea familiei în viața școlii. 

Prin activităţile cu părinții pe care le desfăşor, urmăresc nu numai creşterea performanţei şcolare, ci 
şi dezvoltarea relațiilor interpersonale în cadrul grupului de părinți al clasei, cât și redescoperirea relațiilor 
copil-părinte și întărirea afecțiunii dintre aceștia. Consider că este necesară o astfel de perspectivă, deoarece 
condițiile sociale de astăzi influențează familia (și implicit copilul) prin șomaj, sărăcie, familii 
dezorganizate, liberalism prost înțeles. 

În acest sens, am hotărât să desfășor în acest an școlar, în perioada noiembrie- decembrie, un proiect 
educațional cu părinții clasei pregătitoare, care să cuprindă mai multe tipuri de activități. 

Musafirul zilei este activitatea în care părinții vin să asiste individual la orele dintr-o zi de școală. 
Scopul este observarea comportamentul propriului copil în timpul programului, dar și familiarizarea cu 
cerințele școlare, modalitatea de predare a noilor conținuturi la clasa pregătitoare. La sfârșitul zilei părintele 
completează un jurnal cu impresii, nelămuriri, sugestii, din care ar trebui să reiasă dacă această experiență 
a fost sau nu benefică. 

O altă preocupare a fost să aduc împreună copiii și părinții pentru a petrece un timp de calitate, într-
un mediu relaxant. Așadar, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Andrei, am hotărât să confecționăm, în echipe 
formate din mama și copil, păpușele cu grâu. Am purtat discuții despre tradițiile și obiceiurile românești 
specifice sărbătorii, am prezentat un material power-point adecvat în care se regăseau și etapele realizării 
modelului propus. Această activitate a adus bucurie în rândul copiilor şi adulţilor pentru rezultatele obţinute 
din efortul reunit şi plăcerea că au petrecut mai mult timp împreună. 

Conștientizând faptul că tradițiile sunt încă prețuite în mediul rural, am abordat o altă tema : 
sărbătorile de iarnă și mersul cu uratul. Colectivul de elevi al clasei, însoțit de părinții care nu erau la 
serviciu au mers să colinde în diverse locații din comună. Participarea părinţilor le-a oferit 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 alte medii, în afara celui 
familial. 

Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa copiilor constituie momente de cunoaştere 
reciprocă şi de implicare în actul educativ. Astfel, prima serbare de școlar, care a coincis cu sosirea lui Moş 
Crăciun, a stârnit emoţii puternice printre toţi participanţii: copii, învățătoare, părinţi. Comunicarea cu 
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părinţii, legătura permanentă dintre școală şi familie a făcut că acest eveniment să se transforme într-un 
moment de neuitat. 

 În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine copiii 
şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate pe care le pot 
aplica în educaţia copilului. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus 
informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora, exemplele de bună practică 
fiind popularizate pe rețelele de socializare, și anume în grupul clasei, pe site-ul şi în revista şcolii. 

Parteneriatul dintre școală şi familie organizat corect,început încă din primele momente ale școlarității 
și susținut pe tot pacursul acesteia, duce la o educaţie solidă, fără pericol de eşec şcolar mai târziu.Școala 
reprezintă piatra de temelie a personalităţii în formare a copilului, iar prezenţa familiei va fi liantul între 
aceasta şi mediul necunoscut iniţial. Parteneriatul școală – familie, acţiunile pe care le desfăşoară, 
continuarea de către părinți a activităţilor din clasă, duc la o educație de calitate și, ulterior la formarea 
copilului pentru viaţa de adult. 

  
Bibliografie: 
* Ezechil Liliana – Comunicarea educațională în contextul școlar, EDP, București 2002 
* Stăiculescu Camelia- Managementul parteneriatului școală-familie, -parteneri pentru educație, Ed, 

ASE, București,2007. 
* Didactica - revista de comunicări științifice, nr.2, noiembrie 2008 
* Godfrey Claff - Parteneriat școală-familie-comunitate, -ghid pentru cadrele didactice, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 2007. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII 

PROF.PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA: STANICA LIGIA 
PROF. EDUCATOR: POTINTEU CATALINA MARIA 

C.S.E.I. FAGARAS 

 Scoala 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 necesara. Școala nu-și poate realiza pe deplin 
sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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. Întregul proces 
de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și acasă. 

 Totodată părinții trebuie să cunoască dacă copilul lor are o comportare corectă față de profesori și de 
colegii de clasă, 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” 

 Efortul educativ își găsește eficiența dorită atunci când între cei doi factori, școală și familie, există 
o conlucrare în interesul comun al educării copilului.

 Parteneriatele dintre școală și familii pot: ajuta profesorii în munca lor; perfecționa abilitățile școlare 
ale elevilor; îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar; imbunătăți abilitățile educaționale ale 
părinților; dezvolta abilitățile de lideri ale părinților; conecta familiile cu membrii școlii. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu 
aceasta: ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare. 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.

 Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă și ar fi păcat ca prin acțiunea noastră să 
uniformizăm aceste individualități. Personalitatea școlarului este în formare, deoarece este rezultatul unei 
evoluții lungi, care are loc în primul rând în condițiile interacțiunii cu mediul social. Învățătura 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”. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: STATE MIHAELA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 15, TÂRGOVIȘTE 

 Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a copiilor, pentru 
cultivarea aptitudinilor şi înclinaţiilor 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. 

 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 . 

 Serbarea şcolară 
 Reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin 

conţinutul vehiculat al serbării, preșcolarii 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 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 : înălţare sufletească, distracţie, satisfacţie, 
plăcere estetică, 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 . 

 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 . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării. 
 Desfăşurarea serbării cuprinde mai multe momente: 
 - perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească;  
 - desfășurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării. 

 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; 
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 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.  

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atat 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 masura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este 
bine să fie prezentate și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

Bibliografie: 
1. Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
2. Sorina Sav, ”Traditiile si obiceiurile romanesti,Editura Nico
3.Revista invatamant primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped
4.Revista invatamant primar, nr.2-3/2001, Editura Discipol.
5.Teodosiu, O., Coman, C.,(2005) Manifestarea creativităţii în activităţile practice şi artistico- 
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SARBATORILE DE IARNĂ ÎN ZONA GORJULUI 
 

PROFESOR: STEFAN MARCELA 
ŞCOALA GIMNAZIALA CRUSET, JUD.GORJ 

 
 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 gorjului 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. 

Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor. 
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. Principalele 
sărbători ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza - au funcţionat de-a lungul vremii ca 
momente independente de înnoire a timpului şi de început de an. 

Un obicei foarte cunoscut este „tăierea porcului”. 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. 

Ignatul este divinitatea solară care a preluat numele şi data de celebrare a Sf. Ignatie Teofanul (20 
decembrie) din calendarul ortodox, sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii zilei de Ignat se taie porcul de 
Crăciun - şi cu Inatoarea. Potrivit calendarului popular, Inatoarea, reprezentare mitică a panteonului 
românesc, pedepseşte femeile care sunt surprinse lucrând (torc sau ţes) în ziua de Ignat. Animalul sacrificat 
în această zi este substitut al zeului care moare şi renaşte, împreună cu timpul, la solstiţiul de iarnă. În 
antichitate, porcul a fost simbol al vegetaţiei, primavara, apoi sacrificiul lui s-a transferat în iarnă. 

În acea zi se pregătesc bucatele tradiţionale pentru Crăciun: cârnaţi, caltaboşi, jumări, sângerete, 
slănină sau suncă, etc. Tot atunci se toacă şi carnea pentru sarmale, iar pulpele se tranşează pentru friptură. 
Unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii, slănina, pieptul ardelenesc, etc.). Imediat după sacrificare, 
gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor care l-au ajutat la tăiat (uneori şi vecinilor) şorici, carne 
proaspăt prajită şi un pahar de vin (sau ţuică fiartă în anumite zone). În puţinele zile rămase până la Crăciun, 
gospodinele fac piftie (răcitură), sarmale, cozonaci cu nucă, mac şi rahat (sau brânză şi stafide), plăcintă şi 
prăjituri diverse. În acelaşi timp, începe curăţenia în casă şi în curte, împodobirea locuinţei şi pregătirea 
hainelor pentru Sărbători. 

Un obicei foarte cunoscut este împodobirea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care este veşnic 
verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel analogie cu viaţa care intră în lume o dată cu Naşterea Fiului 
lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este Viaţa Se naşte pentru ca noi să dobândim viaţa veşnică. Datina împodobirii 
bradului de Craciun pare a fi de obârşie germană, aşa cum este şi cântecul "O, brad frumos!". În Germania, 
această sărbătoare este cunoscută sub numele de Cristbaum.  

Pomul de Crăciun este un brad împodobit, substitut al zeului adorat în ipostaza fitoformă, care moare 
şi renaşte la sfârşit de an, în preajma solstiţiului de iarnă, sinonim cu Butucul de Crăciun. Împodobirea 
bradului şi aşteptarea de către copii a "Moşului", numit, în sud-estul Europei, Crăciun, care vine cu daruri 
multe, este un obicei occidental care a pătruns de la oraş la sat, începând din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Pomul de Crăciun s-a suprapus peste un mai vechi obicei al incinerării Butucului (zeul mort) în 
noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi renaşterea divinităţii şi a anului la solstiţiul de iarnă, Obiceiul 
a fost atestat la români, aromâni, letoni şi sârbo-croaţi. 

Primele semne ale Sarbatorii 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 Domnului, urează gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru 
aceste urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi chiar colăcei - pe care gospodinele care respectă 
tradiţia le-au pregătit cu mult timp înainte. Diferind doar destul de puţin, colindele religioase sunt foarte 
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asemănătoare în toate zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce veste minunată”, “Steaua”, 
“Trei păstori”, “La Vifleim colo-n jos”, “Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”. 

În unele locuri în noaptea Cracinului putem întâlni şi cântarea religiosă cunoscută sub numele de 
Vicleimul sau Irozii, la care participă copiii. Această dramă religioasă ne înfăţisează misterul Naşterii 
Domnului în toate fazele sale. Personajele dramei sunt Irod şi ceata sa de Vicleim, un ofiţer şi soldaţi 
îmbrăcăţi în portul ostaşilor români, trei crai sau magi: Melchior, Baltazar şi Gaspar, un cioban, un prunc 
şi în unele părţi o paiaţă. 

Alături de partea religioasă a Irozilor, s-a dezvoltat mult timp, poate chiar şi astăzi, partea profană, 
jocul păpuşilor. Într-o cutie purtată de doi băieţi este înfăţişată grădina lui Irod şi o parte din piaţa oraşului. 
Moş Ionică, îngrijitorul curţii şi o paiaţă dau naştere la o serie de scene care satirizează întâmplari şi 
obiceiuri prin care sunt ridiculizaţi hoţii, fricoşii ori femeile ce se sulemenesc. Vechi de tot, teatrul păpuşilor 
a fost o petrecere plăcută chiar în palatele Domnitorilor ţării. 

Începând cu Ignatul şi sfârşind cu zilele Crăciunului, prin alte părţi începând cu zilele Crăciunului, 
iar prin altele obişnuindu-se numai în ziua de Sfântul Vasile, există obiceiul ca flăcăii să umble cu ţurca, 
capra sau brezaia. 

Jocul "caprei" (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a fost, desigur, 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".  

Micul cor al stelarilor, care intră în imobil în zilele Crăciunului, cântă versuri religiose despre naşterea 
lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În oraşul Vitleem"; "Trei crai de la est". 

Obiceiul Plugu;orului 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. 
Legat de jocul caprei, cel al ursului, caluţii şi jocul cerbului, aceste obiceiuri şi-au pierdut astăzi din 
semnificaţiile iniţiale (capra - personificarea productivităţii/înmulţirii uşoare şi rapide în lumea animală şi 
a fertilităţii pământului; ursul - animal sacru la geto-daci, căluţii/căiuţii - care simbolizează protejarea 
gospodăriilor de spiritele rele; cerbul - simbolul soarelui, întruchiparea purităţii şi a dreptăţii) şi sunt 
practicate mai mult în scop de diverstisment. 

Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la elemente 
fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu plugusorul contribuie la veselia generală a 
Sărbătorilor de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea acestei sărbători de Anul Nou cu acele 
elemente care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului nostru - agricultura şi creşterea 
animalelor. 

Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii intră din 
casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, buhaie (un instrument specific), clopoţei, 
tălăngi etc 

Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineata 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”. 

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. 
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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. 

Bibliografie 
1. M. Radulescu - Codin, Sărbătorile poporului, 1909,
2. T. Pamfile, Mitologie românească, Ed. All, Bucureşti, 1977,
3. I. Nicolau, Ghidul sărbătorilor româneşti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998,

1640



FAMILIA ŞI ŞCOALA - PARTENERI CU DREPTURI EGALE 

ÎNV. ŞTEFANACHE DIANA AURA 
LICEUL TEHNOLOGIC „JUSTINIAN MARINA” 

-BĂILE OLĂNEŞTI-VÂLCEA 

"Ca primă şcoală de viaţă şi de credinţă-afirmă Papa-familia este chemată să formeze noile generaţii 
la valorile umane şi creştine pentru că, orientându-şi viaţa după modelul lui Cristos, să-şi formeze o 
personalitate armonioasă". În această îndatorire educativă, "atât de decisivă pentru persoana umană" – 
familia trebuie să poată conta şi pe "sprijinul şcolii, al parohiei şi al diverselor grupări bisericeşti care să 
favorizeze o formare integrală a fiinţei umane". 

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 
probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, 
în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, relaţiile 
dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copilul ce "are 
semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul 
lui de dezvoltare" (Osterrieth).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.Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul 
social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său 
imediat. 

 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. Mediul familial 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 extrem de puternică şi de neînlocuit. 

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. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind 
responsabilă familia elevului. 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. 

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 
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vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod 
special pentru acest lucru.Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl 
are familia. Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are 
şcoala, dar nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori 
există mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venin să o 
completeze pe a celuilalt. 

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 
activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în evidenţă 
aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a determinat 
autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. Dealtfel, în contextul 
actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea socială a şcolii depăşeşte tot 
mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului şcolar avâdn 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. 

Cu părere de rău trebuie să afirmăm că se constată în ultima vreme o depărtare a familiei de şcoală, 
o scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor dar, 
în acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un semnal de alarmă şi 
se impune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie semidirecţională, redusă la 
simpla informare a părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie să convingă familia ca ea sa 
devina un participant activ în procesul de instruire-educare. 

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. 

Atunci când unui părinte i se pune întrebarea: "Ce anume iţi doresti cel mai mult?", probabil că fiecare 
ar răspunde: "Copiilor mei le doresc să se realizeze în viaţă", „Copiilor trebuie să le fie bine!”Aceleaşi 
lucruri ni le dorim şi noi, dascălii, pentru “copiii noştri” de la şcoală! 

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi scop – 
formarea personalităţii umane integrale şi armonioase, precum şi o unitate în ceea ce priveşte consilierea 
copiilor,un parteneriat cu durată permanentă, pe întreaga perioadă de şcolarizare a copilului, în vederea 
realizării profesionale a acestora. 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

AUTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR DENISA STÎRCEA, 
C.N.I.MATEI BASARAB,RM.VÂLCEA 

REZUMAT 
De câtva timp, asistăm la un fenomen de deteriorare,a procesului de instruire şi educaţie a copiilor şi 

elevilor, prin şcoală. Dovadă sunt nenumăratele acte de violenţă fizică şi morală, prezentate şi comentate 
aproape zilnic în media. Cauzele sunt multiple şi ţin de atmosfera morală generală din politică şi societate, 
de gradul de pregătire pedagogică a cadrelor didactice, de ataşamentul lor faţă de şcoală, de nivelul de 
salarizare a acestora, de gradul de finanţare generală a învăţământului. 

Într-o foarte bună măsură însă, calitatea şi rezultatele procesului educaţional sunt determinate de 
modul în care conducerille de şcoli şi părinţii elevilor, administraţia şi comunitatea locală sunt pregătite şi 
au autoritatea legală să-şi asume responsabilităţile fireşti în organizarea, conducerea şi protejarea şcolii ca 
spaţiu material şi spiritual, special afectat educaţiei şi instrucţiei copiilor şi tinerilor. 

În situaţiile-limită de încălcare gravă a normelor morale de comportament petrecute în şcoală – bătăi, 
corupţie, tâlhării, omoruri prin imprudenţă sau sinucideri – miniştrii în funcţie vorbesc elocvent despre ce 
nu au făcut alţii şi, respectiv, despre ce vor să facă ei pentru a asigura participarea reală a părinţilor şi 
comunităţii locale la luarea tuturor deciziilor care să conducă la protejarea fizică şi morală a elevilor şi 
cadrelor didactice.  

REFERAT 
1.Familia şi comunitatea – lipsite de putere în legătură cu managementul şcolii. Pentru mulţi poate

părea fără nicio legătură criza sistemului educaţional, criza managerială a şcolii şi descentralizarea 
învăţământului. Descentralizarea învăţământului înseamnă, însă, implicarea nemijlocită a părinţilor, a 
comunităţii, a autorităţilor publice locale la conducerea şi administrarea şcolii şi mai înseamnă 
împuternicirea prin lege a directorului de şcoală şi a consiliului de administraţie al acesteia, cu o reală putere 
de decizie în ce priveşte politicile de personal şi măsurile pe care le pot lua pentru eradicarea oricărei 
manifestări de indisciplină, imoralitate sau încălcare a legii şi regulamentelor şcolare.  

Părinţii elevilor au capacitatea şi calităţile de a deveni parteneri valabili în procesul de management 
al şcolii. O analiză atentă a situaţiei relevă faptul că, legat de relaţia părinţi-şcoală, în România de azi sunt 
multe aspecte/probleme confuze, nerezolvate şi care trebuie urgent elucidate prin lege, dar, mai ales, printr-
o intensă muncă de educaţie şi pregătire a părinţilor în legătură cu rolul lor în viaţa şcolii.  

Părinţii trebuie educaţi şi responsabilizaţi în legătură cu viitorul copiilor lor, cu rolul lor şi al şcolii la 
formarea acestui viitor. Programele de educaţie pentru părinţi pot înlătura multe dintre limitele participării 
lor active la procesul educaţional şi pot elimina neîncrederea acestora în procesul de învăţământ. 
Participarea reală a părinţilor la viaţa şi conducerea şcolii a devenit o problemă stringentă în România. 
Rezolvarea acestei probleme este o responsabilitate naţională şi – în contextul descentralizării – una locală. 

Buna colaborare şi comunicare între şcoală, familie şi autoritarea locală determină îmbunătăţirea 
climatului şcolar şi creează un mediu sigur, propice actului educaţional de calitate. 

2.Relația școală-familie-comunitate a fost determinată în ultimele decenii de o serie de condiții care
au evidențiat mizele școlarității. În situația dificultăților de inserție a tinerilor pe piața muncii, în special a 
celor proveniți din clasele defavorizate economic si cultural, școala pare a fi instrumentul de asigurare a 
securitătii profesionale. 

Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătățirea învățării acasă, precum și în scoală, dacă vrem copii 
care să devină persoane instruite. În societatea modernă, familiile se confruntă cu solicitări ridicate, cu o 
competiție crescută pentru obținerea atenției din partea copiilor lor, precum si cu poveri economice, care 
forțeaza tot mai multi părinți să lucreze în afara căminului și limitează serios timpul pe care aceștia îl petrec 
cu copiii lor. 

Complexitatea creșterii si educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, sprijin si din partea 
comunității. Tocmai de aceea, pentru binele copiilor, toți acești factori trebuie să conlucreze.  

Atunci când există un adevărat parteneriat între școală, familie si comunitate, cadrele didactice își 
însușesc căi noi de a îndrepta copiii către standarde școlare înalte; părinții discută regulat cu educatorii 
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despre comportamentul copiilor lor și despre modul în care ii pot ajuta pe aceștia acasă și la scoală; copiii 
învață să atingă noile standarde specifice disciplinelor studiate, în acord cu cerințele comunității.  

Fiecare școală devine o „comunitate a celor ce învață”, în condițiile propriului său plan de 
îmbunătățire a procesului educativ. Școlile si comunitatea îmbunătățesc instrucția, sunt stimulate 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și implicarea părinților și a oamenilor de afaceri, astfel încât 
fiecare aspect al educatiei functionează ca parte a unui sistem, care sprijină copiii să atingă succesul prin 
școală.  

3.Relația elev-profesor este diferită în funcție de vârsta elevului.În prezent, consider că lipsa de 
autoritate a profesorului față de elevi se manifestă pregnant mai ales în ciclul preuniversitar. 

Relațiile dintre profesor si elevi se concretizează în general în sentimente de simpatie și încredere 
reciprocă sau dimpotrivă, de antipatie, neîncredere si uneori chiar de ostilitate. Sunt și cazuri în care 
contactul spiritual dintre profesor si elevi nu depășește zona indiferenței: elevul nu există pentru profesor 
și nici profesorul pentru elev. Tinând seama de legea esențială a relațiilor afective interumane potrivit căreia 
simpatia și buăvoința naște simpatie si bunăvoință, antipatia si ostilitatea trezesc sentimente de aceeași 
natura, profesorul trebuie să conducă, să dirijeze aceste relații si să le structureze pe colaborare. După cum 
rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe care le fac asupra elevilor, 
pun accentul cu precădere pe eșecurile acestora, fac prognoze descurajatoare, pierzând din vedere 
perspecția optimistă a viitorului elevului. Rezultatele obținute în urma cercetărilor au scos în evidență faptul 
că, cu cât formele de penalizare (ironia, ridiculizarea, notele proaste) sunt mai des folosite, cu atât efectul 
lor scade. Profesorul care cunoaște valoarea aprecierii pozitive nu se va feri de o usoară supraapreciere a 
performanțelor elevului, va aprecia un elev mai mult decât merită, spre a-l face să merite pe deplin 
aprecierea, să se ridice la nivelul aprecierii făcute. 

Relația profesor-elev este una de colaborare, de încredere și de respect reciproc. Elevul nu trebuie să 
se simta "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situațiilor de învățare 
și un element de legãturã între elev si societate, care mediază si facilitează accesul la informație. Implicarea 
în egală măsură a elevilor si profesorilor în procesul didactic înseamnă responsabilități împărțite. 

4.Comunicarea elev-elev, interacțiunea elev-profesor 
Principala caracteristică a grupului de învățare o constituie situarea în centrul obiectivului său de 

activitate a sarcinii de organizare si desfăsurare a procesului instructiv-educativ. Din aceste cauze școlii îi 
revine, în primul rând, misiunea de a informa si familiariza pe elevi cu diverse domenii ale cunoașterii, dar 
și de a-i forma în spiritul cerintelor formulate de societate la un moment dat. 

De ce nu se implica elevii in procesul de comunicare?! 
Cauzele pentru care elevii se implică prea puțin sau deloc în dialogul școlar sunt uneori obiective, 

întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar și atunci când este vorba despre cauze subiective, 
simpla constatare a acestui fapt nu este capabilă să rezolve problemele. Într-o intervenție educativă de 
succes, dupa indentificarea cauzelor se recurge la elaborarea unor strategii acționale de contracarare a 
manifestărilor nefavorabile si de promovare a celor favorabile. 

5.Intensificarea interactiunilor elev-elev 
Cele mai bune oportunități de dezvoltare a abilităților de comunicare s-au dovedit a fi oferite însuși 

exercițiul comunicativ. Teoretizările savante nu pot decât să explice unele chestiuni privind corectitudinea 
si precizia exprimării, dar nu pot rezolva blocajele si obstacolele reale pe care le simțim cu toții atunci când 
ne aflăm într-o confruntare directă cu un interlocutor. Pentru astfel de motive apreciem că in practica 
educațională este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de a comunica. Din acest punct de vedere școala 
a creat o adevarată mentalitate care se cere complet revizuită: a comunica nu înseamnă a multiplica actele 
de vorbire. Aceasta presupune ca, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie să li se 
pretindă să vorbească mult, ci să fie găsite modalități de intensificare a interacțiunilor elev-elev în planul 
schimbului informațional și interpersonal. 

Crearea ocaziilor pentru ca elevii să interacționeze unii cu ceilalți nu este întotdeauna suficientă 
pentru ca acest lucru să se și întâmple. Este necesar să fie îndeplinite câteva condiții facilitatoare, într-o 
manieră care să nu-l excludă pe profesor, ci să-i modifice rolurile pe care și le asumă.  
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PARINTII 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR STOEAN CRISTINA, 
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „NOROCEL”, DRAGALINA 

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.  

Motivele pentru care grădinița și familia realizeaza parteneriate sunt urmatoarele: responsabilitatea 
părinților fata de educația copiilor lor; influența atitudinii părinților asupra rezultatelor scolare ale copiilor, 
în special asupra motivatiei invatarii; indeplinirea nevoilor copilului de a fi iubit, acceptat și dorit, de a fi 
aprobat, de a fi integrat într-o comunitate. 

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. 

Consider ca parintii trebuie stimulati si ajutati sa constientizeze rolul mediului familial in educatie si 
sa invete modurile in care isi educa si sustin copiii, din acest considerent trebuie implicati intr-o comunicare 
permanenta cu gradinita, incurajati sa se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor activitati specifice. Prin 
dezvoltarea unei colaborari de succes cu familia, educatorul faciliteaza înțelegerea și sensibilitatea 
părinților fata de nevoile copilului pentru promovarea reusitei integrarii în ciclul primar a viitorului scolar 
și, mai târziu, în viața sociala. De felul în care se stabilesc și evoluează relatiile dintre grădinița și familie 
depinde modul în care copilul va învața să se raporteze la institutiile sociale, la comunitate. Relația dintre 
părinte și educatoare se sprijina pe respectul reciproc și constientizarea importantei celuilalt pentru munca 
proprie: educatoarea realizeaza sustinerea parintelui și părintele apreciaza implicarea educatoarei în 
devenirea copilului sau. Dacă se constuieste o relație autentica și pozitiva cu părinții, aceștia devin parteneri 
activi la procesul educational. 
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Pe baza acestor considerente, 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.

1647



ROLUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROFESOR STREZA BIANCA 
 
Prin activităţile extraşcolare se realizează dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, prin 

cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă ,la organizarea raţională şi 
plăcută a timpului liber . 

 Profesorul are un rol important în atragerea elevilor la asemenea activităţi care vin să sprijine actul 
educativ prin îmbogăţirea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor copilului în vederea reuşitei integrării 
sociale . 

 Activităţile extraşcolare au cel mai important caracter interdisciplinar ,deoarece oferă optime 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din primii ani de şcoală fiind factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece îl 
implică în mod direct prin personalitatea sa. 

 Acestea se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor prin mai multe caracteristici în ce priveşte 
conţinutul activităţilor ,durata lor , metodele folosite şi formele de organizare. 

 Având un caracter atractiv ,elevii participă la astfel de activităţi ,într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism ,cu însufleţire şi dăruire . 

 Pentru ca o activitate extraşcolară să fie optimă, se impune pregătirea ei din timp,alegerea celor mai 
bune materiale şi ordonarea acestora într-o temă clară şi atractivă.  

 Serbarea şcolară este o modalitate eficientă de identificare şi dezvoltare a capacităţilor de exprimare 
şi înclinaţiilor artistice ale elevilor . Serbarea îi ajută să înmagazineze o bogăţie de idei, impresii , să trăiască 
în mod real, imediat şi sincer situaţiile prezentate . 

 În plus, serbarea are un rol foarte important în stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei 
.Profesorul devine un regizor care intervine la momentul potrivit ,îndrumând fiecare elev în parte pentru ca 
acesta să-şi îndeplinească rolul ales şi să reuşească să îşi manifeste cu curaj sentimentele. Într-un final, 
activitatea îşi va atinge scopul de a contribui la mărirea stabilităţii atenţiei şi cu timpul la sporirea capacităţii 
rezistenţei la efort. Lectura artistică ,dramatizarea, dansul, devin puternice stimulări ale sensibilităţii 
artistice. 

 Serbarea nu are doar scopul de a pregăti un moment artistic care să ofere spectatorilor distracţie. 
Serbarea are scopul măreţ de a îmbogăţi viaţa acelor elevi care se implică trup şi suflet, făcând –o mai 
frumoasă ,mai plină de sens . 

 Este un succes extraordinar ,o trăire minunată ,când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 La şcoala unde sunt profesor, în fiecare an, organizăm o mulţime de activităţi extraşcolare, care să 
răspundă nevoilor imediate ale elevilor noştri. Începem în septembrie în cadrul proiectului privind 
Săptămâna mobilităţii, când reuşim să îmbinăm educaţia cu mişcarea. Anul acesta am realizat o altfel de 
oră , combinaţie între limba şi literatura română şi geografie, inspiraţi fiind de celebrul roman Cireşarii al 
lui Constantin Chiriţă, activitatea denumindu-se Fuga pe plaiurile imaginaţiei. Ea e reuşit să le dezvolte 
gustul pentru lectură şi dorinţa de a crea propriile experienţe în mijlocul naturii. Elevii s-au implicat cu 
mare plăcere şi pot chiar să afirm că au realizat singuri, printr-o mobilizare surprinzătoare (în mod plăcut), 
aproape în întregime activitatea, doar cu mici îndrumări din partea noastră, a profesorilor. 

 Am continuat cu Balul Bobocilor, serbarea care implică cel mai mare număr de elevi şi cadre 
didactice. Realizarea ei a necesitat timp şi efort, dar, din nou, implicarea totală , fizică şi afectivă , a elevilor, 
a dus la un spectacol minunat care a umplut sala Casei de Cultură a Făgăraşului, aproximativ 400 de locuri. 
Satisfacţia celor care au reuşit....nu se poate descrie în cuvinte. 

 În concluzie, serbările şcolare sunt necesare pentru că noi, profesorii, trebuie să ne ajutăm elevii să 
se dezvolte şi să se transforme nu doar intelectual ci mai ales sentimental, pentru a deveni ulterior adulţii 
frumoşi din toate punctele de vedere care să contribuie în mod eficace la o dezvoltare optimă a societăţii 
noastre.  
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SERBAREA ŞCOLARĂ – ÎNTRE ABNEGAŢIE ŞI OBLIGAŢIE 

PROFESOR STROE DANIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BRĂILA 

De multe ori m-am întrebat care este scopul serbărilor şcolare. De multe ori am realizat că efortul pe 
care îl depuneam nu era răsplătit pe deplin. De multe ori mi-am propus să renunţ, să mă retrag sub carapacea 
mea şi să îi las pe alţii să facă lucruri mai bune. De multe ori i-am condamnat pe cei care tratau cu 
superficialitate tot ceea ce reuşeam să îi determin pe elevi să facă: să întruchipeze idealuri, să fie alte 
personaje, să dea viaţă unor figuri de mult uitate, să caute bucuria în lucrurile mărunte, să transmită un strop 
de fericire tuturor, să fie ei însă în alte ipostaze. 

Însă niciodată nu am regretat faptul că am fost alături de elevi - de unii elevi pentru care serbarea 
şcolară era momentul lor de afirmare şi de glorie –precum şi bucuria pe care le-o citeam pe chip în 
momentul în care erau răsplătiţi cu aplauze sau spectacolul lor era mediatizat în presă. Poate că la începutul 
carierei mele şi eu am văzut-o ca pe o obligaţie de care trebuia să mă onorez pentru a da bine în rândul 
conducerii şcolii, elevilor şi părinţilor. Însă, pe măsură ce anii au trecut, am realizat faptul că nu acesta era 
adevăratul scop şi nu a fost niciodată. Pur şi simplu a fost dorinţa de a-i ajuta să îşi împlinească nişte visuri 
pe care şi eu mi le-am îndeplinit atunci când am fost copil. 

Acum realizez cât e de important să găseşti un profesor pasionat care să te susţină în toate demersurile 
pe care vrei să le întreprinzi. 

De multe ori am făcut sacrificii personale pentru a împlini visurile acestor copii. Aşa am crezut eu de 
cuviinţă şi poate că timpul îmi va demonstra că nu am greşit în alegerea făcută. 

Toţi aşteaptă să le oferi, să le dăruieşti. E mai greu atunci când vrei şi tu să primeşti. De multe ori e 
suficient un simplu şi sincer „Mulţumesc!”. Sunt însă foarte puţini cei care o fac. Eu am avut şansa şi 
privilegiul să întâlnesc o astfel de generaţie. Anul acesta elevii mei vor fi clasa a VIII –a . Va fi un an greu 
în care toate eforturile şi gândurile noastre se îndreaptă către Evaluarea Naţională. Deci, nu vom mai avea 
timp de serbări şcolare, însă acest lucru nu înseamnă că vom uita să petrecem clipe frumoase împreună. 

Ceea ce vreau să scot în evidenţă e faptul că serbarea şcolară îşi are rostul ei, timpul ei şi publicul ei. 
Important e să le descoperi la timp pentru a-ţi împlini destinul. Profesorul nu este altceva decât un 
intermediar între dorinţă şi reuşită, un catalizator de energie şi un liant între dragoste, aspiraţie, valoare, 
forţă şi încredere. 

Dacă simţi că ea nu te reprezintă, că elevii tăi nu îşi doresc acest lucru, e mai bine să nu o faci şi să îi 
îndrumi pe elevi către alte perspective. 

Din punctul meu de vedere, serbarea şcolară este o obligaţie a sufletului pe care o avem faţă de alte 
suflete. De asemenea, este adevărat că ea presupune un mare efort, dus uneori până la sacrificiu, care va fi 
răsplătit cândva. Important e să ai elevii care să merite şi să îşi dorească acest lucru. 

Dorinţa de a face ceva frumos faţă de semeni este, de cele mai multe ori, o formă de a răspândi 
generozitate, dragoste, pasiune, dăruire, sacrificiu, pe care foarte puţini dintre noi o au. Dacă reuşeşti să o 
uzi cu lacrimi de fericire şi de mulţumire, atunci obiectivele ţi-au fost atinse, iar scopul s-a îndeplinit. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR, ȘUCHEA ALEXANDRA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRU RAREȘ’’,FRUMUȘIȚA,GALAȚI 

„Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de mare ca azi” – 
Boutin şi During, 1994. 

Iarna…cel mai frumos anotimp, dar și cel mai mult așteptat de către copii,în special. 
Nimic nu e mai frumos atunci când zăpada se așterne ca o plapumă albă,groasă și cristalină creând 

imaginea unui regat al ghețurilor,ca în povești. 
Decembrie este luna plină de magie a minunilor, a cadourilor așteptată cu nerăbdare și cu emoție de 

către copii. Este luna care aduce veselie și bucurie în sufletul tuturor și de asemenea,decembrie este luna în 
care trăim intens emoția așteptării împodobirii bradului cu ghirlande sclipitoare, steluțe și globulețe 
colorate, dar mai cu seamă venirea lui Moș Crăciun. 

Dincolo de faptul că este cea mai frumoasă perioadă din an, iarna este anotimpul care ne încântă cu 
cea mai frumoasă sărbătoare, cea a Crăciunului. Sfânta sărbătoare a Crăciunului și atmosfera magică a 
acesteia ne aduce bucurie și este așteptată cu un foarte mare entuziasm de toată lumea. Indiferent dacă 
suntem copii sau adulți trăim aceste momente unice cu maximă intensitate gândidu-ne la minunatele tradiții 
românești, la cântecul frumos și duios al colindătorilor. 

Factorii de bază cu rol important în dezvoltarea copilului, în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala 
şi familia. Familia deține o deosebită funcţie educativă în ceea ce privește formarea priceperilor, a 
deprinderilor de viaţă și nu în cele din urmă a sentimentelor. Din punct de vedere fizic, intelectual, moral 
si estetic familiei îi revine un rol destul de important în dezvoltarea copilului.  

Părinţii sunt primii oameni care pun bazele educaţiei unui copil întrucât pregătirea pentru viaţă a 
omului de mâine începe îmcă din primele luni de existenţă.  

Elevii sunt cei care ar trebui să beneficieze de toate condiţiile unui cadru optim care să le permită o 
dezvoltare armonioasă iar această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această 
sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu școala. 

Familia este cea care 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 cu fidelitate prin joc în propria conduită. Având o funcţie triplă, reglatoare, 
socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în cea mai mare măsură la definirea personalităţii şi 
conturarea individualităţii fiecărui elev. 

Şcoala, alături de familie, influenţează și contribuie, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, la dezvoltarea armonioasă a personalitații copilului. 

O școală eficientă are în vedere crearea unui parteneriat atât cu elevii, cât și cu părinții acestora prin 
valorizarea și 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. 

Învățătoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul școlii, 
comunicând în fiecare zi, ce progres sau regres a realizat copilul sau informându-i cu privire la activităţile 
sau întâlnirile planificate. Acestea trebuie să cunoască foarte bine familiile şi copiii, de aceea pentru un 
parteneriat eficient școală –familie este recomandat a se 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. 

Serbările şcolare sunt evenimente de o reală importanţă, extrem de deosebită atât în activitatea 
elevilor,cât și pentru familiile acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, oferind elevilor 
ocazia de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ceea ce au învăţat fie pe parcursul unui 
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semestru, fie la sfârșitul unui an şcolar. Aceste activităţi extracurriculare au fost întotdeauna un prilej de 
manifestare al talentului nativ al elevilor. Este o ocazie deosebită în care elevul îşi 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 elevilor, de închegare a colectivului de elevi, 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. Deasemena, serbările școlare pot fi un 
bun prilej de a iniţia momente interactive între părinţi și proprii lor copii: jocuri, scenete, recitare, dansuri 
populare, cântece pe care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie în 
mod eficient atât la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să fie mai caldă, mai armonioasă, cât 
și întreținerea unui parteneriat favorabil între școală-familie, o comunicare eficientă între cadru didactic-
elevi-părinți. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea trebuie astfel foarte 
bine gândită, organizată cu maximă atenţie şi competenţă de către cadrul didactic, având un scop clar definit 
astfel încât rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, atât în beneficiul copilului, cât şi al şcolii. 

Un adevărat parteneriat între școală și familie nu este scris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi 
director pe de o parte, ci constă în relaţia activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi 
tristeţea, este succesul şi eşecul, este străduința şi rezultatul din care adevăratul beneficiar este însuși 
copilul. 

 
Bibliografie: 
1. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor , Editura Aramis, 2002; 
2. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 1974; 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN GRĂDINIȚĂ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
VICTOR VLAD DELAMARINA 

PROF. ÎNV. PREȘC. SUCIU ALINA ADRIANA 

Grădinița presupune o importantă schimbare în viața copilului, de statut, de program, de relații și, in 
raport cu orice schimbare, copilul are nevoie de un timp pentru adaptare, dar și de o abordare personalizată. 

Este foarte complicat de gestionat o astfel de situație indiferent de poziția în care ne-am afla (a 
copilului, a părintelui sau a educatorului). De aceea în zilele noastre se pune un mare accent pe relatiile 
dintre părinți-cadre didactice (educatoare). 

Grădinița este un mediu instituțional care este necesar și benefic dezvoltării copilului, care, are nevoie 
de manifestare socială. Grădinița răspunde nevoii de independență a copilului, cu condiția ca el să se afle 
la vârsta la care să îi poată face față. În educație se dovedește ca toate se petrec la timpul lor, cu rabdare si 
chibzuintă. 

Intrarea copilului în grădiniță nu trebuie realizată decât în momentul în care copilul are nevoie de 
aceasta și cu o pregătire prealabilă a lui și a familiei sale. 

Concepția conform careia educatoarele pot înfăptui integral formarea copilului este total eronată și 
daunătoare, iar părinții se limitează numai la asigurarea condițiilor materiale necesare creșterii. Din păcate 
sunt tot mai mulți părinți care nu se gândesc decât la partea materială și nu la dragostea, siguranța și atenția 
ce trebuie acordată copilului. 

O srânsă legătură între educatoare și părinte, oferă copilului siguranță și încredere în formarea sa. 
Pentru a putea creea această legătura, educatoarea, la începutul anului școlar realizează un parteneriat de 
colaborare între părinți – educatoare, cu scopul de a implica cât mai mulți părinți în actul educațional. 

Pe parcursul anului, desfășurarea unor activități mai ample, cum ar fi „Carnavalul toamnnei”, 
„Serbarea de Crăciun”, „ Ziua Națională a Romaniei”, „Ziua mamei” etc., necesită multă muncă depusă de 
copii și educatoare și au nevoie de cat mai multă implicare și ajutor din pertea părinților. Aceste activități 
instructiv-educative sunt benefice, atât pentru copii, cât și pentru părinți deoarece creează o legătură de 
prietenie, respect și dragoste, acestea fiind esențiale în dezvoltarea copilului. Dacă în ajutorul 
parteneriatului grădiniță –părinți vin și alte colaborări cu comunitatea locală (poliție, primărie, biserică, 
medic etc.), se formează o adevărată “familie” indestructibilă. 

Fără sprijinul activ al părinților, grădinița nu poate realiza obiectivele educaționale stabilite, oricât de 
competente și instrite ar fi cadrele diactice. 

Părinții trebuie să cunoască, să devină conștienți de influența pe care o excită prezența lor in viața 
copilului, să fie convinși că educația 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 . De 
aceea Maria Montesori spunea: “ Să nu îi 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 “.  

Există un raport strâns între capacitatea de adoptare a prescolarului si educația primită în familie. 
Părinți trebuie să folosească toate mijloacele pe care societatea le oferă, pentru a se desprinde de 

obiceiurile, mentalitățile și prejudecățile învechite și a înlesni științei să pătrundă în viața de familie. Familia 
contemporană cunoaște schimbări importante, uneori chiar dramatice, ce influențeaza în mare măsură 
dezvoltarea echiibrată și pozitivă a copilului. Problemele existente în viața de familie sunt numeroase și 
complexe și poate ajunge la situații critice generate de nivelul cultural și de educație scăzut al părinților. 
Toate acestea duc la probleme de educație și dezvoltare al copiilor. Rolul grădiniței, al educatorului 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.  

Educatoarea are sarcina de a asigura transparența necesară în cunoașterea de către familie a nivelului 
de dezvoltare ar copiilor, dar și a căilor ce sunt de urmat, a priorităților educaționale din familie. 
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Educatoarea trebuie să îi convingă pe părinți că cerințele grădiniței trebuie continuate și în familie de către 
toți factorii educaționali ai acesteia: mama, tata, frați, bunici, în egală masură. 

Familia trebuie convinsă că o bună educație depinde de stilul de viață al acesteia, iar copilul are nevoie 
de multă atenție și timp petrecut alături de el, nu de cadouri și lucruri materiale scumpe.  

Din păcate, aceasta este una dintre problemele cu care grădinița se confruntă în zilele noastre. 
Întotdeauna ambinnța, climatul de familie prin elementele sale concrete, componente, influențiaza în 

raport cu natura sa, personalitatea copilului.  
Parteneriatul părinți-grădiniță este o formă de colaborare ce îmbracă multiple aspecte: ședințe cu 

părinți, lectorate, revizitarea grădiniței de către părinți, materiale ce arată activitatea copiilor in grădiniță, 
participarea la lecții deschise, serbări sau diferite activități. 

Grădinița nu poate face minuni, iar educația data în această instituție nu va avea rezultate bune, dacă 
nu se va sprijini, nu va colabora cu familile copiilor. 

Maria Montessori spunea: “ Un test al corectitudinii procedurii de învățământ este fericirea copilului“, 
deci să luptăm pentru fericirea și sănătatea intelectuală al copilului !  

Bibliografie :  
“ Revista învățământul preșcolar 3-4 /2005 “ 
“ Revista învățământul preșcolar 3-4 /2010” 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘUȚĂ EVA - RAMONA 
 
 Colaborarea dintre familie și școală este un factor esențial în procesul de educare a școlarilor pentru 

a reuși sa dăm societății un cetățean capabil să relaționeze, să se integreze în colectivitate, să facă față 
cerințelor acesteia.  

 De aceea, școlile încearcă să vină în întâmăinarea părinților prin orgaizarea unor activități comune, 
un rol important avându-l lectoratele, deoarece, prin intermediul acestora, cadrele didactice îi pot îndruma 
pe părinți, îi pot face să înțeleagă rolul pe care îl are parteneriatul școală-familie în procesul de instruire a 
copiilor. 

 Parteneriatele eficeiente sunt planificate și implementate cu grijă, personalul școlii trebuie să se 
instruiască și să ceară la nevoie ajutorul unor specialiști în consiliere școlară, pentru a pune în practică actul 
de cooptare al părinților. Un prim pas este evaluarea, la începutul anului școlar, a nevoilor, perspectivelor 
și modelelor părinților, în ceea ce privește implicarea școlară. Această evaluare îl ajută pe cadrul didactic 
în planificare și în transmiterea mesajului către părinți, acela că le este apreciată opinia și că va fi luată în 
considerare de către școală. 

 Certetări sociologice recente au arătat următoarele: 
a. Indeferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții sunt parteneri în educația 

copiilor lor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună frecventare a școlii și scăderea 
delicvenței; 

b. Toți părinții doresc cea mai bună educație pentru copiii lor; 
c. Major itatea părinților vor să se implice mai mult în educația copiilor lor, dar mulți nu știu cum să 

procedeze; 
d. Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinților este o parte vitală a succeselor, dar 

mulți nu știu cum să îi implice pe aceștia; 
e. Școlile trebuie să încurajeze și să promoveze implicarea părinților; 
f. Școlile rebuie să îi încurajeze pe părinți să le devină parteneri și să poaă lua împreună decizii cu 

privire la educația copiilor lor. 
 Așadar, părinții se pot implica în calitate de parteneri în educarea elevilor, alături de școală, în 

următoarele situații: 
1) Luarea deciziilor. Îi încurajează pe părinți să stabilească țelurile de atins pentru copiii lor și pe 

cadrele didactice să stabilească obiectivele de realizat mai departe pentru oținerea succesului școlar. 
Obiectvele sunt precizate la începutul anului școlar și pot fi scrise într-un contract între părinți, cadrele 
didactice și elevi. Acest tip de contact se constituie ca un sistem de bligații reciproce în cooptarea părinților 
cu profesorii și implică și colaborarea părinților în activitățile școlare, nu numai sub aspect economic, 
respectiv de a participa și suține eforturile și acțiunile financare ale școlii, ci și sub aspect educațional-
cultural. 

2) Acordarea sprijinului. Părinții iși sprijină copiii în mai multe feluri: le oferă acoperiș, hrană, 
îmbrăcăminte, protecție, dragoste, dar ei trebuie să îi ajute și cu activitatea la clasă.A le arăta copiilor că 
școala este importantă se poate face în mai multe moduri, dar colaborarea cu școala este cea care duce la 
obținerea unor rezultate bune în procesul de învățământ.Chiar dacă școala organizează activități frumoase 
și utile pentru părinți și pentru copiii lor, este posibil ca participanții să nu fie într-un număr foarte mare. 
Atunci, ar fi posibil ca, prin inițiativa de a organiza la rândul lor unel activități, să se vadă cu adevărat că 
acestora le pasă și ar obloga școala la mai multă deschidere și cooperare. 

3) Predarea. Părinții își pot asuma și rolul de profesor într-o anumită situație. În primul rând, știm că 
de la ei copiii au multe cunoștințe generale. Rolul părintelui nu se încheie odată cu începerrea clasei I, ci în 
responsabilitatea acestora intră: stabilirea programului de lucru al elevului și locul pentru teme, cititul 
împreună cu copilul, convingerea că tema este bine înțeleasă și terminată, discuțiile despre ceea ce s-a 
întâmplat la școală în timpul zilei.Părinții se pot oferi voluntar la activități la care au experiență, pe care le-
o pot împărtăși elevilor. 
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4) Studiul. Părinții pot colabora cu învățătorii interesându-se în ce mod și ce anume s-a predat. Utile
sunt consultațiile cu părinții, situații în care cadrele didactice explică noutățile din curriculum, ce obiective 
se urmăresc, ce modalități de predare se folosesc, ce se așteaptă de la copii. 

5) Comunicarea. Dacă politica școlii permite părinților, aceștia pot participa la ore
oricând.Comunicarea constantă, continuă cu părinții pe parcursul anului școlar pe teme ca: regulile clasei, 
aștepările, scopurile care îi implică și pe ei în procesul educațional. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

SZABO ERZSEBET-ANNA 
 
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. 

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.  

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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 / SERBĂRILE ȘCOLARE 

SZABO IDA 

 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. 

 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. 

 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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează atât la școală, cât și 
acasă. 

 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. 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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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. 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”. 

1657



IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR: SZÉKELY ILDIKÓ 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCREȚIA SUCIU”, 

ORADEA, JUDEȚUL BIHOR 

„ Părinții sunt modelele de bază pentru copii. 
 Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au un efect. ” Bob Keeshan 

A deveni părinte este o binecuvântare, un privilegiu din partea lui Dumnezeu. Totodată, rolul de 
părinte este și o mare responsabilitate, fiindcă părintele este modelul de bază pentru copiii săi, cum spune 
Bob Keeshan. Părinții au un rol esențial în creșterea copiilor, unde pe lângă satisfacerea nevoilor fizice 
(locuință, hrană, haine, etc.) este foarte important asigurarea unui climat familial emoțional și moral.  

Părinții, după posibilitățile lor materiale și intelectuale încearcă să asigure cea mai bună educație 
pentru copiii săi. 

Primii anișori ai copilului, petrecuți în cadrul familiei au un rol decisiv în integrarea lor în comunitatea 
preșcolară și apoi în cea școlară.  

Școala și familia, mână în mână ar trebui să influenţeze, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 
procesul de învățământ, personalitatea copilului.  

Părinții, ca parteneri în procesul instructiv-educativ au un rol important. Implicarea pozitivă a 
părinților în viața școlară a copilului afectează în mod pozitiv atitudinea școlarului mic față de învățare, față 
de dascăli, față de colegii de clasă. Dacă părintele vorbește cu respect cu și despre învățătoarea copilului 
sau despre importanța învățării, atunci și copilul va acționa la fel. 

Deseori auzim: „L-am dat la școală, să-l învețe dascălul.”, o concepție foarte greșită. Școala și dascălii 
nu pot înlocui îngrijirea părintească, exemplul părinților. 

Școala și familia trebuie să aibă același scop. Chiar dacă părinții au anumite așteptări de la cadrele 
didactice și la fel și cadrele au așteptări de la părinți, esențial este încrederea reciprocă și comunicarea. Dacă 
nu există încredere și comunicare, formarea personalității copilului și educarea acestuia va eșua.  

Șansele 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.  

Parteneriatul dintre școală și familie organizat corect, duce la o educație solidă, fără pericol de eșec. 
Parteneriatul școală-familie, acțiunile pe care aceștia le desfășoară, continuarea de către familie a 
activităților din școală, duc la formarea copilului pentru viața de adult. 
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MAGIA CRĂCIUNULUI 
SERBARE ŞCOLARĂ CU CARACTER INTERDISCIPLINAR 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – TĂBĂRAȘ ALINA-GEORGETA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORÂCIU 

Discipline: Limba română, educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie muzicală, opţional-literatură 
pentru copii; 

Clasa I  
Resurse 
a) materiale: lecturi adecvate, ersuri adecvate, C.D-uri cu prezentări Power Point, hârtie glacée, hărtie

creponată, lipici, carton colprat, panou de poliester, fişe, 
b) umane: învăţătoarea clasei, elevi, părinţi, reprezentanţi ai Primăriei oraşului.
c) de timp: 60 de minute
Competențe generale: 
-preţuirea, cunoaşterea şi valorificarea potenţialului creator al poporului român; 
-formarea unui comportament responsabil, a unei atitudini pozitive faţă de cei neajutoraţi; 
-participarea la viaţa socială a clasei şi a comunităţii; 
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală; 
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor manuale; 
Obiective operaţionale: 
-să participe la viaţa socială a clasei, 
-să se integreze în activitatea de grup; 
-să coopereze consrtuctiv, conştient în activităţile colectivului, 
-să participe la crearea climatului afectiv pozitiv al grupului; 
- să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de cei neajutoraţi; 
-să recite corect, conştient, expresiv versuri adecvate; 
- să povestească după imagini; 
-să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţiile date; 
- să realizeze integral lucrarea propusă de învăţător; 
- să interpreteze colinde folosindu-se de negative; 
Scenariul activităţii 
Introducerea în activitate 
 -pe fond muzical de colinde se anunţă obiectivele activităţii. 
Se poartă discuţii referitoare la semnificaţia Crăciunului. 
Desfăşurarea activităţii: 
1. Președintele comitetului de părinţi al clasei ia în primire pachetele pe care elevii, împreună cu

părinţii, le-au adus pentru a le trimite la Centrul de Educație Incluzivă din orașul Vălenii de Munte, judeţul 
Prahova. 

Cu aceast prilej li se reaminteşte elevilor că nu toţi copiii se pot bucura de Sfănta sărbătoare a 
Crăciunului alături de familiile lor, nu toţi ştiu ce înseamnă ocrotirea părintească. Astfel orice dar, cât de 
mic, fiecare gând bun venit de la ceilalţi, înseamnă pentru cei orfani un prilej de bucurie. 

2.Copiii şi părinţii urmăresc prezentarea Power Point ,,Povestea Crăciunului”, după care, pe echipe,
vor realiza un puzzle pentru a reconstitui astfel principalele momente ale acesteia. După terminarea 
lucrărilor acestea se aşază în ordine pe un panou de poliester.  
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Evaluarea lucrărilor se va realiza prin metoda ,,turul galeriei”. 
 Se trece la povestirea conţinutului după imagini.  

3. Individual, elevii vor realiza o felicitare- Brăduţul împodobit” pe care, la sfârşitul activităţii, o vor
oferi părinţilor. În timpul lucrului se vor opri de câteva ori pentru a interpreta cântece cu mişcare. Se vor 
face referiri şi la semnificaţiile bradului pentru Crăciun -copiii cunosc deja,, Povestea Bradului” 

4. Activitatea continuă cu un program artistic format dintr-un montaj literar-muzical (colinde şi
versuri dedicate Naşterii Domnului) 

5.Moş Crăciun este întâmpinat cu emoţie şi bucurie de cei mici care-i spun poezii în timp ce ochii
tuturor sunt aţintiţi la sacul cu daruri! Fericiţi, copiii fac fotografii cu Moşul şi, bineînţeles, cu doamna 
învăţătoare! 

6.Toţi sunt nerăbdători să ajungă acasă şi să-şi desfacă darurile ....dar....nimeni nu poate refuza o
prăjitură şi un suc....  

Montaj literar –muzical 
,,Iisus se naşte, veniţi la ’nchinare” 

Colind:,, Astăzi s-a născut Hristos” 
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 ne rugăm smerit. 

Se-apropie Crăciunul, 
Vin’ să te rogi duios 
Să creşti curat, copile, 
Ca bradul de frumos. 

Îngenunchează, mamă, 
Să ne rugăm mereu, 
Când îngerii sărută 
În taină somnul meu. 
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Se-apropie Crăciunul, 
Iisuse, pentru Tine, 
’nălţăm colinde sfinte, 
’nălţăm colinde line,  

Colind: ,,Iată vin colindători” 

Îngenunchează, mamă,  
Să ne rugăm acum 
Şi pentru copilaşii, 
Care-au rămas pe drum. 

Şi pentru cei ce plâng, 
În zilele acestea 
Fiind orfani pe lume, 
Necunoscând nădejdea. 

Colindul ne ridică iar,  
În faţa Ta, Iisuse, 
Cununi de dragoste în dar 
Din vremile ascunse. 

În noaptea-n care Te-ai născut, 
Iisuse, pentru mine, 
Cu ploi de îngeri s-au umplut  
’Nălţimile senine 

Ca flori de tei ,cădeau de sus 
Visare şi lumină 
Şi heruvimi , pentru Iisus, 
Aduc cântare lină. 
Colind:,, Noaptea cănd păstorii” 

Într-un miez de noapte 
Lină şi-nstelată 
Înger de lumină 
La ciobani se-arată. 

Şi pe când ciobanii  
Foarte se-nspăimântă 
Îngerul din ceruri  
Dulce le cuvântă: 

-Nu vă fie teamă 
Căci v-aduc de sus, 
Vestea că pe lume 
S-a născut Iisus 

Împărat cu slavă, 
Dar fără palate 
Care mântui-va  
Lumea de păcate. 

1661



Mergeţi dar în staul 
Să-l vedeţi şi voi, 
Buni ciobani şi vrednici 
Păzitori de oi. 
 
Să-l vedeţi în iesle, 
Surâzând în pace, 
Înfăşat în albe 
Scutece sărace.” 
 
Colind: ,,Trei păstori” 
 
Şi s-au dus ciobanii 
Unde li s-a spus 
Şi –au găsit în iesle  
Astfel, pe Iisus. 
 
Prunc sărac, în scutec 
De săraci, la fel, 
Şi-au crezut ciobanii 
Cei dintâi, în El. 
 
Iar apoi deasupra 
Staulului sfânt 
Îngerii din ceruri 
Coboară în cânt. 
 
19.Cu lumină mare 
Peste cei ce pier, 
Lăudând pe Domnul,  
Dumnezeu din cer. 
 
Întru cei din slavă 
Doamne, slavă Ţie! 
Întru oameni pace  
Pe pământ să fie! 
 
Astfel stau să cânte 
Miile de îngeri 
Celui ce venise 
Între-atâtea plângeri. 
 
Şi deasupra ieslei  
Când a fost să stea  
Călăuză sfântă  
O frumoasă stea  
 
Au intrat în casă  
Cu smerit alai  
Şi-n genunchi căzut-au  
Cei trei falnici crai. 
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.Lui Iisus atuncea  
Tainic se-nchinară 
Magii ce venise  
Din adânc de ţară, 
 
Aducându-i aur,  
Smirnă şi tămâie 
Celui ce venise  
Lumea s-o mângâie... 
 
Şi-au pornit să spună 
Magii-n lung şi-n lat  
Că Iisus născutul  
Lumii e-mpărat. 
 
Însă înţelepţii  
N-au ştiut să spună 
Că Iisus purta-va  
Şi de spini cunună. 
 
Colind: ,,Copilule cu ochi senini” 
Am spus că astăzi s- a născut  
Iisus în ieslea sfântă  
Că acolo-n ceruri heruvimi  
În cor e slavă cântă. 
 
Am spus că cerul s-a-nnoit  
Şi lângă el pământul 
Că îngerii cântă în cor  
Şi-aici la noi colindul. 
 
Am spus că plouă pe pământ 
Visare şi lumină 
Am spus că leagănul cel sfânt  
E dragoste divină. 
 
Am spus, dar nu uita, copile,  
Cum s-a născut Iisus, 
Acolo jos, în frig, pe paie,  
Doar magii daruri i-au adus 
Lumea s-o mângâie... 
 
Colind: ,,Cerul şi pământul 
Şi lumină mare  
Peste cei ce pier 
Aducând pe Domnul 
Dumnezeu din cer. 
Întru cei din ceruri  
Doamne, slavă Ţie 
Întru oameni pace 
Pe pământ să fie. 
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Astfel stau să cânte  
Miile de îngeri  
Celui ce venise  
Între- atâtea plângeri 
 
Şi deasupra ieslei  
Când a fost să stea  
Călăuză sfântă  
O frumoasă stea  
Au intrat în casă  
Cu smerit alai  
Şi-n genunchi căzut-au  
Cei trei falnici crai. 
 
Lui Iisus atuncea  
Tainic se-nchinară 
Magii ce venise  
Din adânc de ţară, 
 
.Aducându-i aur,  
Smirnă şi tămâie 
Celui ce venise  
 
Şi-au pornit să spună 
Magii-n lung şi-n lat  
Că Iisus născutul  
Lumii e-mpărat. 
 
Însă înţelepţii  
N-au ştiut să spună 
Că Iisus purta-va  
Şi de spini cunună. 
 
Am spus că astăzi s-a născut  
Iisus în iesles sfântă  
Că acolo-n ceruri heruvimi  
În cor e slavă cântă. 
 
Am spus că cerul s-a-nnoit  
Şi lângă el pământul 
Că îngerii cântă în cor  
Şi-aici la noi colindul. 
 
 
Am spus că plouă pe pământ 
Visare şi lumină 
Am spus că leagănul cel sfânt  
E dragoste divină. 
 
Am spus, dar nu uita copile,  
Cum s-a născut Iisus, 
Acolo jos, în frig, pe paie,  
Doar magii daruri i-au adus.  
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LA COLINDAT 
 Bună seara gazde dragi, 
La colindă am plecat, 
Pe la case ca mai an  
Cum a spus badea Traian. 
Mâine anul se-noieşte 
Pluguşorul se porneşte, 
Şi începe a colinda 
Pe la case a ura. 
 
Refren 
 
La mulţi ani cu sănătate 
Să vă dea Domnul de toate, 
Mulţi ani să trăiţi,  
Mulţi ani fericiţi 
Să vă fie casa plină 
De belşug şi de lumină, 
Mulţi ani să trăiţi, 
Mulţi ani fericiţi ! 
 
 Strigat: Mâine anul se-noieşte 
 Pluguşorul se porneşte 
 Pluguşorul cu doi boi, 
 Mânaţi, măi, acum flăcăi! 
 Heeeeeeeeeei! 
 
 Iarna-i grea, omătul mare 
Semne bune anul are, 
Semne bune de belşug 
Pentru brazda de sub plug, 
Mâine anul se-noieşte 
Pluguşorul se porneşte, 
Şi începe a colinda 
Pe la case a ura. 
 
Refrenul şi strigătura. 
 
PLUGUŞORUL 
Aho, aho, copii si frati 
Stati putin si nu manati, 
Langa boi v-alaturati 
Si urarea-mi ascultati! 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
Maine anul se-nnoieste, 
Plugusorul se porneste 
Plugusor cu patru boi, 
Plugusor manat de noi 
 Haaaai....................!  
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Si incepe a brazda,  
Pe la case a ura. 
Vin copiii cu uratul 
 Cu sorcova si semanatul 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
Sa avem belsug in casa 
Paine buna si gustoasa, 
S-avem multa sanatate, 
Mult noroc si spor in toate! 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
Parintilor le uram 
Viata lunga si cu spor! 
Sa aibe serviciu si bani, 
Sa se bucure de ani! 
 Haaaai……… ! 
 
Sa va facem o urare 
Voua, frati si surioare, 
S-aveti sufletul mai mare 
Note bune si.......iertare. 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
Noi, micutii uratori 
Sa continuam cu urari, 
Sa-nvatam, sa fim mai tari 
Si-n carnete, note mari! 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
Sa mai uram inc-o data 
Anului 2020 ce se-arata 
Sa fie bun si manos 
Linistit, marinimos! 
 Ia pocniti din bice, mai 
 Si sunati din zurgalai! 
 Haaaaai.......! 
 
SORCOVA 
 
Sorcova, vesele,  
Sa traiti, sa infloriti, 
Ca un mar, ca un par, 
Ca un fir de trandafir, 
Tare ca piatra, iute ca sageata, 
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Tare ca fierul, iute ca otelul! 
La anul si la multi ani! 
 
În incheierea serbării se cântă: 
 
La multi ani, cu sanatate, 
Sa va dea Domnul tot ce doriti, 
Zile senine si fericire 
La multi ani, sa traiti! 
 
Domnul sa fie si-n casa voastra 
In inima sa-l gazduiti, 
Zile senine si fericire 
La multi ani, sa traiti! 
 
S-aveti belsug in anul ce vine 
Din inima sa va iubiti 
Zile senine si fericire 
La multi ani, sa traiti! 
 
LA MULŢI ANI! 
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EFICIENȚA EDUCAȚIEI PĂRINȚILOR ÎN BENEFICIUL COPIILOR 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: TANASĂ MONICA-LIUŢA 
GRĂDINIŢA CU P.P. “CĂSUŢA FERMECATĂ” 

LOC. GHERLA, JUD. CLUJ 

 MOTTO: 
 „Dacă copilul trăieşte sentimentul siguranţei, învaţă să aibă încredere în sine” Dorothy Law Nolte 

A lucra în învăţământ este o mare responsabilitate.  
Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social. Trăsăturile si coordonatele 

personalităţii se cristalizeaza în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de 
copil, în mediul familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a 
acestuia.În familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială (la grădiniță doar e pus la încercare), 
pentru că familia este în primul rând o instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii 
sunt legaţi prin anumite relaţii biologice, dar şi psiho - morale economice şi juridice, răspunzând unul pentru 
altul în faţa societăţii. Viaţa copilului în familie sintetizează într-o manieră particulară aspecte sociale. 
Caracteristicile vieţii în cadrul familiei sunt date atât de structura relaţiilor ce se constituie la nivelul său, 
cât mai ales, de valorile pe care se întemeiază aceste relaţii şi pe care le promovează.  

Relaţia educativă părinte – copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copii: acestea 
nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se 
desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii.  

Consider că activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească într-o mai mare măsură adaptarea 
şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cetinţelor familiale la posibilitaţile de înţelegere a copiilor.  

Părinţii au înţeles că laudele nu sunt niciodată prea multe, dacă e vorba de stimularea eului emergent 
al copilului. Lauda generează simţul valorii şi al demnităţii şi e datoria lor de părinţi să încurajeze apariţia 
acestui sentiment. Uneori chiar e bine să perceapă noanţele subtile ale personalităţii unice a copiilor lor şi 
să-i laude pentru calităţile pe care vor să le formeze. Prin intermediul laudelor, aprecierilor, se insuflă noi 
valori prin care se contracarează valorile orientate spre consum care îi asaltează în permanenţă pe copii în 
ziua de azi. 

Deci acţiunea educativă a familiei făcută cu responsabilitate, seriozitate, exigentă şi afecţiune este 
cea mai bună cale de urmat în formarea personalităţii copilului, în procesul de însuşire a unui comportament 
pozitiv.  

Am desfăşurat cu copiii o serie de activităţi împreuna cu ei, dramatizări, spectacol de colinde, sezători, 
etc. 

 Rezultate foarte bune am înregistrat şi în cazul parteneriatului cu familia pe care l-am derulat pe 
parcursul anului şcolar.  

Una din abordările moderne privind instituţia şcolară este cea a şcolii deschise, prietenoase, în care 
copilul se simte bine, este atras de activităţiile şcolare, îi sunt valorificate înclinaţiile şi talentele. Modelele 
educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de dezvoltare, şi în acest scop 
participă numeroşi factori, între care cei mai importanţi sunt şcoala/grădiniţa şi familia. Dar şi mai 
importantă este colaborarea între familie şi instituţia educaţională. 

În majoritatea situaţiilor familia şi grădiniţa colaborează foarte strâns pentru a asigura prin eforturi 
comune o educaţie de bună calitate. Sunt numeroase însă şi cazurile în care familia acţionează uneori contrar 
direcţiilor conturate de grădiniţă, uneori din lipsă de informare, alteori din nepricepere ori din dezinteres. 
În loc să întărească şi să dezvolte achiziţiile din grădiniţă, părinţii destructurează prin atitudinea lor ceea ce 
educatoarea construieşte zi de zi. De aceea se impune o comunicare continuă şi de calitate între educatoare 
şi părinţi privind progresele sau dificultăţile întâmpinate de copii, aspectele asupra cărora este necesar să 
se insiste prin exerciţii ori prin exemple pozitive şi încurajări. Comunicarea şi deschiderea din ambele părţi 
pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea 
personalităţii acestuia.  
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PARTENERIATUL EDUCATIV ȘCOALĂ-FAMILIE, 
UN SUCCES AL PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR TĂNASE DANIELA MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEŞTI 
 
Familia are ca funcție principală creșterea și educarea copiilor. Ea este cea care se ocupă de baza 

materială, dar și de climatul afectiv și moral necesar formării personalității. Copilul este cel care are nevoie 
și dreptul la dragoste, ocrotire, disciplinare și la obținerea treptată a independenței. Cei ,,șapte ani de acasă” 
marchează destinul fiecărui om. Dacă în familie copilul simte ca este iubit, s-a obișnuit să manifeste 
dragoste față de cei apropiați, să-i respecte pe vârstnici, să spună adevărul, să aprecieze binele și frumosul, 
el va crește politicos, tolerant, responsabil, iubitor. 

Colaborarea școală-familie primește noi valențe. Scopul fundamental al colaborăii este integrarea 
școlii în comunitate.Trebuie depus efort susținut pentru a oferi părinților multiple oportunități de a-și ajuta 
copilul să învete, va implica o dorință a cadrelor didactice de a regândi rolul părinților în relațiile școală-
familie și va solicita colaborarea întregii comunități. 

Obiectivele educaționale realizabile în familie în etapa școlarității sunt: 
• Asumarea de către părinți a rolului de colaborator activ al școlii; 
• Cunoașterea cerințelor școlii; 
• Cunoașterea condițiilor necesare învățării continue; 
• Asigurarea unității de cerințe; 
• Controlul îndeplinirii sarcinilor școlare; 
• Crearea condițiilor de cunoaștere prin mijloace adiacente: teatru, reviste, mail, ,excursii, radio-tv.; 
• Dezvoltarea aptitudinilor artistice și sportive; 
• Consolidarea deprinderilor moral-civice. 
Aceste obiective se comunică părinților. Este un îndemn de a participa cu toții (părinți și cadre 

didactice) în activitatea de formare, de educare și de instruire a copiilor, depășind concepția potrivit căreia 
doar învățătorul trebuie să se preocupe de educarea copilului. 

Dacă unui copac sădit îi pui o proptea, îl altoiești, cu un om comunici, îl educi, ca mai târziu să te 
reprezinte și să te mândrești cu el. Copilul nu este o mașină, un ceas, un televizor care, atunci când se strică, 
îl repari sau înlocuiești o piesă. El are suflet, trebuie să învețe să se descurce în viață, dar nu oricum. 
Legătura școlii cu familia se realizează prin activități didactice, dar și extrașcolare. Activitățile școlare pot 
fi: sedințele cu părinții, lectoratele, consultațiile individuale, vizitele la domiciliul elevilor, jurnalul de 
corespondență, stabilirea opționalului. 

Activitățile extrașcolare sunt: parteneriatele educaționale cu alte școli, cu biblioteca, cu poliția, cu 
biserica. 

Organizarea unor excursii tematice menite să contribuie la cunoașterea frumuseților țării sau a 
trecutului istoric, finalizate prin realizarea unui album de fotografii reprezintă o altă cale de colaborare cu 
familia. Scopul nu trebuie uitat: să câștige copilul. Comitetul de părinți pe clasă are rolul de a asigura 
influența educativă asupra părinților, dar și de a atrage restul părinților în soluționarea problemelor clasei. 
Adunările generale ale părinților, constituite din toți părinții de la o clasă, reprezintă un alt mod de 
colaborare. 

Lumea virtuală reprezintă un alt mod de colaborare prin catalogul electronic, dialogul prin SMS. 
Între divorț și conviețuire pașnică, parteneriatul școală-familie suferă de aceleași boli ca și societatea 

actuală: viteză, superficialitate, fuga de responsabilitate, desacralizare, demolarea sistematică a valorilor și 
tradițiilor. 

Obiectivele operaționale pentru parteneriatul școală-familie sunt: 
-identificarea și înlăturarea barierelor de comunicare; 
-implicarea conștientă a elevilor, părinților și a comunității locale în activități; 
-combaterea eșecului și a abandonului școlar; 
-îmbunătățirea bazei materiale a școlii; 
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-consilierea eficientă a elevilor și a părinților; înlăturarea prejudecăților și a discriminărilor elevilor 
în funcție de mediul din care provin sau de statutul ocupațional al părinților; 

-dezvoltarea încrederii în sine și în reușita sa. 
Prezența părinților și a profesorilor împreună influențează pozitiv copiii. Dar un parteneriat între 

școală și familie nu se poate construi foarte repede. 
Școlile trebuie: 
1.să încurajeze profesorii și familiile să stabileasca acorduri de învățare ca parteneri egali la succesul 

elevilor; 
2.să ofere teme care să-i atragă pe părinți; 
3.să creeze un centru de resurse pentru părinți; 
4.să acorde părinților dreptul de a decide în anumite situații. 
Principiile fundamentale ale colaborării școlii cu familia sunt: 
-copiii să fie participanți activi în interacțiunile dintre școală și familie; 
-să ofere tuturor părinților oportunități de a participa la experiențele educaționale ale copiilor; 
-relația dintre școală și familie să constituie fundamentul restructurării educaționale; 
-eficiența profesională a cadrelor didactice să fie maximizată prin dezvoltarea unor acțiuni concrete, 

esențiale. 
În concluzie, pentru a asigura succesul în viață al copiilor, este necesar ca toți factorii implicați în 

procesul educațional să formeze o echipă în care fiecare să-și cunoască sarcinile, dar în același timp să 
acorde respect și încredere parteneriatului. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

TARCE MARIANA NICOLETA 

“Un copil este ca o sămânţă 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) 

 A fi părinte la începutul mileniului trei, 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, invitaţiilor, 
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. De aceea, ca educatoare, am căutat să găsesc noi modalități 
de realizare a parteneriatului cu familia.  

Comunicarea “prin corespondență” (cu părintele) a devenit o cale pe care o folosesc frecvent și o 
consider eficientă și mulțumitoare pentru ambele părți, deoarece părinții află în timp util despre activitatea 
zilnică a copilului.Această comunicare o realizez prin intermediul unui panou aflat lângă ușa de la intrarea 
în sala de grupă. Accesul săptămânal la mapa cu lucrări a copilului și la caietele speciale, este o altă 
modalitate de comunicare și colaborare.  

Participarea părinților la lecții deschise ce permit acestora să fie proprii evaluatori al copilului lor și 
posibilitatea de a-l aprecia ținând seama de cerințele educatoarei cât și a colectivului din care face parte, 
este o altă modalitate de relaționare în parteneriatul cu familia. Și serbările ce au devenit o tradiție în 
grădinițe sunt o modalitate de colaborare cu familia. Participarea părinţilor la activităţi gen şezători, vizite, 
excursii, expoziţii ale copiilor, concursuri pe diverse teme şi chiar implicarea acestora în organizarea și 
desfăşurarea lor, le vor permite o mai bună cunoaştere a particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe 
care aceştia le întâmpină în activităţi. 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.  

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 
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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. 

Care sunt avantajele familiei?  
Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi prin emoţiile trăite de 

copiii lor.  
Care sunt avantajele colectivului didactic?  
 Cunoaşterea relaţiilor părinte - copil, psihologia părinţilor şi, mai ales, pe cea a copiilor.  
Care sunt avantajele copilului? 
 Din acest parteneriat, şi copilul se alege cu un mare câştig, faptul că îşi descoperă părinţii ca parte 

importantă a educaţiei lui. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, UN PARTENERIAT REAL 
 ÎN BENEFICIUL ELEVILOR 

PROF. TĂTUCU ANGELA 
CLUBUL COPIILOR CARANSEBEȘ 

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. 

Definită în termeni foarte generali, 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. 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. 

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.

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 școală – 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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ROLUL SERBĂRILOR ȘCOLARE ÎN CADRUL 
PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIM. TĂUT ANCA, 
LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, ORADEA 

Parteneriatul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept şi o 
atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 
flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii.  

O resursă şi un sprijin permanent în educarea şi dezvoltarea copiilor o constituie implicarea familiei, 
părinţilor ca parteneri în educaţie. 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, în special cele încheiate în cadrul unităţilor educaţionale în care 
activăm ca şi cadre didactice, 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.  

 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. Principala răspundere pentru protecţia, creşterea şi dezvoltarea copiilor îi revine familiei 
şi, ca atare, familia este îndreptăţită să beneficieze de toată protecţia şi sprijinul de care are nevoie. Prin 
urmare, accesul părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în îngrijire copii şi al copiilor înşişi 
la o gamă completă de informaţii şi servicii este o prioritate, parteneriatele încheiate cu familia fiind menite 
să sprijine educaţia copiilor de vârstă timpurie.  

 Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 
acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din societatea din care face 
parte. Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul că 
aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. Noţiunile în ciclul primar constituie baza de pornire pentru 
gimnaziu. Cel mai adesea descoperim însă că elevii sunt mai interesaţi şi participă cu mai mult suflet la 
activităţile extraşcolare. Acest lucru nu înseamnă că noi ca şi formatori nu putem să-i facem pe elevi să 
conştientizeze cât de necesare sunt cunoştinţele însuşite în clasă în desfăşurarea cu succes a altor activităţi. 
Una dintre activitățile extracurriculare menționate în cadrul unui parteneriat cu familia o constituie 
serbarea școlară. 

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 cadru didactic. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o 
scenetă, copilul 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. 
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Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor.  

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 serbarilor școlare este 
bine să fie prezentate și creatii artistice originale, adaptate evenimentelor și conditiilor locale. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE. 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PARINȚII 

PROF. TĂUT MIHAELA 
SC. GIMN. LONYAI TIVADAR, SÎNTION, BIHOR. 

 În fiecare an elevii așteaptă cu nerăbdare momentul serbărilor școlare, mai ales cele de Crăciun și 
cele de final de an. Sunt momente pline de emoție atât pentru elevi și profesori, cât și pentru parinți, care 
pot trăi alături de cei mici magia copilăriei. 

 Serbările școlare diferă de la un an la altul, astfel încât elevii să vină de fiecare dată cu idei inovative, 
iar la final cunoștințele lor sa fie îmbogățite cu lucruri noi. Cu ocazia Crăciunului, elevii școlii noastre au 
organizat într-un an o activitate numită Crăciunul în jurul lumii. Fiecare clasă a extras un bilețel pe care era 
trecută o țară. Ei aveau sarcina de a prezenta datinile și tradițiile țării respective, începând de la obiceiurile 
din seara de Crăciun, pâna la mâncăruri tradiționale, cântece specifice, vestimentație. Au fost ajutați și de 
părinți, alături de care au prezentat momentul, fie sub formă de power-point, fie sub formă de scenetă. Cu 
toții și-au adus aportul ca prezentarea să fie una reușită, interesantă, iar serbarea a rămas una memorabiă. 

 În alt an serbarea de Crăciun a fost dedicată zonelor țării noastre, Crăciunul în România. Și de acestă 
dată elevii, cu sprijinul părinților, au realizat momente artistice de mare valoare, ajutând în acest fel la 
transmiterea datinilor străbune către generațiile următoare, la cinstirea celor care nu mai sunt.  

 În ambele situații nu s-a pierdut din vedere elementul religios. Sărbătoarea Crăciunului este şi 
sărbătoarea colindelor străbune care ne îndeamnă să păstrăm credinţa părinţilor, moşilor şi strămoşilor 
noştri. Colindele ne aduc în suflet frumuseţea copilăriei, cu toate sentimentele trăite atunci, când noi eram 
colindătorii. Prin colinde se îmbogăţeşte orizontul spiritual al copiilor, se dezvoltă gândirea, capacitatea de 
memorare, se dezvoltă ritmul şi auzul muzical, se adâncesc sentimentele de preţuire pentru datinile 
româneşti. Colindele nasc în sufletele curate ale copiilor nespusă iubire pentru Fiul lui Dumnezeu, având 
un rol important în formarea lor religioasă. 

 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. 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.  

 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. Serbările copiilor încântă şi impresionează prin 
farmecul şi prospeţimea lor, prin inocenţa şi candoarea protagoniştilor, prin neîntrecuta spontaneitate şi 
sinceritate, prin ingeniozitatea, naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN EȘECUL ELEVULUI 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, BĂLIBAN CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ *LUCREȚIA SUCIU*-ORADEA 

 Preîntâmpinarea eşecului şcolar al copiilor– cu grave implicaţii individuale şi sociale, de la 
inadaptarea şcolară până la cea socială şi profesională– reprezintă o preocupare cu caracter de continuitate 
a şcolii.  

 Dar lupta împotriva acestui fenomen negativ, atât pentru copil cât şi pentru societate, trebuie dusă şi 
în familie– aceasta apărând, uneori, ca fiind ea însăşi o sursă de factori generatori ai insuccesului şcolar. 

 Colaborarea permanentă cu şcoala, informarea acesteia cu sinceritate, asupra cauzelor care au condus 
la insuccesul şcolar, elaborarea unui plan comun de măsuri, creează premizele necesare depăşirii rămânerii 
în urmă la învăţătură. Ea se desăvârşeşte prin susţinerea copilului de către familie, prin ameliorarea 
condiţiilor care au fost deficitare, prin stimularea lui morală. 

 Părinţii conştienţi de importanţa colaborării cu şcoala au toate şansele de prevenire şi înlăturare a 
eşecului şcolar. Ridică însă dificultăţi serioase familiile ele însele problemă, cu acestea urmând să se pună 
în funcţie toate formele existente de colaborare între şcoală şi familie, să se stabilească relaţii cât mai 
strânse, de aşa manieră încât elevul acest„candidat la umanitate”, să depăşească handicapul şcolar şi să se 
reintegreze în fluxul normal al procesului de învăţământ. 

Formarea copilului în familie pentru folosirea judicioasă a timpului liber 
Formarea copilului pentru folosirea raţională a timpului liber prin activităţi liber alese fie în scopul 

relaxării şi delectării, fie pentru lărgirea sferei de cunoştinţe sau fortificarea fizică, reprezintă o problemă 
importantă. Iniţierea în direcţia utilizării înţelepte a timpului liber contribuie nu numai la dezvoltarea fizică 
şi intelectuală ci şi la dezvoltarea personalităţii copilului. 

 Consumat la întâmplare şi, uneori, sub influenţe negative venite din stradă sau din sfera preocupărilor 
unor grupuri deficitare sub raport moral, în care copilul se poate integra în lipsă de supraveghere, el nu mai 
reprezintă un timp valoros, ci un timp de derută a acestuia şi, prin aceasta, o ameninţare potenţială nu numai 
la adresa individului ci şi la aceea a societăţii. 

Familia, cu tendinţele şi experienţa sa particulară de viaţă, determină, în mare măsură, şi preferinţele 
copilului pentru anumite forme de activitate desfăşurată în timpul liber. Desfăşurându-le, i se formează 
interesul de cunoaştere, spiritul de iniţiativă, inventivitatea şi creativitatea, capacitatea de a învinge 
dificultăţile, optimismul. 

 Formarea deprinderii de a-şi organiza el însuşi timpul liber în mod plăcut şi raţional pe măsură ce 
creşte şi acumulează experienţă în această direcţie, reprezintă un alt obiectiv important care se impune să 
stea în atenţia familiei. Este cazul să semnalăm pericolul ce-l pândeşte pe copil, generat de dezvoltarea 
tehnicii moderne, de a-şi petrece timpul liber în compania exclusivă a mijloacelor audio-vizuale, 
complăcându-se în postura de receptor pasiv, ce înregistrează tot felul de informaţii fără nici un 
discernământ. 

Familia poate evita aceste pericole prin concepţia sa asupra rostului timpului liber, prin modelele pe 
care le oferă, prin supravegherea copilului şi orientarea interesului său spre activităţi care să îmbine nevoia 
lui firească e relaxare cu efecte formative. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

ȘC.GIM. CETEJU DE SUS,  
PROF.ÎNV. PRIMAR ȚIC ȚLOAREA 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente : 
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 . 

Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât si pentru părinti, 
întaresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina în suflete, dau aripi imaginației, 
entuziasmului si stimulează gândirea creatoare. În măsura posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este 
bine să fie prezentate si creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor 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
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MAGIA CRĂCIUNULUI 

AUTOR: ŢICLEANU ELENA ALEXANDRA 

Crăciunul reprezintă un cumul de simboluri, tradiţii şi simţăminte, toate transmise din cele mai vechi 
timpuri până astăzi. Un brad în sufragerie, ciocolata caldă, mirosul de portocale și mai ales Moșul care 
vine prin horn: toate acestea sunt parte din ceea ce azi numim Crăciunul, cea mai așteptată 
sărbătoare a anului şi sărbătoarea sufletelor noastre. Mici sau mari, cu toţii aşteptăm cu nerăbdare 
această noapte magică, în care se spune că se deschide cerul, iar dorinţele puse din suflet, se împlinesc. 
Spiritul Crăciunului ne schimbă, ne face mai bni, mai încrezători. Acesta este momentul în care 
grijile sunt lăsate deoparte, supărările uitate şi bucuria Naşterii Domnului ne încălzeşte sufletele şi 
ne luminează chipurile. 

Sărbătoarea de Crăciun este una foarte importantă pentru toată lumea, iar pe teritoriul românesc 
ea se leagă strâns de spiritul creştin al acestui popor. O poveste din folclor spune că Fecioara Maria 
umbla din casă în casă, în perioada apropiată naşterii fiului lui Dumnezeu, însoțită de dreptul Iosif, 
rugând pe oameni să le ofere un adăpost pentru a naște. Ajunşi la casa unor bătrâni, Crăciun și 
Crăciunoaia, sunt refuzați, spre a nu le spurca locul prin nașterea unui prunc zămislit din greșeală. Însă, 
Maria a intrat în ieslea vitelor, din cauza durerilor nașterii. Astfel, Crăciunoaia, auzind și ştiind ce 
înseamnă nașterea unui copil, i s-a făcut milă de dânsa şi a îndeplinit rolul de moașă. Crăciun, când a 
aflat, s-a supărat și a tăiat mâinile babei, urmând ca acesta să fugă de acasă înfricoşat de toate cele 
întamplate. Baba a umplut un ceaun cu apă, l-a încălzit, și l-a dus să scalde copilul, aşa cum a putut. 
Maria i-a cerut să încerce apa, iar in momentul când cioturile mâinilor au atins apa, acestea au crescut 
la loc, mai frumoase decât erau înainte. Aşadar, de la această minune se crede că moașele au mâini 
binecuvântate. Într-o altă variantă a poveștii, Maria suflă peste mâinile Crăciunoaiei și acestea cresc la 
loc. 

De-a lungul timpului, în prag de sărbătoare copiii ies la colindat din casa-n casă, îmbujorați şi 
plini de voioşie, vestind Naşterea Mântuitorului. Există, de asemenea, o veche tradiție „mersul cu 
icoana”, un fel de colind care se face de către preoții parohiali cu icoana Nașterii Domnului, 
binecuvântând casele și creștinii. Colindele de iarnă sunt texte închinate Crăciunului și Anului Nou. În 
Ajun de Crăciun se începe cu „Bună dimineața la Moș Ajun!”. La nașterea lui Iisus, s-a ivit pe cer o 
stea care i-a călăuzit pe cei trei regi magi la locul nașterii, aşadar copiii cântă în cinstea ei: „Steaua sus 
răsare…”, purtând cu ei o stea. Gazdele oferă drept răsplată colindătorilor câteva fructe, covrigi, 
dulciuri și uneori chiar bani. Unele colinde au fost realizate de compozitori de muzică cultă, cum ar fi: 
„Iată vin colindătorii”de Tiberiu Brediceanu, „O, ce veste minunată”de D.G. Kiriac, „Domnuleț și 
Domn în cer” de Gheorghe Cucu. Colindul românesc „Scoală, gazdă, din pătuț” există și la valoni, unde 
aceasta este sub numele de „Dji vén cwerî m’cougnou d’Noyé”. 
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PROIECT EDUCATIONAL 
POVESTE DE IARNĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR TECŞA ANDA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR, ALBA 

ARGUMENT 
Anotimpul cel mai friguros al anului aduce ninsoare, ger şi viscol dar şi multă bucurie copiilor. 
Când ninge, ninge mereu, când râul e îngheţat şi tot câmpul alb de zăpadă, ce plăcut e să te dai pe 

gheaţă, ori să te joci cu săniuţa şi să faci oameni de zăpadă! 
Prima lună de iarnă vine şi cu sărbătorile aşteptate cu nerăbdare: de la Moş Nicolae la Moş Crăciun, 

la Anul Nou şi la Bobotează, ele aduc atâta veselie, încât ai vrea să fie tot iarnă. 
Împodobirea bradului şi pregătirea darurilor, ce vor fi aduse de Moş Crăciun, ritualurile populare: 

Pluguşorul, Sorcova potenţează creativitea copiilor transpusă în creaţii literare şi plastice. 
SCOPUL:  
Cunoaşterea, înţelegerea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor din perioada sărbătorilor de iarnă în 

rândul elevilor, pentru sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte tradiţia populară. 
Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor componente educaţionale, morale; 
OBIECTIVE: 
* Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti de iarnă prin respectarea, practicarea

şi transmiterea lor 
* Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică individuală şi de grup prin compoziţii expresive şi

creative referitoare la iarnă; ; 
* Stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin realizarea unor lucrări originale pe

tema dată. 
GRUP ŢINTĂ :  
* elevii clasei I A de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir
* comunitatea locală
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi 
LOCUL DE DESFĂŞURARE : sala de clasă, şcoala, comunitatea  
PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI : decembrie 2019-ianuarie 2020 
RESPONSABILI DE PROIECT : prof. înv. primar Tecşa Anda 
RESURSE : Umane : Elevi, cadre didactice, părinţi 
 Materiale : Lucrări ale elevilor, cărţi, reviste şcolare, panouri pentru expoziţie, calculator, CD, 

diplome 
EVALUAREA PROIECTULUI:  
Realizarea unei expoziţii la nivelul clasei, şcolii; 
Facilitarea schimbului de experienţă între şcoli, prin participarea la concursuri cu lucrări ale elevilor. 
DISEMINARE:  
*expoziţii cu lucrările elevilor
*mediatizarea proiectului şi activităţilor.
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
Nr. crt. ACTIVITATEA 

DESFĂŞURATĂ 
Loc. de 
desfăşurare 

Data 
perioada Responsabil 

1.  Bine ai venit, iarnă! 
 - lansarea proiectului; 
 - organizarea şi planificarea 
activităţilor;  
 - prezentarea de imagini 
despre iarnă 

Sala CDI Decembrie 
2019 

Prof. 
Tecşa Anda 

2. ,,Sunt român, român
voinic!”
- explicarea semnificaţia
zilei de 1 Decembrie
- lecturarea unor texte
- redarea prin desen a
importanţei acestei zile

Biblioteca 
Decembrie 
2019 

Prof. 
Tecşa Anda 

3.  Sărbători de iarnă 
 - prezentarea poveştii lui 
Moş Nicolae; 
 - semnificaţia sărbătorii 
Crăciunului; 
 - importanţa sărbătorilor 
iernii  
- recunoaşterea în imagini, a 
personajelor iernii  
 - realizarea creaţiilor 
plastice cu tema iarna 

Sala de clasă 

calculator 

Decembrie 
2019 

Elevii clasei 

6. Vine, vine Moş Crăciun!
- realizarea unei expoziţii cu
lucrările elevilor;
- prezentarea cântecelor de
iarnă şi a colindelor
- program artistic

Sala de clasă 
Comunitatea 
locala 

Decembrie 
2019 

Elevii clasei I A 

9. Iarna la români
- materiale legate de tradiţiile
de iarnă;
- se realizează expoziţia cu
lucrări care reflectă tradiţiile;
- materialele sunt publicate
în revista clasei, sau în alte
publicaţii.

Sala de clasă 
Comunitatea 
locala 

Decembrie 
2019 - 
ianuarie 2020 

Prof. Tecşa Anda 
Părinţii elevilor 
Elevii clasei 
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RELAȚIA FAMILIE-ȘCOALĂ 
 

PROF. TINCU FELICIA 
LICEU TEOLOGIC ORTODOX ”SF. CONSTANTIN BRÂNCOVENU” 

FĂGĂRAȘ 
 
Şcoala 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 necesarã unitatea de acţiune, concordaţa 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. Experienţa noastră oferă învăţăminte 
valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu părinţii. Ele sunt rezultanta 
preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa desfăşurării unei activităţi creatoare 
şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt însă izolate. Tocmai 
această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a muncii educative, în vederea 
îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia. 

La o analiză mai atentă a activităţii depusă în ultimii ani de către cadrele didactice în relaţia cu părinţii, 
apar cu pregnanţă şi deficienţe care demonstrează necesitatea stabilirii unor noi jaloane fundamentate din 
punct de vedere ştiinţific, în funcţie de care trebuie să se organizeze această activitate. Printre cele mai 
frecvente deficienţe manifestate în această direcţie, se impun atenţiei noastre următoarele: - unele dintre 
obiectivele stabilite nu ţin seama de condiţiile concrete în care decurge activitatea colectivului de elevi, de 
particularităţile lor de vârstă; - persistă acţiunile sporadice, izolate, al căror efect se pierde pe parcurs, 
deoarece nu sunt integrate într-o strategie şi nu sunt întărite prin alte activităţi necesare; - se repetă, an de 
an, unele acţiuni şi măsuri, în aceeaşi formă rutinieră, cu un conţinut precar şi cu rezultate nesemnificative 
pe plan educaţional.  

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important, ce trebuie avut în 
vedere. Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 
influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și instrucția 
trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca părintele să 
cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu se mulțumească cu 
rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele să-și cunoască copilul pentru 
a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru a reuși în viață. 

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de teme, în 
cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri (exemplu: teme 
legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă independent). O colaborare mai 
strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității educative, de formare a unei 
personalități creative și autonome. 

Şedinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoaele aspecte: 
⊗ toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon); 
⊗ şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor; 
⊗ se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea acestora; 
⊗ se invită cadrele care predau la clasă pentru a răspunde la întrebări şi a lămuri diverse probleme; 
Scopul creării unor astfel de parteneriate 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 
învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

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 esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii în şcoală şi în 
clasele de elevi.  
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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. 

Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 
aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în general, de 
atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia trebuie avute în 
vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, între familie şi 
şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a unei personalităţi 
creative şi autonome. 
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

PROF. PREDA ALINCUȚA,  
C.N.,,ANDREI MUREȘANU”  BISTRIȚA 

Serbările școlare au caracter interdisciplinar și oferă modalităţi eficiente de formare a caracterului 
copiilor. Având un caracter atractiv, elevii participă cu însufleţire şi dăruire. Învăţarea versurilor şi 
interpretarea artistică sunt realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru 
timpul liber.  

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. 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. Serbarea şcolară 
reprezintă un eveniment, menit să evidenţieze într-o formă estetică achiziţiile acumulate de copii pentru 
dezvoltarea creativităţii. În procesul de învăţare sunt multe momente de satisfacţie şi bucurie pe care le 
trăiesc cei implicaţi, dar în timpul serbărilor şcolare încărcătură emoţională este maximă. 

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, stimulează 
sentimente nebănuite, dezvoltă 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), trezesc în copil energia de a învinge timiditatea, 
stimulează independenţa de acţiune.  Stimularea, educarea atenției, exersarea memoriei constituie obiective 
importante care se realizează prin intermediul serbarii. Într-o serbare şcolară pot fi valorificate achiziţiile 
dobândite de elevi de-a lungul unui semestru sau an şcolar, conferind evenimentului artistic un caracter 
educativ şi creator. 
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PROIECT DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  
PRIN ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

,,9 NE PASĂ’’ 
 

MUSCA IOAN DINOREL 
 
Tipul de proiect: local 
Perioada de desfăşurare: anul şcolar 2019-2020 
Organizator: LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN HELL’’ SÂNTANA 
Parteneri: 
■ Primăria orașului Sântana 
■ Instituțiile care au sponsorizat proiectul  
Coordonator proiect: Prof. Musca Ioan Dinorel  
Echipa de lucru: 
■ Prof. Pătrăuță Ioana Lucia, coordonator proiecte şi programe educative 
■ Prof. Căruntu Mircea, director 
■ Prof. Belei Camelia 
■ Elevii clasei a XI-a B  
■ alte cadre didactice 
 
Grup ţintă: 
■ Casele de copii din localitate 
■ 20 de familii aflate în dificultate 
■ Azilul de bătrâni 
 
Beneficiari: 
• Direcţi: elevii, cadrele didactice, părinţi 
• Indirecţi: şcoala, comunitatea; 
Scopul proiectului: este încurajarea activităţii de voluntariat prin intermediul căreia participanţii vor 

reuşi să-şi descopere abilităţile, competenţele personale, devenind cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii 
umane. Obiectivele generale sunt: încurajarea elevilor pentru a se dedica activităţilor desfăşurate cu 
persoane aflate în dificultate, realizarea incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate, prin 
angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens integrarea 
socială. Obiectivele specifice: să organizeze acţiuni de suport pentru persoanele aflate în dificultate; să 
stimuleze mental şi să dezvolte abilităţile de organizare a învăţării pentru copiii cu risc de abandon şcolar; 
să încurajeze elevii, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor privind succesul şcolar, iniţiativa şi 
devotamentul 

Argument: 
Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învatare, atunci când există atât dorinţa de a învăţa din 

partea voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din partea organizaţiei la care acesta 
activează. Implicandu-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în echipa sau individual, confruntându-se 
cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi, noi cunoştinte, noi atitudini - într-
un cuvânt, noi competenţe. 

În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact comunitar 
este cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari, pentru multi tineri este deosebit de motivantă 
oportunitatea de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă sau posibilitatea de a explora 
diferite opţiuni de carieră. Activităţile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei 
profesionale a unui tânăr. Dintre toate tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea 
mai complexa modalitate de a învăţa, de a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate. Resurse: umane: elevi, 
profesori voluntari, parteneri, materiale: spaţii şcolare, mijloace audio-vizuale, materiale consumabile, 
surse bibliografice, de timp: decembrie 2019 
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REZULTATE ȘI DISEMINARE: 
■ Articole în media locală 
■ Popularizare prin intermediul site-urilor de socializare 
MONITORIZARE 
■ Raportul specific fiecărei activităţi; 
■ Portofoliul proiectului: chestionare (voluntari, beneficiari), concluzii şi direcţii de acţiune; 

realizarea unui album cu fotografii de la activităţile proiectului; CD-uri. 
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EVALUARE 
■ observarea comportamentelor si intervenţia directă pentru încurajarea şi stimularea

interrelaţionării pozitive între elevii voluntari şi persoanele cu cerinţe educative speciale; 
■ stabilirea unor grupe de lucru mixte pentru sprijinirea învaţării active pe probleme de socializare

si îmbunătăţirea comunicării, precum şi formarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de copii cu dificultăţi 
de învăţare sau cu risc de abandon şcolar; 

■ încurajarea atitudinii proactive şi a implicării elevilor în ameliorarea problemelor socio-economice
ale familiilor aflate în dificultate 

■ impresii şi concluzii prin realizarea de creaţii literare şi plastice.
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
MAGIA CRĂCIUNULUI 

TIRA IOANA MARIA 

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 sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sarbatorile de iarnă, 
îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită de copii. Cu glasurile lor 
cristaline, calde şi tremurând de emoţie, copiii sunt cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi 
să facă urări celor dragi în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliţi în haine groase, cu năsucurile îngheţate 
după ce au colindat în lung şi în lat, gândul îi poartă pe copii la Moş Crăciun, de la care aşteaptă să le 
îndeplinească toate dorinţele. 

 Scopul: 
Stimularea potenţialului artistic al şcolarilor mici prin deschiderea căilor de comunicare emoţională; 

 Obiective urmărite: 
• Cultivarea sensibilităţii artistice a şcolarilor;
• Descoperirea copiilor cu aptitudini artistice şi literare;

 Resurse de timp: 16.12 - 20.12.2019 
 Resurse umane: - elevii clasei a IV a A  
 -părinți, bunici 
 - prof. înv. primar Țîra Ioana Maria 
 - prof. Bașnău Dorina 
 - prof. Cosma Anca 
 Resurse materiale: 
 -coli albe si colorate pentru ornamente 
 -acuarele, creioane,markere 
 -CD-uri 
 -calculator 
 -costume și decoruri pentru programul artistic 
 - expoziție cu ornamentele si desenele destinate sărbătorii 
 -fişe cu poezii şi cântece de iarnă în limba engleză, scenetă, dans 
 Resurse procedurale: 
-conversaţia,explicaţia,povestirea,jocul de rol,recitarea de poezii,interpretarea unor cântece 

 Evaluare: 
-expoziție cu lucrări ale copiilor 
-programul artistic  
-portofoliul 
-album foto cu poze din timpul serbărilor 

Rezultate așteptate: 
* Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce este

etic, moral și frumos pentru om; 
* Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane din școala;
*Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici picturale;
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Activităţi de mediatizare şi promovare 
În timpul implementării proiectului vor fi afișate la şcoală pliante informative şi fotografii din timpul 

desfăşurării activităţilor. 
Se vor organiza expoziţii cu lucrările copiilor la şcoală şi in revista scolii. 
Vor fi promovate pe plan local, în cadrul scolii, parinților, imagini de la activităţile desfășurate. 

Programul de activități 
”MAGIA CRĂCIUNULUI” 

NR. 
CRT. 

ACTIVITATEA PERIOADA DE 
DESFĂŞURARE 

COORDONATORI 
DE ACTIVITATE 

1. ,,Magia Crăciunului”
*informare despre iniţierea şi
desfăşurarea proiectului

16 dec. 2019 Prof. înv. primar Țîra 
Ioana Maria 
Prof. Bașnău Dorina 

2. “Să întâmpinam Crăciunul!”
*expoziție cu ornamentele și desenele
destinate sărbătorii”

17 dec. 2019 Prof. înv. primar Țîra 
Ioana Maria 
Prof. Bașnău Dorina 

3. “Clinchet de clopoțel ”-serbarea pe
școală
*cor (intonări de colinde tradiționale și
internaționale) poezii, scenetă, dans;

18 dec. 2019 Prof. înv. primar Țîra 
Ioana Maria 
Prof. Bașnău Dorina 
Prof. Cosma Anca 

4. ,,Colindăm din clasă-n clasă,,
*cor (intonări de colinde)
,, Magia Crăciunului” – serbare de
Crăciun

19 dec. 2019 Prof.î nv. primar Țîra 
Ioana Maria 
Prof. Cosma Anca 

5. Ordonarea materialelor pentru
popularizare în colectivul de elevi,
părinți și cadre didactice

20 dec. 2019 Prof. înv. primar Țîra 
Ioana Maria 
Prof. Bașnău Dorina 
Prof. Cosma Anca 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ FAMILIE 
 

PROF. TOCANIE MAGDALENA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GĂVENEA”- TULCEA 

 
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. 

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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă.  

Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă 
nu cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale 
comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva 
în modul cel mai eficient 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. Întregul proces de educație și mai ales de instrucție se realizează 
atât la școală, cât și acasă. 

 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.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. 

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.  

 Școala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe la activităţile ce se 
desfăşoară în incinta şi în exteriorul ei. 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. 
Profesorii pot desfăşura lecţii la care să participe părinţii copiilor, aceștia simțindu-se ca parte a şcolii, vor 
avea posibilitatea 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, pentru 
a-i observa într-un alt mediu, în afara şcolii, îi pot 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 uneia sau mai multor zile și 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 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. Este o ocazie în 
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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 
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, 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 școală 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 selectivă: 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D.- Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas - Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L.- Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P., Bucureşti, 1974;
4. Stoian M.- Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
5. Ezechil Liliana - ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002;
6. Stăiculescu Camelia -,,Şcoala şi comunitatea locală”- parteneriat pentru educaţie, 2007.
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Cântec: „Suntem fulgi de nea” 

SERBARE - GRUPA MICA „BUBURUZELE” – 2019-2020 
EDUCATOARE: ȚOCU DORIANA MADALINA 

Delia: Bine ati venit, dragi invitati! 
Cu noi un pic sa va distraiti, 
Sa fiti din nou copii ca noi 
Sa mai uitati si de nevoi. 

Un pom de iarna impodobit 
De pe-acuma pregatit 

Ne spune ca va sosi 
Si indata va veni 

Mos Craciun, cel mult dorit 
Care de toti e indragit. 

Cristina: Când vine vreme rea 
Cu primii fulgi de nea 

Se scutură din nori 
De sfinte sărbători. 

Luca: Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi 

Aflaţi-le acum, 
În prag de Moş Ajun! 

Lucas: Crăciunul e aproape 
Şi nins e tot acum 

Şi de la case se ridică fum 
Se-aud colindători 

Din noapte până-n zori 
Şi clopote răsună-n depărtări 

Mateo: A bătut un fulg de nea 
Astăzi în fereastra mea 
Tare, pe nepusă masă 

Şi-ar fi vrut să intre-n casă 
Kevin: Iată-i! pe deasupra mea 

Zboară primii fulgi de nea 
Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
“-Scoate sania, ce stai?!” 

Daria: Uite-acum de sus din cer 
Fulgii mari coboară lin 

Iarna e şi-i tare ger, 
De omăt pământu-i plin! 
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Eric: Şi când fulgii-ncep să cearnă, 

Aranjaţi pomul de iarnă 
Bate vântul nu ne pasă, 
Că e cald la noi în casă. 

 
 

Cântec: „Brăduleț, brăduț drăguț” 
 

Maria F: Iarna cea groasă 
A sosit acum, 

Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum. 

 
Matei: Vino, săniuţa mea, 

Sus pe deal la derdeluş 
Pân’ la vale-i drum de nea 

Numai bun de săniuş. 
 

Denis Z: Şi mă dau cu săniuţa 
Ca pe dinţi cu periuţa 
Şi cu pastă de zăpadă, 

Ca un cavaler cu spadă. 
Sara: A-nceput sa cearna, 

Mult dorita iarna 
Saniuta mea 

Prin nametii albi de nea 
Draga saniuta mea. 

 
Zboara ca o stea 

 
Ana Pahome: Ninge, bate vântul, 

S-albeşte pământul! 
Vezi numai zăpadă, 
Merg sănii pe stradă 

 
Cântec: ,,Cu săniuța” 

 
Eduard : Şade omul de zăpadă 

În grădină lângă stradă 
L-am făcut cu mâna mea 
Din covorul alb de nea. 

 
Luca: Omul nostru de zăpadă 

E aşezat în colţ de stradă 
Vântul şi cu soarele 
I-au topit picioarele 
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Amalia Cristea: Tantos sta-n ograda 
Parca-i o minune 
Omul de zapada 

Cu ochi de carbine. 
Dintr-un morcov nasul 

Cusma-i o tigaie 
Si-n jur la tot pasul 

Mare harmalaie. 
 

Cântec: „Omul de zăpadă”-Lollipops 
 

Catinca: Jucaus din nori coboara 
Cativa fulgi de nea, 

Povestesc a cata oara? 
Sarbatori cu stea. 

Prin feresti se vad in case 
Pomi impodobiti. 

Canta-n zori colinzi frumoase 
Ingeri fericiti. 

 
Corina: Norii cu caciuli pe frunti 

Au adus iarna din munti. 
Ea coboara catre creste, 
Frumoasa ca in poveste. 

 
Flavius: Vine iarna! 

Las ‘ sa vie 
O astept cu bucurie 

Chiar daca va viscoli 
Imbracat bine voi fi! 

 
Amalia A.: Cu copii darnica 

Iarna-i foarte harnica. 
Punti dureaza de cristal 
Peste rau din mal in mal 
Caci copiii tare-i plac; 
Patinuar face pe lac 
Si asterne derdelus 
Loc de joc si sanius. 

 
Amalia Avram: Iarna repede a venit 

Cu stelute-n frunte, 
Cu zapada-a presarat 

Sus in varf de munte. Florile le-a invelit 
Cu alba plapumioara 

Gerul rece a sosit, 
Ce frumos e-afara!  
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Iulia: Luminite ard in case 
Pe bradutii-mpodobiti 
Iar in jur pasesc copiii 

Si colinda fericiti. 
Miruna.: A-nceput sa cearna 

Friguroasa iarna 
Hai babuta cerne 

Fulgi de nea astern. 
 

Anna: Si noi buburuze mici 
Nu fugim nicicum de-aici 

Cu zapada ne jucam 
Ca sa nu mai inghetam. 

 
Sofia: Pune flori pe geamuri 

Chiciura pe ramuri 
Si mai fa-mi draguta 

Drum de saniuta. 
 

 
Cântec: „Iarna”- Licurici 

Maria P.: Iarna cea geroasa 
A sosit acum 

Bulgari de zapada 
Isi fac loc pe drum. 

Veselia-i mare 
Pentru noi cei mici 

C-alergam pe strada 
Ca niste voinici. 

 
Denis Lucaci: Iarnă albă cu ninsoare, 

Lasă-ne un pic de soare 
Şi căldură, că acuş’ 

Vom porni la săniuş! 
Anabel: Fulg de nea ca o stea, 

Cazi usor pe casa mea 
Si imparti bucurii 

La armate de copii. 
 

Gabriela: Iata ca s-a sfarsit serbarea. 
Nu stim daca v-a placut, 

Dar noi ne-am dat osteneala 
Sa v-aratam tot ce-am stiut. 

Si acum, la incheiere, 
Pana nu ne despartim: 

Dragi parinti, VA MULTUMIM! 
 

„Dansul Fulgilor de nea” 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

PROF. TOMA CARMEN MARIA 
GRADINITA NR.1 OCNITA 

E magică aşteptarea Moşului Crăciun, aşa cum e magică Naşterea Pruncului Isus! Copiii de la Grupa 
Fluturasilor, după ce au împodobit bradul cu multă migală și sârguință, s-au întrecut în programe artistice 
de neuitat, unde au spus poezii, colinde, au prezentat obiceiuri de Crăciun și Anul nou, după care, au primit 
cu emoții și bucurie pe moșul cu traista plină de daruri pentru ei. 

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 sărbătoare. 

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. 

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. 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 
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. 

VA DORIM CRACIUN FERICIT TUTUROR!!! 

1699



IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE 

PROFESOR TOMA ROMEO 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN CEL MARE”ZEMEŞ 

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 ve- dere fizic, intelectual, moral şi estetic. Şcoala, alături de 
familie, influenţează, prin con- diţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învăţământ, personalitatea 
copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respecta- rea 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 fo- loseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 
care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educaţional. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încre-dere şi respect 
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, perme- abile, 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. 

Părinţii trebuie să vadă în şcoală un prieten, un colaborator, un om a adevărat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișăm. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile 
problemă, din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea elevului și să 
conștientizeze că relația de colabo-rare școală-familie este determinantă în educarea copiilor. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei și un punct comun pe care îl areaceasta cu 
școala este orientarea școlară și profesională. Cei mai mulți părinți sunt bine intenționați în alegerea unei 
școli pentu copilul lor. Dar, de multe ori, buna intenție și buna credință sunt tocmai sursele greșelilor lor 
deoarece acestea nu țin loc de compe-tență. 

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 lân- gă aspectele medicale, juridice etc. O bună colaborare între familie şi 
şcoală se poate re- aliza 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 şi ceilalţi 
membri ai comunității se consideră unii pe alţii parteneri în edu- caţie, se creează în jurul elevilor o 
comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componenţă 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. 

Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințecât mai mare, ci și de 
astimula calitatea de om. Ora de dirigențieeste cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. În această 
oră se urmărește valorificarea abilităților de in- terrelaționare, de asumare a responsabilității, de descoperire 
a propriilor aspirații spre formarea școlară și profesională. 

Cooperarea profesor-părinte în beneficiul elevului vine în completarea participă-rii părinților la 
gestiunea școlii. Ca responsabili legali ai educațieicopiilor lor ei au res-ponsabilitatea de a influența natura 
acestei educații; modelele participative pot ajuta la coordonarea eforturilor educative și la orientarea 
adaptării școlii la schimbările din so- cietate; influențarea pe plan local asupra rezolvării problemelor și 
luării deciziilor. Cu alte cuvinte participarea poate stimula inițiativele și inovațiile. 

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinți- lor pentru a-i ajuta, forma şi susţine 
în sarcinile lor educative.  
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TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE,  
COLOANA VERTREBALĂ A POPORULUI ROMÂN 

(SĂRBĂTORI DE IARNĂ ÎNTRE LAIC ȘI RELIGIOS, ÎN ROMÂNIA) 
 

ARTICOL SCRIS DE PROFESOR TIȚA TOMESCU 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33, 

STRUCTURĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ECATERINA TEODOROIU 
 
 Iarna este anotimpul alb plin de sobrietate, cu sclipiri de diamante risipite peste tot, plin de tradiții 

laice împletite cu cele religioase, este perioada anului cea mai dorită, frumoasă și plină de obiceiuri care 
datează de mii de ani. Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât 
străvechile sale tradiţii si obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere că România este locul plin 
de legende, mituri și tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 

 Mitologia care stă la baza tradițiilor laice, specifică poporului român, definită subiectiv, dinăuntrul 
ei, este o încercare globală de cunoaştere absolută a universului, deci o filosofie incluzând demersul antic 
și mistic, o ştiinţă generală excluzând experimentul şi care se constituie în orice cultură primitivă, operând 
cu mijloace magice şi manifestându-se prin adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor 
superioare la situaţia psihosocială dată, ca şi prin explicarea simbolică a acestora.  

Iată câteva din tradițiile laice care așa cum am mai specificat se împletesc ca o cunună specifică 
poporului de la Pontul Euxin. Există cu adevărat frumuseţea tradiţiilor românesti ce se ţin la sărbatorile 
calendaristice sau la momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne îmbia cu farmecul lor.  

Și în grădinița noastră desfășurăm activități și jocuri care să ajute la dezvoltarea și formarea civică a 
copiilor. 

Sărbătoarea Sfântului Andrei 
 Sfîntul Apostol Andrei este considerat ca fiind cel care a încreștinat poporul român, fiind 

trimisul creștinilor ortodocși pe aceste meleaguri. Este sărbătorit pe 30 noiembrie. 
 Noaptea din ajunul Sf.Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreştine, care să asigure 

protecţie oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Țăranii români le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, 
tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea si puterea sa. Ajunul Sf.Andrei este considerat unul 
dintre acele momente in care bariera dintre văzut si nevăzut se ridică. Clipa cea mai prielnică pentru a obţine 
informatii cu caracter de prospectare pentru anul care vine. De asemenea, "Andreiu' cap de iarnă" cum ii 
spun bucovinenii, permite interferenţa planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante din 
existenţa oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se crede că in această noapte "umblă strigoii" 
să fure "mâna vacilor", "minţile oamenilor" si "rodul livezilor". 

 Împotriva acestor primejdii, tăranul român foloseşte ca principal element apotropaic (de apărare), 
usturoiul. În egala măsura, casa, grajdul, coteţele, uşile si ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, 
menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni si animale. 

Sărbătoarea Sfântului Nicolae 
 Sântul Nicolae are rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de religia ortodoxă și care 

îi dă dreptul să intervină in acest fel in educaţia copiilor. El învață pe care vlăstar al famiilor, să fie bun, 
generos și să facă cadouri celor mici și celor dragi din fiecare familie. 

 Ziua de 6 Decembrie vine cu această sărbătoare îndrăgită mai ales de copii, dar și de cei mari, este 
atât de aşteptată de copii, Sărbătoarea Sfântului Nicolae. Câţi dintre noi nu am aşteptat cu înfrigurare 
dimineaţa de 6 decembrie pentru a ne uita dacă Moşu' a lăsat ceva in ghetele pregătite de cu seară? Acest 
obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a impământenit mai mult la oraş.Treptat a cuprins ca o febră 
întreaga țară! Este posibil, să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune daruri 
in ghete sau ciorapi anume pregătiti. Copiilor din România li se poate intâmpla ca Moş Nicolae să aduca si 
câte o vărguţă (pentru cei obraznici sau neastâmpărați). Există și o legendă a Nașterii lui Iisus Hristos în 
care apare explicația transformării omului Nicoae, în Moș Nicolae. Povestea lui Moş Crăciun începe cu un 
bătrân numit Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că el posedă puteri magice şi a murit in 340 
a.H. şi a fost îngropat in Myra.Târziu, in secolul XI, soldaţii religioşi din Italia au luat rămăşiţele sfântului 
cu ei înapoi in Italia. Ei au construit o biserică in memoria lui, in Ari, un oraş port din sudul Italiei. Curând, 
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pelerinii creştini din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfantului Nicolae. Ei au luat legenda lui Moş 
Nicolae in locurile lor natale. Legenda s-a răspândit in toată lumea şi a luat caracteristicile fiecărei ţări. 

La grădiniță an de an pe data de 6 decembrie se oferă cadouri copiilor din partea grădiniței!Fiecare 
preșcolar aduce doar un ciorăpel unde se pun : dulciuri, fructe, ciocolată...etc 

Împodobitul bradului de Crăciun 
Pomul de Crăciun este un alt obicei străbun! Când eram noi mici era regula strictă, împodobirea 

bradului se făcea în seara de Ajun a Crăciunului! Atunci fiind era ceaușistă a strict obicei laic, deoarece 
dipăruse orice conotație religioasă, Moș Crpciun era Moș Gerilă!De obicei părinții copiilor erau cei care 
făceau această operațiune și copii așteptau cu înfrigurare să fie gata aranjat bradul ca apoi noaptea să vină 
moșul cu cadourile!Acum tinerii părinți au modernizat acest obicei!Bradul se cam împodobește după ce 
vine Mos Nicolae! Motivația? Să se bucure mai mult copilașii! 

Și la grădiniță împodobim bradul cu copilașii!Fiecare copil pe rând pune în brad: globulețe, beteală, 
figurine, podoabe confecținate de copii.Este ca un joc frumos și atrage copii. 

Colindatul 
 Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, cînd religios se săbăatorește Nașterea 
Mântuitorului Iisus Hristos in ieslea săracă de la Bethleem, românii au apelat in egală măsură la tradiţie, 
ştiind să accepte si obiceiuri mai recente.  

Obiceiul colindatului a înglobat in el nu numai cântec si gest ritual, ci si numeroase mesaje si 
simboluri ale unei străvechi spiritualităti românesti. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui 
eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos. In ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate 
satele din ţara, incepe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiti cu bucurie de 
gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci si colaci.Astăzi s-au pervertit puțin obiceiul clindatului cu 
“STEAUA”, cu” DOM, DOM SĂ-NĂLȚĂM”, “BUNĂ DIMINEATA LA MOȘ AJUN!”, “BUNĂ 
SEARA LA MOȘ AJUN!”. Copii vin să colinde și să anunțe bucuria că se apropie Sărbătoarea 
CRĂCIUNULUI dar ei așteaptă mai mult s[ primească BANI de la cei colindați! 

La grădiniță învățăm și prezentăm planșe cu datini, le explicăm cum era înainte, le arătăm filmulețe 
pe YOU TUBE, organizăm serbări cu părinții și copiii preșcolari.Ne folosim de costumații specifice, 
costume naționale pentru dansuri și în programele create de noi folosim colinde tradiținale românești! La 
finalul serbărilor vine Moș Crăciun care le împarte copiilor cadouri, bombonel, nuci, mere, covrigei, exact 
ce primesc copii când colindă! 

Anul nou 
 Pentru cel mai important moment, trecerea in Noul An, pregătirile se reiau. In săptămâna dintre 

Crăciun si Anul Nou, in toate satele cetele de flăcai se prepară pentru "urat", sistem complex de datini și 
obiceiuri. Pe înserat, in ajunul anului sunt aşteptaţi sa apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", "Caiutii", 
"Malanca", "Jienii", "Mascaţii" etc. 

 Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste manifestări 
reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociaţii rituale dintre animale și cultul 
cvasiuniversal al soarelui.. 

 Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 
decembrie care in gândirea populară reprezintă data morţii dar și a renaşterii ordinii cosmice. Structura 
ceremoniala a obiceiului este in acelasi timp plină de forţă si vitalitate. Muzica si dansul remarcabile prin 
virtuozitate si dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea in anul 
ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind si le asează in ordine, numindu-le după 
lunile anului. În fiecare din ele pun putină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile si 
făcăturile, ei vor verifica cât lichid a lăsat sarea topită in fiecare foaie. Aşa vor şti (pentru că in mod misterios 
cantităţile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie si in ce lună anume. 

Babele 
 O altă tradiție specifică este ca să îți alegi în primele zile ale lunii martie o zo, O BABĂ care spune 

tradiția că așa cum este ziua respectivă( senină sau întunecată) așa va fi și restul zilelor fiecăruia pe parcursul 
anului respectiv. 

Mărţişor și Baba Dochia 
Denumirea populară a lunii Martie este Mărţişor , luna echinocţiului de primăvară si a Anului Nou 

Agrar, dedicată zeului Mars și a planetei Marte. Mărţişorul este, in tradiţia populară, o funie formată din 
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zilele săptămânii și lunile anului adunate si răsucite intr-un şnur bicolor, (roșu și alb) simbolizând iarna și 
vara, făcută cadou la 1 Martie.A apărut pe la sfârşitul secolului XIX. Mărţişorul era primit de copii, fete și 
băieți, fără deosebire, de la părinți .In dimineața zilei de 1 martie, inainte de răsăritul soarelui, se pregătea 
Mărţişorul, care era un șnur alb-roșu de care se agaţă o moneda metalică de argint și uneori, de aur, se purta 
legat la mână o lună de zile , ulterior prins in piept sau la gât. El era scos, in raport de zona etnografică, la 
o anumită sărbătoare a primăverii (Măcinici, Florii, Paşte, Arminden) sau la înflorirea unor arbuşti si pomi
fructiferi. Se credea ca purtătorii Mărţişorului nu vor fi pârliţi de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoşi și 
frumoşi ca florile, plăcuti și drăgăstoşi, bogaţi și norocoşi, feriţi de boli şi de deochi. Obiceiul Mărţişorului 
este o secvenţă a unui scenariu ritual de înnoire a timpului şi anului, primăvara, la naşterea și moartea 
simbolică a Dochiei, divinitate agrară și maternă care moare și renaşte simbolic la noua martie, echinocţiul 
de primăvară în Calendarul Iulian (stil vechi). In raport cu scurgerea anuală a timpului, Dochia se numeşte 
Drăgaica, sau Sânziana la 24 iunie, Maica Precista la 8 septembrie, Vinerea Mare la 14 octombrie, devenind 
"baba", după ce a fost, rând pe rând, copila, tânără, matură. Dochia păstreaza, împreună cu metamorfozele 
ei calendaristice, aminirea Marii Zeiţe, (Terra Mater) si este identificată cu Diana si Iuno din Panteonul 
roman,cu Hera si Artemis din Panteonul grecesc. 
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POZE DIN ACTIVITĂȚI BAZATE PE TRADIȚII 
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COPIII ÎN RELAȚIA CU PĂRINȚII 
 

SECRETAR, TOTORAN SIMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCREȚIA SUCIU" 

 
 De când se naște, fiecare copil are un stil al său unic. Părinţii cu mai mulţi copiii se minunează de 

cât de diferiţi sunt copiii lor între ei. Pe parcursul creşterii sale, copilul îşi scrie povestea propriei dezvoltări, 
având originalitatea şi individualitatea lui precum şi nevoi specifice care vor îi vor genera şi motiva evoluţia 
şi comportamentul. Prima relaţie de tip social pe care orice copil o stabileşte imediat după venirea sa pe 
lume este cea cu părinţii săi. Această relaţie de bază pentru dezvoltarea copilului şi apoi a adultului, este o 
piatră de temelie şi un model pentru viaţa lui socială, începând cu cea preşcolară, şcolară şi de mai târziu, 
până la maturitate.  

 De ce este atât de importantă această relaţie părinţi-copii? Pentru că aceasta determină dezvoltarea 
copilului şi împlinirea adecvată a nevoilor sale. 

 În primul rând copiii au nevoie de dragoste: să fie iubiţi, să se simtă iubiţi, să li se spună că sunt 
iubiţi, să li se arate că sunt iubiţi, şi asta indiferent de comportamentul lor, şi la bine şi la rău. Cu precădere 
la vârstele mici, copiii înţeleg că sunt iubiţi atunci când sunt dezmierdaţi şi îmbraţişaţi. Există totuşi 
momente în care suntem foarte ocupaţi şi copilul vine să ne îmbrăţişeze: este foarte important să nu îl 
respingem. O sărutare şi o strângere la piept nu ne răpesc mai mult de un minut din activitate şi copilul dvs 
o merită cu orice prilej. Dragostea implică şi să-l ascultăm pe copil, fiind importantă pentru a afla nevoile 
copilului, dorinţele sale, gândurile şi sentimentele lui. Toate acestea vor duce la realizarea unei bune 
comunicări între părinţi şi copil. Copilul va câştiga astfel încredere în părinţi şi va şti că ori de câte ori va 
avea o problemă sau o nelinişte va fi ascultat şi va avea cu cine discuta. Tot aici putem încadra şi acordarea 
atenţiei, care în funcţie de vârsta copilului poate consta într-o discuţie despre o anumită temă care îl 
preocupă sau a unui joc pentru copii cu vârste mai mici, sprijinul şi ajutorul la lecţii, sau învăţarea unor 
deprinderi şi cunoştinţe extraşcolare. 

 Copiii au nevoie şi de reguli, limite şi graniţe. Existenţa unui program, a unor cadre şi reguli ştiute 
şi respectate atât de parinţi cât şi de copil, dau copilului un sentiment de siguranţă şi îl învaţă pe mai târziu 
să fie ordonat şi să se supună autorităţii (profesori, şefi, etc). Atenţie la rigiditate!  

 Flexibilitatea şi toleranţa sunt esenţiale, copilul învăţând să devină adaptabil, să tolereze neprevăzutul 
şi să facă faţă schimbării. În contextul acestor reguli, apare şi disciplinarea pozitivă, facută cu dragoste. 
Atenţie la limbajul folosit. De multe ori, părintele furios ţipă la copil, îl etichetează (eşti prost, incapabil, 
rău, etc) sau îl ridiculizează (râde de el), devenind în final agresiv. Copiii mici vor dezvolta teamă iar copiii 
mai mari vor deveni mânioşi la rândul lor (sămânţa rebeliunii lor de mai târziu). Disciplinarea adecvată 
presupune afecţiune, consecvenţă (când promiţi o pedeapsă te ţii de cuvânt), răbdare şi fermitate. În acest 
context al disciplinării, copilul poate învăţa şi ce înseamnă a fi iertat şi a ierta, prin excepţii de la regulă 
bine gândite de părinte. 

 Un alt aspect important legat de relaţia părinte-copil este respectul pe care părinţii îl acordă copilului. 
Respectându-l, el se va simţi valorizat, tratat de la egal la egal cu ceilalţi membrii ai familiei. Nu ezitaţi 
niciodată să vă cereţi scuze dacă aţi greşit cu ceva faţă de el să îi spuneţi “iartă-mă”, “îmi cer scuze” sau 
să-i mulţumiţi. Exemplul personal este mai important decât o mie de cuvinte. 

 Acceptarea este o altă nevoie a copilului dvs. Ca şi adultul, el are nevoie să se simtă acceptat ca 
persoană chiar şi atunci când comportamentele lui sunt mai greu de tolerat. El nu trebuie respins pentru 
comportamentele lui (“nu vreau să te mai văd pentru că ai fost obraznic”). Discuţia se realizează explicându-
i ce nu toleraţi din comportamentul lui şi nu pe el ca persoană. 

Copiii noştri au nevoie şi de timp, timp de calitate petrecut cu noi ca părinţi, timp de care din pacate 
în zilele noastre toţi dispunem din ce în ce mai puţin. De aceea fructificaţi momentele pe care le aveţi libere 
pentru a le petrece cu copilul jucându-vă, vizionând un film, plimbându-vă în parc, citind, povestind, 
învăţând împreună cu el şi făcând din acestea clipe de bucurie, atât pentru ei cât şi pentru dumneavoastră. 
Chiar şi când mergeţi la cumpărături, sau în treburile casnice, lăsaţi-i să vă ajute, cereţi-le ajutorul, apoi 
lăudaţi-i şi valorizaţi-i (“îmi eşti de mare ajutor”). Timpul petrecut cu copilul ar trebui să fie o prioritate în 
viaţa oricărui părinte. În toate acestea, răbdarea este esenţială. Învăţarea, adică ceea ce face copilul cât este 
copil, are loc prin încercare-testare, reuşite, greşeli, repetări, în toate acestea fiind îndrumat de părinţi, în 

1706



corelaţie cu abilităţile şi individualitatea copilului. Pentru toate acestea este nevoie de răbdare. Ca parinţi, 
dacă avem aşteptări prea mari, dacă ne comparăm copiii cu ai altora, dacă ne lăsăm guvernaţi de 
prefecţionism, nu numai că vom fi dezamagiţi dar vom imprima şi copilului o dorinţă exagerată de 
performanţă, teamă şi neîncredere. Teoria ca teoria, sună bine. Dar în practică nu toate funcţionează ca la 
carte. Nu uitaţi că nu există părinte perfect. Învăţăm împreună cu copilul, creştem şi ne maturizăm, greşim, 
ne îndreptăm, trăim. 

 Iar dacă apar probleme legate de comportamente mai puţin tolerante care persistă în timp şi care vă 
pun semne de întrebare putem cere ajutor. Nu ezitaţi să contactaţi un psiholog cu care împreună să găsiţi 
soluţii optime pentru o dezvoltare psihică armonioasă a copilului dumneavoastră. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

AUTOR: TRANCĂ MARIA-CRISTINA 
LICEUL TEORETIC “VIRGIL IERUNCA”, COMUNA LĂDEȘTI, 

 JUDEȚUL VÂLCEA 
 
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. 

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 
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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. 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea D. – Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, E.D.P., Bucureşti,

1997; 
2. Ecaterina Adina Vrasmas – Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, 2002;
3. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I, E.D.P., Bucureşti, 1974;
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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IMPORTANȚA PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 
ȘCOALĂ -FAMILIE 

 
PROF-EDUCATOR: TRIȚOIU CLEOPATRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.8 
 
 Comunicarea deschisă și sinceră, încrederea reciprocă între părinți și dascăli, între părinți și proprii 

copii, asigurarea înțelegerii și ajutorului de care copiii au nevoie pentru a depăși dificultățile, sunt în măsură 
să asigure progresul școlar al copilului și dezvoltarea personalității sale potrivit particularităților lui de 
vârstă și individuale. 

 Realizând un parteneriat cu familia, părinții vor fi automat implicați în viața școlară. Parteneriatul se 
va realiza după un scop precis, și anume acela de a întări implicarea părinților în activitatea de tip școlar. 
Lunar, pot fi realizate o gamă de activități la care părinții pot participa cu plăcere: discuții, prelegeri, 
consiliere educațională, dezbateri pe diverse tematici, schimburi de experiență cu alte clase, jocuri didactice 
cu rol formativ, prezentări Power Point, vizite la domiciliu, excursii, concursuri, serbări, etc. Cu timpul, 
părinții pot înțelege rolul esențial al tuturor acestor activități, pot ajunge să aprecieze educația la adevărata 
ei valoare și poate vor simți nevoia să acorde sprijin și ajutor cadrului didactic în acțiunile pe care dorește 
să le realizeze. Așadar este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinții 
elevilor, primărie, bibliotecă, biserică, poliție, dispensar, căminul cultural ă pentru a realiza educația din 
perspectiva afectivității, a cunoașterii și a reglării trebuințelor, atitudinilor, valorilor și motivației care stau 
la baza unei conviețuiri democratice și integrării în comunitate.  

 A educa înseamnă în primul rând răbdare, muncă cotidiană continuă. 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. 

 Colaborarea școală-familie are ca scop principal succesul şcolar al copilului. Copiii care provin din 
familii defavorizate, au şanse mari să meargă pe cale insuccesului şcolar deoarece nu sunt sprijiniţi în 
totalitate de părinţi. Lipsesc de la ore, nu îşi fac temele, au un comportament necivilizat, etc. Există însă şi 
excepţii, copiii care provin din familii defavorizate, dar care au ambiţie să reuşească în tot ceea ce îşi 
propun. Aceşti copii trebuie sprijiniţi foarte mult de cadrele didactice etc. Este păcat ca un copil care provine 
dintr-o familie defavorizată, care are un talent aparte, să nu îşi urmeze calea din cauze materiale. 

 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;  
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• 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 aspecte
bune; 

• să lucreze ca parteneri.

Bibilografie:  
1. Stănciulescu, E., „Sociologia educației familiale”, Editura Polirom, Iași, 2003;
2. Vrasmas, E., „Educația și consilierea părinților”, Editura Aramis, București, 2004
3. Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate: ghid pentru cadrele didactice, Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 
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ROLUL SERBĂRILOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 
COPILULUI 

 
ÎNVĂȚĂTOR - TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU " BUCUREȘTI 
 
 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 îndemânare, de creație, de recitare expresivă, de manifestare a 
simțului ritmic pot fi selecționați în redarea unei scenete sau chiar teatru de păpuși, la grupele mari. De 
asemenea, priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de educație muzicală se valorifică prin 
integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a șezătorilor și a concursurilor (organizate în diferite 
condiții și momente ale vieții copiilor în grădiniță), dar mai ales în cadrul serbărilor.  

 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 artistică să-și manifeste scopul, 
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). Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieții 
sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor 
emoționale. 

 Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei 
preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași simpli de 
dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifică tradițiile și folclorul nostru. 
Strâns legate de dansurile populare, sunt cântecele vocale sau instrumentale. Un loc important îl ocupă 
dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simț ritmic mai dezvoltat le prezintă în 
cadrul serbărilor. 

 Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu afecteze 
timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai potrivit în 
felul următor: poeziile, cântecele și dansurile populare sunt incluse în planificare și predate în cadrul 
activităților comune, apoi repetate în timpul activităților alese. Un timp muncă 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. 

 Serbarea școlară – ocazie eficientă de transmitere a mesajelor pe o anumită temă – este izvor de 
bucurii, oferind șansa descoperirii și promovării tradițiilor, obiceiurilor, datinilor populare, de transmitere 
a unui mesaj precis sub amprenta originalității. Prin adaptarea conținutului serbării la particularitățile de 
vârstă, copiilor li se oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor artistice individuale, a deprinderilor 
psihomotrice, își îmbogățesc vocabularul, creează o bună dispoziție favorabilă dezvoltării psihice 
armonioase. 

 Serbarea școlară poate fi și o modalitate de formare a caracterului copiilor, de cultivare a înclinațiilor 
acestora, fiind bine cunoscut că exprimarea artistică contribuie la activarea potențialului intelectual, a 
resurselor motivaționale, afective și spirituale. 

 La originea activității ludice a copiilor se află stările emoționale. Ele constituie un preludiu al 
implicarii în joc, în toate activitățile desfășurate, cât și un efect sau expresie a acestuia. 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, recitarilor. 

 Serbările şi activităţile susţinute cu diferite ocazii de către elevii de ciclu primar, oglindesc cel mai 
relevant dinamica şcolii, implicarea ei în viaţa comunităţii şi nu în ultimul rând ceea ce se învaţă în instituţia 
respectivă.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. TROFIN DANIELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUDEŢUL NEAMŢ 
 
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 legatură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în 
beneficiul copiilor. 

 Educatoarea are un rol foarte important în a-l îndruma pe preșcolar în formarea propriei personalități 
într-un mediu social corespunzător și propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi cele care au acest rol. 
Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniță, departe de 
casă. Pentru o formare cât mai armonioasă și benefică propriului copil părintele trebuie să-și exercite dreptul 
de părinte și la grădiniță. Rolul grădiniței este de fapt de a-i ajuta pe părinți în formarea și educarea 
propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familia.  

 Parteneriatul educațional este o activitate extracurriculară care are ca scop asigurarea egalității 
șanselor în educație, revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare, promovarea dialogului, a 
transparențeii și a toleranței, încurajarea inițiativei, dezvoltarea cooperării, armonizarea condițiilor de lucru 
cu exigențele sociale. 

 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinții 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, viitorul adult al societății noastre. 

 Prin activitățile extracurriculare, educația urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime 
dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului 
creativ în diferite domenii. Activitățile extrcurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de 
învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului 
lor liber, având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însuflețire și dăruire la 
astfel de activități. 

 Scopul activităților extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 
activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socioculturale, 
fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor caracteriale. Ele au menirea de a valorifica timpul 
liber al preșcolarilor într-un mod plăcut și util și de a-l transforma într-o sursă educațională. Este necesar 
ca în activitățile extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în 
mod echilibrat și cu momente recreative. Serbările, concursurile, excursiile, drumețiile, vizitele, vizionările 
de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament o ținută adecvată situației, declanșează 
anumite sentimente. 

 Serbările au o importanță deosebită 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, 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. 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, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorința de a cunoaște și păstra 
tradițiile și obiceiurile strămoșești. 
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 Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinții în susținerea educației și creșterii 
copilului constituie succesul garantat în adaptarea și integrarea școlară și reprezintă un prim pas către o 
educație transparentă a personalității copilului, viitorul adult al societății noastre. 

 Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asiguram un sprijin în propria activitate. Învațându-i pe 
părinți sa se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile dintre părițti și copii. Prin 
cooperarea reala si comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și de acțiune între cei 
doi factori.  

 În concluzie, pot spune că activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și 
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenție, adoptând o atitudine creatoare atât în modul 
de realizare a activității, cât și în relațiile cu preșcolarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a copiilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
*Dima Silvia, Copilăria, fundament al personalității, Ed. Imprimeria Coresi, 1997.
*Dumitrana Magdalena, Copilul, famila, grădinița, Ed. Compania, București, 2000.
*Rodica Agaston-Vas, Adriana Călțun, Serbările în educație, Editura DPH, București, 2012
*Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/ 2008, Bucureşti
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ 

PROF. TUDORACHE VALENTINA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI 

Şcoala, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de formare 
al elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect educativ. Ea este un factor important care contribuie 
la dezvoltarea personalităţii umane. Şi totuşi, oricât de bine ar fi organizate şi oricât de bogate sunt 
conţinuturile disciplinelor de învăţământ, de foarte multe ori nu se poate acoperi nevoia de explorare, 
investigare, creativitate a copiilor. Ei sunt dornici să se implice în activităţi, în care să se simtă importanţi, 
să se manifeste liber, să-şi arate talentele, să-şi satisfacă dorinţele şi curiozităţile. 

Familia și școala au o influență deosebită asupra formării și dezvoltării personalității copilului. Un 
factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, relațiile reciproce pe care le 
dezvoltă. 

O bună colaborare între familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. 

Parteneriatul cu familia contribuie la formarea anumitor competențe și deprinderi de pregătire a 
copiilor pentru viața școlară și cea socială.  

Părinții și cadrele didactice prin parteneriatele create se angajează în activități comune, sprijinindu-
se unii pe alții în îndeplinirea rolurilor cerute, participând împreună la diverse activități de luare a deciziei. 

Părinții care participă la programele educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine 
abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. 
Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și relațiile dintre părinți 
și copii.  

Sărbătorile de iarnă reprezintă o oportunitate de întârire a relației școală – familie prin desfășurarea 
diverselor activități specifice în parteneriat. 

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 

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. 

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. 

În fiecare clasă copii împreună cu profesorii și părinții împodobesc bradul de Crăciun. Împodobitul 
acestuia este cel mai îndrăgit obicei de sărbători, datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că 
este împodobit de întreaga comunitate – elevi, părinți, profesori), bucurie şi fericire (pentru că sub el sunt 
puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine acolo unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate 
(pentru că este mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă).  

Se organizează serbări școlare tematice unde se cântă colinde în așteptarea lui Moș Crăciun. Colindele 
sunt o parte importantă a spiritului Crăciunului. 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. 

 Copiii confecționează mici daruri pentru cei dragi, aducând în jurul lor bucurie. Cu toate că 
magazinele sunt pline de oferte variate, cele mai frumoase produse sunt cele realizate manual de copii. Sunt 
unice și în ele se regăsește emoția sărbătorilor. Învață să dăruiască fericire și persoanelor din medii 
defavorizate sau sensibile (copii instituționalizați sau bolnavi, bătrâni, etc.) oferind alături de frumoasele 
colinde, felicitări și coronițe de brad specifice Crăciunului, fructe, dulciuri și puțin din sufletul lor. 

Activitățile desfășurate în parteneriat cu familia 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.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
SERBAREA DE CRĂCIUN 

 
TUDORI VASILICA, PROFESOR VIOARĂ, LICEUL DE ARTĂ, SIBIU 

 
Două mari sărbători marchează anul 

calendaristic: Paștele și Crăciunul. 
În acest an, 2019, Crăciunul vine imediat 

după terminarea semestrului I. Și de aceea cele mai 
multe festivități sunt în ultima săptămână de școală. 
Dar pregătirile încep cu mult timp înainte: data 
serbării de Crăciun este stabilită din vară, în luna 
iunie, când se face rezervarea sălii Thalia; piesele 
muzicale se aleg din septembrie, pentru a fi bine 
pregătite; selecția elevilor este cu cel puțin o 

săptămână înainte. Se are în vedere să nu se perturbe cursul normal al școlii, tezele, verificările… 
Chiar și orașul se pregătește (poate prea devreme?). După 15 octombrie a început ornamentarea 

străzilor orașului cu luminițe. Târgul de Crăciun a avut 
deschiderea în 15 noiembrie. De atunci centrul orașului este o 
sărbătoare. Și încet s-au adunat și colindătorii: mandolina 
obișnuită pe strada principală, N:Bălcescu, cântă O, ce veste 
minunată; grupul familial format din chitară, vioară, zurgălăi 
și voci, adunați în jurul unui pupitru colindă în fiecare seară; 
în același timp târgul își continua ritmul, roata se învârtește 
(roata Ferris), trenulețele cu călători vin și pleacă…Se aude și 
clopoțelul de sosire. Forfota oamenilor se amestecă cu muzica 
ambientală și din oră în oră clopotele bisericii marchează scurgerea timpului. Acesta este centrul nostru în 
haine de sărbătoare: bradul – perfect, fără cusur, studiat să fie pentru toate gusturile anului 2019, plasa de 
luminițe – feerică, roata – să fie în ton cu toate bâlciurile, casele luminate cu culori de bomboane 
fondante…și fondul muzical – care nu se aude aici, dar se vede. Totul „ca la carte” – o atmosferă comercială, 
de sărbătoare. 

 Peste tot se aud colinde. În piața tradițională săptămânală au sosit colindătorii. În biserici se țin 
concerte de colinde sau cu muzică pentru acest eveniment. 

Concertul școlii noastre va fi marti, 17.XII.2019, la sala Thalia. În prima parte evoluează elevii 
instrumentiști aleși în urma selecției ce a avut loc în data de 5.XII.2019. Sunt 11 numere care vor cuprinde 
45 minute de muzică. Printre ei sunt și elevii clasei mele de vioară: Popa Teodora, clasa a IV-a, care va 
interpreta Tarantella de G.Ellerton și Trailović Enea Christian, clasa a IX-a cu Tempo di Minuetto de 
F.Kreisler. Ei vor fi acompaniați de prof. Oltean Aurora. 

  
 În partea a doua vor cânta colinde corurile claselor VII-VIII și IX-XI. Apoi urmează orchestra școlii 

cu melodii de succes. La compartimentul corzi – viori sunt și elevii mei de gimnaziu și liceu: Haiduc Lavinia 
Iemima, clasa a VII-a, Trailović Enea Christian, clasa a IX-a, Croitoru Andrei, clasa a X-a, Iancu Ștefana, 
clasa a X-a și Borbel Denisa, clasa a XI-a. Voi cânta și eu alături de ei, în orchestră. 
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Au fost tipărite afișe, s-au distribuit invitații, s-au vândut bilete, s-a alcătuit programul de sală. S-a 
pregătit tradiționalul pahar de șampanie și mult așteptatele pungi cu dulciuri oferite lângă bradul adus din 
munți, de la Orlat. 

Pentru această serbare ne pregătim zi de zi. Face parte din viața noastră trecătoare. 

1718



IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
PRIN SERBĂRILE ŞCOLARE 

TURCU MARIKA, LICEUL TEORETIC SPECIAL IRIS TIMIŞOARA 

 Domeniul educaţional al ultimilor ani s-a extins către acele domenii ale vieţii sociale care făceau 
parte din viaţa copilului, fără a fi recunoscute la importanţa reala.  

Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept; parteneriatul educaţional este o 
atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii din persepectivă educativă si este, de asemenea, unul 
dintre cuvintele-cheie ale pedagogiei contemporane, presupunând participare la o acţiune educativă 
comună, interacţiuni constructive acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, 
acţiuni comune cu respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare.  

În aspect de atitudine, parteneriatul educaţional presupune: 
• acceptarea acţiunilor și influenţelor educative;
• egalizarea șanselor pentru a participa la o acţiune educativă comună.
În aspect de relaţie, parteneriatul educaţional presupune: 
• comunicare optimă între actorii sociali care participă în educaţie;
• colaborarea actorilor educaţionali sub diverse forme și modalităţi, orientate spre
• formarea personalităţii copilului; cooperarea în domeniul interrelaţiilor și unirea eforturilor pentru

realizarea acţiunilor 
• educative comune;
• interacţiunea și feed-back-ul acceptat și realizat de toţi partenerii.
În literatura de specialitate la nivelul unui concept operaţional (Sorin Cristea, 2000) parteneriatul 

educaţional constituie: 
• un angajament într-o acţiune comună negociată;
• un aport de resurse, de schimbări, de contacte, de reţele asociate în termeni constructivi;
• prestare de servicii realizate de actorii sociali;
• un acord de colaborare între parteneri egali care activează, de comun acord, pentru realizarea

scopului; 
• un cadru instituţional de soluţionare a unor probleme comune, prin acţiuni coerente, pornind de la

definirea obiectivelor-cadru cu repartizarea clară a responsabilităţilor și a procedurilor de evaluare (într-un 
spaţiu și timp delimitat). 

Funcțiile parteneriatului educaţional: 
1. funcţia de deschidere organizaţională se exercită prin deschiderea organizațională a școlii spre

instituţii și personalităţi aflate în afara sistemului de învăţământ; 
2. funcţia de acţiune sinergetică privită în sens larg, ea se exercitată în interiorul sistemului de

învăţământ, în sens restrâns, se referă la relaţia școlii cu alte instituţii sociale implicate în mod direct și 
indirect în realizarea finalităţilor educaţiei; 

O modalitate eficientă de realizare a unui parteneriatului educaţional îl reprezintă serbările şcolare. 
Serbările şcolare ajută la dezvoltarea personalităţii elevilor, cultivţdu-le înclinaţiile artistice şi aptitudinile. 
La o serbare şcolarăăşi dezvoltă abilităţile de vorbire, îşi exersează memoria, îşi stimulează sensibilitatea 
artistică. Ei nu participă doar motric ci şi intelectual şi afectiv. 

Totodată şi părinţii au un rol important în orice serbare. Parte din publi, ei îşi încurajează copiii şi, în 
plus, repetă acasă cu copiii pentru a asigura reuşita spectacolului. Astfel, toată familia poate fi antrenată în 
pregătirea spectacolului. 

Un alt avantaj al serbărilor şcolare este reprezentat de de faptul că creează oportunităţi de cooperare 
nu doar întrei ei, părinţi şi copii, ci şi cu profesorul coordonatorsau cu alte persoane implicate în organizarea 
serbării. Fără a realiza, elevii îşi dezvoltă abilitatea de a vorbi în public. 

Creativitatea va fi fără îndoială marele plus din spatele unei serbări şcolare. Copiii au şansa să îşi 
depăşească limitele, să îşi antreneze imaginaţia şi creativitatea, perseverenţa şi abilitatea de rezolvare a 
problemelor. 
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Rezultatul final al unei serbări şcolare nu se rezumă doar la spectacolul propriu-zis pus în scenă de 
elevi sub coordonarea unui profesor. Benefeciile sunt multiple. În primul rţnd, în spatele orelor de exersare 
pentru spectacolul final, participanţii trebuie să lucreue împreună. Si astfel, se ceează opotunităţi de 
cunoştere şi relaţionare, se leagă prietenii. Va creşte încrederea şi respectul faţă de sine, în special prin 
aprecierea celor din jur şi admiraţia părinţilor. Toate acestea confirmându-le munca, perseverenţa şi 
valoarea. 

Bibliografie 
1. Gherguţ, A.; Neamşu, C., Psihopedagogie specială, Editura Polirom, Iași. 2000.
2. Parteneriat școală - familie-comunitate. Ghid pentru cadrele didactice. Editura Didactică și

Pedagogică, R.A., București, 2007. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINŢII 

 
PROF.ÎNV. PREȘCOLAR TURTURICĂ GEORGETA 

LICEUL TEORETIC ”GRIGORE GHEBA„ DUMITREȘTI 
 
Învățământul preșcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ și 

constituie temelia includerii copilului în colectivitate.  
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. 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 personalității copilului. 

Odată cu intrarea în grădiniță copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea copilăriei, cealaltă, a procesului instructiv-educativ, încărcată de noi cerințe.Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea educativă și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie îl reprezintă susținerea 
eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele competențe ale muncii intelectuale și 
deprinderi comportamentale. Grădinița reprezintă pentru copii al doilea mediu de socializare, după 
familie.Aici copilul va experimenta deprinderi sociale necesare pentru viață.  

În activitatea pe care o desfășor am realizat în fiecare an un partenetiat cu părinții. 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 părinților în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aș aminti: formarea părinților 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 părinți a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
realizarea serbărilor și activităților cultural-artistice.  

"Nimic nu-i mai frumos, mai nobil,decât meseria de educator, de grădinar de suflete umane, de 
călăuză a celor mai curate si mai pline de energie mlădite"(D. Almas).Să-i învățăm pe copii să pretuiască 
si să respecte obiceiurile si traditiile în care s-au născut, să-i învătăm să iubească meleagurile natale, portul 
românesc si pe români.Să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identitatii neamului românesc 
fară de care nu am mai putea sti de unde venim si cine suntem de fapt noi românii pe acest pamânt.Să-i 
ajutam pe copii să înteleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populara românească este o 
minunată oglinda în care se reflectă cu cea mai mare intensitate frumusetea României, istoria si mai ales 
sufletul neamului. 

În calitate de educatori suntem obligati să facem din creatia noastră populară o carte de vizită cu care 
să batem la porțile cunoașterii si cu care vom fi primiți si apreciați fară îndoială oriunde în lume.În furtunile 
veacului obiceiurile și tradițiile strămoșești au ramas neclintite păstrând valori autentice ale culturii 
populare tradiționale.Copiii se lasă îndrumați si pot fi modelați în asa fel încât pe fondul lor afectiv să se 
aseze elementele cunoasterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuante, ce vor îmbogati 
substanta viitoarei activitati individuale si sociale.Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment 
important din viata poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în aceste împrejurari 
si terminând cu cântecele, dansurile si strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul lor este nesecat pentru 
cel ce vrea să le cunoască si să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor si obiceiurilor populare în cadrul serbărilor cu prescolarii reușim 
să înfrumusețăm viața copiilor, îi ajutam sa cunoasca traditiile românesti si rolul important pe care-l au în 
viata 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 coținutul acestor obiceiuri populare, adaptându-le 
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particularităților de vârstă si aptitudinilor artistice individuale.Cu acest prilej introducem copiii într-o lume 
frumoasă a cântecului, dansului, poeziei,povestilor, glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor 
evenimente tradiționale - Crăciunul, Pastele, Mos Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască 
frumusețea și bogăția folclorului, diversitatea tradițiilor și obiceiurilor românești, armonia limbii 
române.Textele cântecelor si poeziilor, a colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urările de bine în 
legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: uratul, semănatul, păstoritul.Cu aceste ocazii copiii 
își îmbogățesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii 
materne și în comorile înțelepciunii populare. 

La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun, Bobotează, Paște. Noi, 
educatoarele, încercăm să transmitem din generație în generatie, portul, graiul, obiceiurile și datinile așa 
cum le-am moștenit de la străbuni. O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor 
românești o constituie serbările.Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții care creează copiilor o stare de 
bună dispozitie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât si estetice.Copiii trebuie sa interpreteze diferite 
roluri; cântăreț, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau perfecționându-și o serie 
de abilităti artistice. 

Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor.În primul rând prin conținutul lor, transmit 
un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună si depun eforturi sustinute pentru realizarea unui scop 
comun, reușită 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 traiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 

Serbările aduc lumina 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 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 si pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" urmărim atât un 
efect artistic cât si 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 si să-l 
afecteze psihologic. Sensul unui spectacol va depinde de calitatea lui, de folosirea adecvata a costumațiilor 
și decorurilor, de participare 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 este importantă atmosfera de sărbătoare din sala de clasă prin ornarea si decorarea cu elemente 
specifice, prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradițiile si obiceiurile practicate în timpul 
sărbătorilor de iarnă, frumusețea si magia Crăciunului. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR IULIA – DIANA TUTULAN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309, BUCUREȘTI 

 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesorii 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 profesor. De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de 
câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală 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, 
încă 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. Materialul 
artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile particularităţilor 
individuale şi de vârstă ale copiilor.  

Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare a 
profesorului, 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. 

Partea I – A venit iarna 
Scena sugerează un tablou de iarnă: brad împodobit, bulgări de zăpadă (din hârtie creponată), 

copaci ninşi (crenguţe), steluţe albe şi argintii. 
 
Prezentator 1:  
Dintre toate câte sunt 
Sărbători pe-acest pământ 
Nu e alta mai frumoasă 
Decât Crăciunul cel sfânt. 
 
Prezentator 2:   
Noi am pregătit colinde 
Şi din suflet le cântăm, 
Bucurii şi sănătate  
În pluguşor vă urăm. 
Prezentator 1:  
Poezii am pregătit 
Şi sub bradu-mpodobit 
Noi frumos le-om recita, 
Şi-apoi dansuri veţi vedea. 
 
Prezentator 2:  
Noi avem şi-alte surprize: 
Vă lăsăm să le aflaţi; 
 
Prezentator 1 şi 2: 
Sus cortina! Deci fiţi gata 
Ca să ne aplaudaţi! 
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Filmuleț (Se ridică cortina şi se aud aplauze) 
Filmuleț (Se aude cântecul « Ninge iar ») 
(Copiii zburdă veseli şi împrăştie «fulgi de nea » ) 
 
Ninge iar, ninge iar,   Ninge iar, ninge iar, 
Din cer cad fulgi de nea.  Copiii-s fericiţi 
Ninge iar, ninge iar,   Ninge iar, ninge iar,   
A venit iarna !    Sărbătorile-au venit! 
 
Filmuleț (Pe fundal se văd imagini cu oameni de zăpadă) 
(Copiii cântă pe rând câte o strofă din cântecel) 
 
1.Ce-i atâta gălăgie 
Colo-n margine de sat? 
Chiuind de bucurie 
Mulţi copii s-au aduna. 
 
Ia te uită, toţi grămadă. 
Nalţă omul de zăpadă! 
 
2.Din cărbuni am pus doi ochi 
Şi o ţoală e cojocul. 
Şi-o tigaie cenuşie 
Ţine loc de pălărie  
 
E hazliu, bată-l norocul 
Parc-ar fi o jucărie. 
3.Haideţi, hai, veniţi, copii 
Şi mai mari şi mititei 
Şi cu toţii împreună 
Să-nvârtim o horă mare. 
 
Omul, nostru de zăpadă 
Veseli vrea ca să ne vadă. 
 
Filmuleț (Pe fundal e bradul împodobit lângă şemineu) 
(Cele două gazde cântă pe rând câte o strofă din cântecel) 
 
Gazda 1: 
Afară ninge liniştit 
În casă arde focul, 
Dar noi pe lângă mama stând 
De mult uitarăm jocul. 
 
Gazda 2:   
E noapte. Patul e făcut, 
Dar cine să se culce, 
Când mama spune de Iisus, 
Cu glasul rar şi dulce. 
Gazda 1: 
Cum s-a născut Iisus în frig, 
În ieslea cea săracă, 
Cum boul peste el sufla 
Căldură ca să-i facă.  
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Gazda 2: 
Cum au venit în ieslea lui 
Păstorii de la stână 
Şi îngerii cântând din cer, 
Cu flori de măr în mână. 
 
Partea a II-a – Nașterea pruncului Sfânt 
 
Filmuleț (Pe fundal vor fi scene de la naşterea lui Iisus). 
(Intră în scenă Maria cu pruncul Iisus, îngerii cu câte o lumânare în mână şi păstorii cu craii, care se 

aşază pe margini). 
O, ce veste minunată  Că la Viflaim Maria, 
În Betleem ni s-arată,  Săvârşind călătoria 
C-astăzi s-a născut  Într-un mic sălaş, 
Cel făr’ de-nceput  Lângă acel oraş 
Cum au zis prorocii.  A născut pe Mesia. 
 
Prezentator 1:  
Când Hristos Domnul era să se nască, 
Ieşit-a în ţară poruncă regească 
Ca toţi să purceadă şi să se-nscrie 
În cetatea în care-i a lor obârşie. 
Prezentator 2:  
Şi din Galileea, de la Nazaret 
Mergea şi Maria cu Iosif cel drept 
Până la Betleem, oraşul vestit 
Unde-şi căutară loc pentru dormit. 
Prezentator 1:  
Iată că şi steaua pe ceruri luceşte 
Şi din răsărituri la toţi povesteşte. 
Prezentator 2:  
Căci aici în lume, sub un cer frumos, 
S-a născut Domnul Iisus Hristos. 
 
Steaua sus răsare   Că astăzi curata 
Ca o taină mare    Prea nevinovata 
Steaua străluceşte   Fecioara Maria 
Şi lumii vesteşte.   Naşte pe Mesia. 
 
Prezentator 1:   
Îngerii au coborât 
La păstori de i-au trezit, 
Îndemnându-i să purceadă 
Pe Hristos şi ei să-l vadă. 
 
Păstorul 1:    
Ciudat vis am mai visat 
Îndată ce m-am culcat. 
Să mergem la Betleem, 
Pe Mesia să-l vedem. 
 
Păstorul 2:  
Parcă cerul s-a deschis, 
Să mergem că nu e vis.  
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Păstorul 3:  
Fraţilor să ne grăbim 
Pe Mesia să-l găsim, 
Cu daruri să ne-nchinăm, 
Bucurii să aflăm. 

Trei păstori se întâlniră (bis) Haideţi fraţilor să mergem (bis) 
Şi aşa se sfătuiră (bis)  Floricele să culegem (bis) 
Raza soarelui, floarea-soarelui Raza soarelui, floarea-soarelui 
Şi aşa se sfătuiră. Floricele să culegem. 

Şi să facem o cunună (bis) Şi s-o ducem la Hristos (bis) 
S-o-mpletim cu voie bună (bis)  Să ne fie de folos (bis) 
Raza soarelui, floarea-soarelui  Raza soarelui, floarea-soarelui 
S-ompletim cu voie bună. Să ne fie de folos. 

Prezentator 2:   
Mama pruncul a-nfăşat 
Şi în iesle l-a culcat. 
În iesle, pe fân uscat 
Pe al lumii împărat. 

Prezentator 1:   
Iar trei crai mânaţi de dor 
Lăsând ţări în urma lor, 
După stea călătoresc 
Să găsească prunc ceresc. 

Prezentator 2:   
Şi să facă închinare 
Pruncului cel sfânt şi care 
S-a născut în lume jos, 
Pentru omul păcătos. 

Trei crai de la răsărit  Şi-au mers până au stătut 
Cu steaua au călătorit  Unde pruncul s-a născut 
Şi-au mers după cum cetim Şi cu toţi s-au bucurat 
Până la Ierusalim. Pe Hristos dac-au aflat. 

Craiul 1:  
Cu dragoste de Domnul 
Am pornit toţi trei la drum. 
Şi câtă bucurie simţim  
Că am ajuns acum. 
Steaua ne străluce tainic 
Şi se-opreşte, dulce, sus 
Semn că am ajuns acolo 
Unde s-a născut Iisus. 

Craiul 2:  
Noi ştim că Pruncu-acesta 
Este Fiul celui sfânt. 
Şi-am venit să ne-nchinăm 
Şi să punem legământ 
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De credinţă şi-nchinare, 
Ca unui trimis de sus. 
 
Craiul 3: 
Doamne Împărate sfinte 
Primeşte a noastră cinste. 
Te rugăm ca să primeşti 
De la noi daruri cereşti. 
De pomenire să-ţi fie 
La tot neamul creştinesc 
Şi poporul românesc. 
(Se cântă în canon următorul cântec): 
O, ce frumoasă-i ziua de Crăciun 
Toţi cântă veseli: Hristos s-a născut 
Domnul Hristos s-a născut 
Om pentru noi s-a făcut 
În ziua de Crăciun. 
  
Îngerii:   
Venim şi noi să-l lăudăm 
Pe Domnul cu iubire 
Ca şi noi să ne bucurăm 
De marea-i mântuire. 
 
(Îngerii înconjoară pe Maica Sfântă cu pruncul Iisus). 
 
Noapte de vis, noapte de dor, 
Îngerii te-nconjor; 
Aleluia, cântă frumos, 
Preamărindu-L pe Iisus Hristos 
Sfântul Mântuitor! (bis) 
 
Înger 1:  
Cu albe flori te-ntâmpinăm, 
Că albul e lumină. 
Fierbinte naştere-a lui Hrist, 
Credinţei rădăcină! 
 
Cu flori de nea te mângâiem, 
Că neaua e curată, 
O pură naştere-a lui Hrist, 
Minune-adevărată! 
 
Cu flori de vis te-ntâmpinăm, 
Că visul e o floare, 
Eternă naştere-a lui Hrist 
Şi fără-asemănare! 
 
Înger 2:   
Iisus se naşte astăzi 
În peşterile lumii, 
În ochii noştri limpezi, 
În raz-a blând-a lumii.  
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În fiecare casă 
Cu licăriri de soare, 
În pâinea de pe masă, 
În fulgul de ninsoare. 
 
Iisus se naşte astăzi 
Să-i punem la picioare 
Lumina rugăciunii  
Şi-o limpede cântare. 
 
Înger 3:   
Te salutăm Hristoase 
Venit azi pe pământ 
Cu inima voioasă 
Primeşte-al nostru cânt. 
 
Şi dă-ne astăzi nouă 
Drept dar pentru Crăciun 
În piept inimă nouă 
Şi-n minte cuget bun. 
 
Arată-a Ta iubire 
La toţi ce sunt în lume 
Şi varsă fericire 
Peste acest pământ. 
 
Astăzi s-a născut Hristos 
Mesia chip luminos 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. 
 
Mititel înfăşăţel 
În scutec de bumbăcel 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. 
 
Vântul bate, nu-l răzbate 
Neaua ninge, nu-l atinge 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi. 
 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie 
Lăudaţi şi cântaţi  
Şi vă bucuraţi. 
 
Înger 1:  
Se-apropie Crăciunul, 
Vin-o să te rogi cu mine, 
Iisus se naşte astăzi, 
Copile, pentru tine! 
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Înger 2:  
Se-apropie Crăciunul 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit. 

Înger 3:  
Se-apropie Crăciunul 
Vin-o să te rogi duios, 
Să creşti curat, copile, 
Ca bradul de frumos. 
Gazda 1:  
Îngenunchează mamă 
Să ne rugăm mereu, 
Când îngerii sărută  
În taină somnul meu. 

Gazda 2: 
Închide-mi ochişorii 
Când îngerii privesc, 
Mângâie-mi obrăjorii 
Când stelele lucesc. 

(Toţi se ţin de mână şi fac un cerc în jurul maicii Sfinte). 

Cerul şi pământul R :  Hristos se naşte 
În cântări răsună Domnul coboară 
Îngeri şi oameni  Ingerii cântă  
Cântă împreună  Magii îl adoră  
Păstori aleargă 
Ieslea o-nconjoară 
Mari minuni se întâmplară. 

Bibliografie: 
• Bunescu, G., Negreanu E. (coord.), Educaţia informală şi mass-media, Institutul de Ştiinţe ale

Educaţiei, Teoria Educaţiei, 2005 
• Botezatu Cristina, Ghidul serbărilor școlare la clasele I-IV. Ghid metodologic pentru învățători
• Grigore-Pruna Simona, ”Hai să mergem la serbare”, Editura Recif
• Popescu, G., Psihologia creativităţii, Ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,
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PARTENERIATUL ȘCOALA – PARINȚI – PREMIZA PENTRU ADULTUL 
IN DEVENIRE 

 
MARIA - PACHIȚA TUTULAN 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BUZĂU 
PROF. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

 
Copilăria este cea mai frumoasă, cea mai curată amintire a tuturor oamenilor. Ea este cea care, în 

clipele grele sau mai puţin frumoase pentru noi, ne readuce pe meleagurile frumuseţii anilor, pe când eram 
nişte copii.  

Școala și familia sunt doi factori foarte importanți în educația copiilor, când se fac primii pași în viață. 
Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de colaborarea în realizarea activităților educative 
dintre acești doi factori. Astfel, unul dintre cele mai importante lucruri de care ar trebui să ținem cont și 
care acționează la nivelul educației școlare este dezvoltarea unei relații parteneriale școală-familie. 

Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită unirea efortului tuturor partenerilor 
și este un element legitim al procesului educativ, element care influențează dezvoltarea și activitatea de 
învățare a elevilor. Parteneriatele cu familia ating un maxim de eficiență și contribuie la obținerea unor 
beneficii pe termen lung atunci când sunt comprehensive și bine planificate. 

De aceea, în cadrul parteneriatelor, școala și familia trebuie să-și unească forțele pentru a-și ajuta 
elevii, respectiv copiii să devină oameni de valoare. Acest lucru este absolut necesar, mai ales într-o 
societate care evoluează sub imperiul schimbărilor permanente în toate domeniile. Educația trebuie să 
răspundă în primul rând nevoilor individuale, asigurând în același timp șansele de integrare și dezvoltare 
socială, personală. 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. Ea concepe cele două 
instituţii sociale exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, 
păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific. Raporturile active ale familiei cu şcoala sunt stimulate 
de apariţia unor importante mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. 
Numeroase cercetări pun în evidenţă preocuparea părinţilor pentru viitorul economic al copiilor lor, pentru 
plasarea acestora în câmpul muncii pe o poziţie convenabilă din punctul de vedere al stabilităţii şi nivelului 
veniturilor ori a condiţiilor de muncă. Majoritatea părinţilor, inclusiv cei aparţinând claselor sociale 
defavorizate, se dovedesc a fi departe de a accepta ideea lipsei lor de competenţă şi de a ceda integral 
prerogativele lor educative şcolii. Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe 
informaţii despre copiii lor. 

Cadrele didactice au nevoie de sprijinul părinților pentru a face o punte de legătură între școală și 
lumea copilului din afara școlii. 

Părinții sunt foarte curioși cum se dezvoltă copilul în cadrul unui grup, vor să afle cum se comportă 
el atât cu cadrele didactice, cât și cu colegii și cu personalul școlii. La fel și cadrele didactice doresc să afle 
cum se comportă copilul acasă și în alte medii, pentru a putea corecta eventualele comportamente 
inadecvate. Nu trebuie însă să uităm că pregătirea pentru viață a omului de mâine începe cu educația dată 
de părinți și mai apoi de școală. 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. Activitatea cu părinții ca parteneri, pentru a asigura copilului programul educativ din școală, 
poate deveni un start bun pentru a crea părinților un respect de sine și încredere în competențele lor. 
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. 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. Acesta este primul pas către o educație deschisă, flexibilă și dinamică a personalității copilului. 
Cultivarea unei relații de parteneriat afectiv între școală și părinți, în sprijinul educației și creșterii copilului 
constituie cheia succesului în adaptarea și creșterea școlară. 
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Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a 
profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de „colaborarea dintre 
şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii 
conceptului de colaborare spre cel decomunicare prin cooperare şi, mai nou, prin conceptul de parteneriat 
care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare pozitivă şi democratică a relaţiilor 
educative. 

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. 

Toate aceste lucruri ne arată că într-adevăr este necesar un parteneriat între școală și familie, în care 
părinții să se implice total. Părinții trebuie să cunoască activitățile pe care copiii le desfășoară în școală și 
să le continuie acasă.  

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. 
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2005. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

PROF. TUTUNARU NATALIA DANIELA 

Creşterea implicării părinţilor în activităţile şcolii este o bună practică de care ar trebui să ţină seama 
toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar. 

Pentru cei mai mulţi dintre părinţi, şcoala este singura responsabilă pentru educaţia copiilor. 
Dezinteresul părinţilor poate nărui tot efortul depus de cadrele didactice. 

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. 

Astfel, ca urmare a activităţilor desfăşurate împreună cu părinţii, legătura şcolii cu familia se poate 
îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili şi prezentând în acest fel un interes mai mare pentru 
şcoală. 

Părinţii pot veni chiar cu idei de realizarea unor activităţi extraşcolare: excursii, concursuri, programe 
artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum şi rezultatul muncii lor. 

Ca urmare a participării părinţilor la activităţile extraşcolare, legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru participarea la acest tip de activităţi. Acestea 
produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform 
naturii sale. Ei se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bunăvoie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi. 

Profesorul are, prin acest tip de activitate, posibilităţi multiple să-şi cunoască elevii, să dirijeze, să le 
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai frumos şi mai uşor obiectivul principal: pregătirea copilului pentru 
viaţă. Serbarea de Crăciun este cea mai adaptată şi plăcută activitate extraşcolară desfăşurată într-un an 
şcolar. 

Interesul pentru participarea la acest eveniment este unul foarte crescut, sărbătoarea fiind un prilej de 
bucurie pentru părinţi şi emoţie pentru copii. 

Dat fiind faptul că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, o activitate extraşcolară cu titlul 
„Surprinde-l pe Moş Crăciun” ar fi foarte utilă şi necesară atât pentru profesori, cât şi pentru elevi şi părinţi. 

Astfel, lucrările realizate: picturi, colaje ne introduc în spiritul sărbătorilor de iarnă, în magia acestora, 
făcându-ne să fim mai uniţi şi mai cooperanţi unii cu alţii, îndeplinindu-şi astfel scopul principal al 
parteneriatului şcoală – părinţi. 

Bibliografie: 
 Muscă Andrei Angela, Bodnariuc Petre – Parteneriatul şcoală – familie - comunitate, Ed.

Universitaria, 2014; 
 www.edict.ro – Parteneriatul şcoală – familie.
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE 

TIVIG GABRIELA NATALIA 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POCRUIA. 

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 Serbările școlare și importanța lor 
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 
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scolare este bine sa fie prezentate si creatii artistice originale, adaptate evenimentelor si conditiilor locale. 
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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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ - ACTIVITATE 
TRANSDISCIPLINARĂ 

PROF. ÎNV. PRIMAR, TOADER DANIELA 

 Se afirmă, cu îndreptățire, că ,,analfabetul de mâine nu va fi cel care nu știe să citească, ci va fi cel 
care nu a învățat cum să învețe.”(A. Toffler). De aici, decurge necesitatea imperioasă ca învățământul 
modern să îi învețe pe elevi cum să învețe. 

 Dintre tendințele care se manifestă azi în educație amintim: 
• introducerea la nivel individual și social a noului model de învățare creatoare, participativă și

anticipativă; 
• accentuarea caracterului formativ al învățământului prin promovare de noi moduri de organizare

a procesului de învățământ și prin încurajarea unor stiluri stimulative; 
• interes sporit pentru valori și educația morală.
 Disciplinele din planul-cadru pentru clasele pregătitoare – IV oferă posibilitatea achiziționării de 

către copil a unui set de atitudini necesare atât dezvoltării individului ca ființă umană, cât și pentru 
integrarea sa socială. 

 La elevul de vârstă școlară mică, învățarea are o mare încărcătură afectivă. Mărirea potențialului 
afectiv și motivațional al acțiunii de învățare conduce la sporirea gradului de implicare a elevului în în 
desfășurarea ei și, implicit, la ridicarea nivelului performanțelor sale. 

 Conținutul învățământului, tipurile de exerciții, probleme, sarcini, trebuie gândit, preparat și 
prelucrat astfel încât să răspundă unui anumit efort intelectual, să promoveze un anumit tip de învățare. În 
proiectarea lecției, cadrul didactic va preciza nivelurile la care inteționează să provoace activitatea 
intelectuală a clasei, durata și natura solicitărilor pe care le va adresa acesteia. Totodată, este necesar să 
precizeze și formele de antrenare, de provocare a elevilor, formele de interacțiune didactică. 

 Schimbarea curriculum-ului a contribuit la asigurarea unui spațiu mai mare pentru activitățile 
transdisciplinare. În grădiniță, copiii erau obișnuiți să lucreze la o temă timp de mai multe zile – o 
săptămână. Continuarea acestui mod de lucru și la școală a avut efecte benefice pentru elevii claselor 
pregătitoare,I, care au regăsit astfel la școală o parte din atmosfera grădiniței, familiară lor. 

 Activitățile transdisciplinare: 
• asigură o învățare activă;
• dau libertate de exprimare și de acțiune elevilor și cadrelor didactice;
• cultivă cooperarea și ajutorul reciproc, nu competiția;
• au valoare diagnostic(sunt un bun prilej de testare și verificare), dar sunt și instrumente

prognostice; 
• valorizează experiența fiecărui elev.
Din perspectivă interdisciplinară trebuie privite și realizate activitățile didactice, în rândul cărora un 

rol deosebit revine angrenării copiilor în pregătirea și desfășurarea serbărilor școlare. 
 Pornind de la aceste considerente,voi prezenta un exemplu de abordare transdisciplinară cu tema 

,,Magia sărbătorilor de iarnă”, graficul reprezentând timpul afectat fiecărei discipline implicate, în 
intervalul a două săptămâni de dinaintea sărbătorilor de iarnă. 

 Puţine popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrăţişare aşa de caldă 
şi de duioasă şi au exprimat-o aşa de bogat în forme artistice, cum a făcut-o poporul român. Colindatul este 
una din practicile care se înglobează în obiceiurile caracteristice de iarnă. Ajunul Crăciunului este noaptea 
bucuriei, pentru că este momentul când se naşte Mântuitorul. Colindele creează o atmosferă plină de 
optimism în care se formulează dorinţele oamenilor. 

 Clasa I 
Tema: MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
Scop: 
• Dezvoltarea capacității de investigare și cunoaștere a sărbătorilor de iarnă;
• Îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor copiilor referitoare la sărbătorile de iarnă , precum și

înțelegerea semnificației acestora; 
• Conștientizarea și exersarea unor valori: respectul față de tradițiile populare;
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• Manifestarea inedită a valențelor native și a personalității elevilor. 
Repere tematice: 
• schimbările petrecute în natură în acest anotimp; 
• succesiunea sărbătorilor din luna decembrie; 
• semnificația sărbătorilor; 
• pregătirea și peterecerea sărbătorilor de iarnă. 
Tipuri de activități: 
• povestiri despre Crăciun și semnificația lui; 
• pregătirea serbării de Crăciun: memorizări, dramatizare; 
• pregătirea unui repertoriu de colinde; 
• joc de rol: Moș Crăciun la noi acasă(cum îl primim, ce daruri vrem să primim); 
• scrisoare către Moș Crăciun; 
• împodobirea clasei pentru serbare; 
• confecționare de ornamente pentru brad; 
• colinde; 
• desene(iarna, brad împodobit, copii la colindat, ajutoarele lui Moș Crăciun); 
• colaje: brad împodobit, cadourile dorite; 
• scenetă pentru serbare; 
• calendarul naturii; 
• activitate de voluntariat; 
• vizionare film ,, Moș Crăciun”; 
• realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor; 
• realizarea unui album cu fotografii de la serbarea de Crăciun, de la colindat, de la petrecerea 

Crăciunului în familie, tradiții specific zonelor unde își petrec sărbătorile. 
Repere de evaluare: 
• progresul comunicării; 
• cunoașterea reciprocă prin participarea la concursurile propuse; 
• manifestarea creativității în confecționarea podoabelor pentru brad; 
• adaptarea la diferite situații: competiție, colaborare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII / SERBĂRILE 
ȘCOLARE 

PROIECT EDUCATIV: MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 

PROF. GINA TOADER 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAȚI 

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. La români, sarbatorile de iarnă, 
îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită de copii. Cu glasurile lor 
cristaline, calde şi tremurând de emoţie, copiii sunt cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi 
să facă urări celor dragi în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliţi în haine groase, cu năsucurile îngheţate 
după ce au colindat în lung şi în lat, gândul îi poartă pe copii la Moş Crăciun, de la care aşteaptă să le 
îndeplinească toate dorinţele. 

Scopurile proiectului educativ desfășurat în cadrul liceului nostru au fost-  
• stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii plastice şi literare;
• cultivarea dragostei şi respectului pentru sarbatoarea Nasterii Domnului;
• valorificarea potenţialului creator al elevilor, în ceea ce priveşte capacitatea lor de a crea, de a

concepe şi realiza lucrări plastice, colaje şi creaţii literare. 
Obiectivele specifice: 
• cultivarea sensibilităţii artistice a micilor şcolari;
• valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de creaţie;
• atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar,

contribuind la creşterea calitativă a acestora; 
Elevii participanţi la acest proiect se vor manifesta prin realizarea unor felicitări, icoane, desene 

artistice, ornamente realizate cu iubire, dăruire, valorizând credinţa şi obiceiurile de sărbători. 
Ei sunt premiați pentru munca lor cu ghiozdane, rechizite școlare, diplome dar și dulciuri. 
Odată cu fericirea copiilor vine și fericirea părinților care vor fi mai apropiați de școală, mai implicați 

în activitățile ei și contribuind activ și efectiv la acest proiect vom reuși împreună să dezvoltăm empatia, 
toleranța, creativitatea elevilor. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII. 
SERBARILE SCOLARE 

TOKES EMANUELA 

,,Copilaria este o lume de miracole si de uimire a creatiei scaldate de lumina, iesind din intuneric, 
nespus de noua si proaspata uluitoare.’’ (Eugen Ionescu) 

In proiectarea scenariului unei sebari trebuie sa se ia in calcul, pe langa continuturi, care trebuie sa 
fie apropiate experientei de viata a copilului, sa raspunda nevoilor sale de cunoastere, de nou si de frumos, 
inca doua coordonate majore: miscarea, atmosfera de veselie si destindere pe de o parte si atmosfera 
incarcata de emotii, ce produce o anumita tensiune interioara fiecarui copil, pe de alta parte. 

Serbarile desfasurate dupa anumite reguli, ce asigura imbinarea armonioasa a partilor intr-un intreg, 
decorul neobisnuit, costumatia copiilor, a educatoarei, tinuta sarbatoreasca, accesoriile necesare, fondul 
muzical, semnale sonore, jocul de lumini- reprezinta toate, elemente importante ce contribuie la construirea 
unor valente estetice si educative deosebite. 

 Serbarile scolare contribuie la acumularea de cunostinte si la largirea orizontului de cunoastere a 
copiilor. Intelegand si memorand poezii, texte ale scenetelor sau cantece se dezvolta memoria si limbajul. 
Aceasta forma de invatare este conditionata de dezvoltare atentie. 

 Materialul artistic folosit trebuie sa aiba valoare educativa si sa cuprinda materiale accesibile 
particularitatilor individuale si de varsta 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. In masura posibilitatilor, in cadrul serbarilor scolare este 
bine sa fie prezentate si creatii artistice, adaptate evenimentelor si conditiilor locale. 

 Orice serbare scolara este sarbatoare, atat pentru copii cat si pentru invatatorii lor si, nu in ultimul 
rand, pentru parintii lor. Pregatirea unei serbari este un excelent prilej de a pune in valoare imaginatia si 
creativitatea fiecaruia (copil sau invatator). 

Serbarea scolara reprezinta o modalitate eficienta a capacitatilor de vorbire si inclinatiilor artistice ale 
elevilor. Prin continutul vehiculat al serbarilor, elevii culeg o bogatie de idei, impresii, traiesc ,,autentic’’ 
spontan si sincer situatii redate. 

 Stimularea si educarea atentiei si exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizeaza prin intermediul serbarii. Interventia la momentul oportun, cu rolul pe care il are de indeplinit 
fiecare elev si sustinuta de raportul afectiv motivational contribuie la marirea stabilitatii atentiei, iar cu 
timpul sporeste capacitatea rezistentei la efort. 

 Lectura artistica, dansul, devin puternice stimulari ale sensibilitatii artistice. Valoarea estetica este 
sporita si de cadrul organizatoric (sala de festivitati, un colt de natura) amenajate in chip de sarbatoare. 

 Contributia copilului la pregatirea si organizarea unui spactacol artistic nu trebuie privita ca un scop 
in sine, ci prin prisma dorintei de a oferi ceva spectatorilor: distractie, inaltare sufleteasca, placere estetica, 
satisfactie- toate acestea imbogatindu-le viata, facandu-o mai frumoasa,mai plina de sens. 

 Cu bune si cu rele, anii de scoala raman o experienta de nepretuit. Activitatile extrascolare au cel mai 
larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente modalitati de formare a caracterului copiilor inca din 
clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciati si mai accesibili sufletelor acestora. 

 Avand un caracter atractiv, elevii participa, intr-o atmosfera de voie buna si optimism, cu insufletire 
si daruire. Invatarea versurilor si interpretarea artistica sunt realizate de elevi cu bucuria si placerea 
caracteristice unei preocupari pentru timpul liber. Este binecunoscut faptul ca memorarea se realizeaza mai 
puternic atunci cand fondul afectiv-pozitiv este mare si contributia copilului la pregatirea si organizarea 
unui spactacol artistic trebuie privita ca un scop in sine, de a oferi ceva spectatorilor. 

 Elevii au nevoie de actiuni care sa le largeasca lumea lor spirituala, sa le implineasca setea de 
cunoastere, se le ofere prilejul de a se emotiona puternic, de a fi in stare sa iscodeasca singuri pentru a-si 
forma convingeri durabile. 

 Parteneriatele dintre scoala si familie pot: ajuta profesorii in munca lor, perfectiona abilitatile scolare 
ale elevilor, imbunatatii programele de studiu si climatul scolar, imbunatatii abilitatile educationale ale 
parintilor, dezvolta abilitatile de lider ale parintilor, conecta familiile cu membrii scolii. 
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 Colaborarea cu familia trebuie sa se concretizeze intr-un program comun de activitati ale scolii cu 
aceasta (lectorate cu parintii, sedinte, consultatii, vizite la domiciliul elevului, serbari scolare). 

 Parintii trebuie sa vada in noi un prieten, un colaborator, un om adevarat care-i poate ajuta prin 
atitudinea nepartinitoare pe care trebuie sa o afiseza. Asadar, e o sarcina a scolii sa identifice situatiile-
problema din familiile copiilor, sa dirijeze pe cat este posibil strategiile educative in educarea copiilor. 
Educatia in familie devine astfel un proces de pregatire pentru viata, prin intampinarea si rezolvarea 
problemelor de viata. 

 John Dewey spunea: ,,Educatia este un proces al vietii si nu o pregatire pentru viata. Cred ca scoala 
trebuie sa reprezinte viata actuala, viata tot atat de reala si de vitala pentru copil ca aceea pe care el o duce 
in familia lui, cu vecinii sai, pe locurile lui de joaca’’. 

 Fiecare copil este unic in felul lui, este o minune irepetabila si ar fi pacat ca prin actiunea noastra sa 
uniformizam aceste individualitati. Personalitatea micului scolar este in formare, deoarece este rezultatul 
unei evolutii lungi, care are loc in primul rand in conditiile interactiunii cu mediul social. 

Invatatorul este un izvor viu si nesecat de cunostinte, iar scopul lui este de a conduce pe copii spre 
reusite si impliniri. 
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PARTENERIAT EDUCATIONAL 
SUB PRIVIRI CALDE 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
 

CLASA A XII-A B PROF. DIRIGINTE: TOMICI MIHAELA CORINA 
LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C.BRĂTIANU, TIMIȘOARA 

  
AARRGGUUMMEENNTT  
Şcoala ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În şcoală se pun bazele unei 

personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică ȋn permanență. 
Şcoala trebuie să găsească o punte de legatură cu familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn 
beneficiul copiilor. 

 Nivelul educaţional şcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din copilul individualist şi 
timid, sau invers, introvertit, el se formează după cerinţele societăţii, grupului din care face parte, 
pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca profesori avem un rol foarte important în a-l îndruma pe elev în 
formarea propriei personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem 
doar noi cele care au acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea 
timpului la şcoală, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil 
părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la şcoală. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea 
ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur. Aici intervine 
profesorul care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma 
pe elev nu s-a încheiat fiind preluată de şcoală. Rolul şcolii este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea 
şi educarea propriilor copii. Rolul principal rămânând tot familie. 

 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținuta a 
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat printr-o colaborare 
strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea școlară. 

DDEESSCCRRIIEERREEAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  
SCOPUL PROIECTULUI : 
• Familiarizarea părinţilor cu programul zilnic din şcoală şi implicarea acestora în activitatea de 

educare şi formare a propriilor copii în şcoală;  
• Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea eficientizării relaţiei 

familie – şcoală – comunitate. 
• Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor ȋn 

formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui ȋn viața socială. 
• Cunoaşterea şi educarea elevilor prin influenţa pozitivă atât a şcolii, 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; 
OBIECTIVE : 
• Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi şcoală; 
• Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective; 
• Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să 

desfăşoare un proces educaţional; 
• Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
• Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme 

date; 
• Valorificarea unor experienţe personale; 
• Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat. 
GRUP TINTA : 
- Părinţi;  
 - profesori; 
 - Prof. psiholog; 
- elevi;  
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OBLIGAŢIILE GRUPULUI TINTA : 
• Dirigintele:  
 - au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să stimuleze prezenţa 

părinţilor; 
- au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărţi şi articole de 

psihologie ; 
• Părinţi : 
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al parteneriatului 

şi al materialului utilizat; 
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate 
OBLIGATII COMUNE: 
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ; 
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării 

situaţiilor de natură educaţională ; 
DURATA 
1an școlar- 2019-2010 
RESURSE 
• UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor 
• MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat foto; 
MODALITATI DE REALIZARE 
•  Şedinţe cu părinţii ; 
•  Lectorate pe diverse teme; 
•  Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii; 
•  Expoziţii cu lucrările copiilor; 
•  Serbările realizate în diferite momente ale anului 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI : 
 Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material vizând câteva particularităţi de 

varstă ale elevului. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au exprimat dorinţa de a organiza întâlniri 
pe teme similare. Împreună am realizat o planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul 
parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori 
educaţionali: şcoală şi familia 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI : 
 Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite 

informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare 
pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , din 
experienţele personale. 

 Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru copii şi 
de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor realiza 
evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele acestora.  

DISEMINAREA REZULTATELOR : 
 Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”. Pentru 

a imortaliza intâlnirile , vom realize înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album. Parteneriatul se 
va face cunoscut intregii şcoli , popularizând experienţa pozitivă. 

FINALIZAREA PARTENERIATULUI : 
 Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului 

şcolar 2018- 2019 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor. 
  AACCTTIIVVIITTĂĂŢŢII  CCUUPPRRIINNSSEE  ÎÎNN  PPRROOGGRRAAMM  

  

1741



 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM 
Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA Perioada de 
desfăşurare 

Coordonatori 
de activitate 

Locul de 
desfăṣurare 

1. „Familia la şcoală” – masă 
rotundă cu membrii familiei 
♦ informarea părinţilor asupra
necesităţii derulării acestui 
proiect; 
♦ stabilirea acţiunilor şi a
modului de desfăşurare a 
acestora; 

 Septembrie Dirigintele 
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

2. “Îmi cunosc copilul?” 
♦ dezbatere
♦ chestionare

Octombrie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

3. “Vă invităm la şcoală” 
♦ activitate deschisă ȋn
colaborare cu părinții 

 Noiembrie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

4. „1 Decembrie” 
♦ Program artistic cu prilejul
zilei de 1Decembrie la care 
participă familiile copiilor; 

 Decembrie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

5. “Părinţi şi copii” 
♦ Lectorat
♦ Dezbatere

 Ianuarie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

6. Meseria pe care am ales-o – 
♦ Prezentarea meseriei 
alese,beneficii şi dezavantaje 

 Februarie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

7. Mama mea, dragă şi bună!! – 
activitate cu mămicile 
♦ realizarea unei activităţi cu
elevi şi mame (pe arii de 
stimulare); 

 Martie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

8. Sărbători creştine alături de 
bunici – activitate cu bunicile 
♦ realizarea unor activităţi
specifice sărbătorii 
„Paştelui”, după tradiţii şi 
reţetele bunicii. (vopsitul 
ouălor, prăjiturele, salate); 

 Aprilie Dirigintele  
Părinţii sau bunicii 
copiilor 

Sala de clasă 

9. “Copilul hiperactiv” 
♦ Prezentrea unor referate
specifice temei propuse  
♦ Intâlnirea cu psihologul
școlii pentru mai multe 
lămuriri 

 Mai Dirigintele Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU FAMILIA 
 

PROF. ÎNV. PREȘC. TOTH GORIANA 
G.P.P NR. 53 TIMIȘOARA 

 
Părinții, familia sunt primii oameni chemați să pună bazele educației unui copil deoarece pregătirea 

pentru viață a omului de mâine începe din primele luni de existență. Deprinderile și convingerile conturate 
acum formează baza modului de acțiune din viitor. Atitudinile și comportamentele părinților vor fi primele 
modele copiate cu fidelitate de copii. 

Preșcolarul ar trebui să aibă toate condițiile unui cadru optim în care să se dezvolte și această 
răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar printr-o colaborare 
eficientă cu grădinița. 

Grădinița este prima unitate de învățământ cu care copilul, dar și familia intră în contact. 
Familia are nevoie de sprijinul și susținerea pentru a rezolva problemele ridicate de creșterea 

generațiilor de astăzi. Prin activitatea de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin în propria activitate 
învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți 
și copii. Prin cooperare reală și comunicarea cu părinții, grădinița pune bazele unei unități de decizie și de 
acțiune între doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor – problemă, a 
conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

Educatoarea trebuie să asigure părinților numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniței, 
comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum și-a petrecut copilul lor timpul. Educatoarele trebuie să 
ajungă să cunoască bine familiile și copiii de aceea vor folosi toate ocaziile de a comunica cu părinții și de 
schimba informații. 

Părinții pot asista la activitățile desfășurate de educatoare cu copiii, pot învăța modalități de 
comunicare eficientă cu aceștia și modalități de soluționare a situației de criză. Pe măsură ce părinții se 
obișnuiesc să participe la activități, vor ajunge să cunoască și să respecte munca educatoarelor, vor vorbi 
mai liber despre progresele realizate de către copii sau despre problemele pe care le au, se vor împrieteni 
cu ceilalți părinți, vor învăța mai multe și vor înțelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, va învăța 
să desfășoare activități similare acasă sau să continuie acasă activitatea educatoarei. 

Participarea părinților la excursii, vizite, serbări, aniversări. Pot fi implicați nu doar cu organizarea 
acestor evenimente, dar pot veni și cu sugestii, propuneri de teme, de activități. 

Întrunirile și întrevederile familiale sunt o componentă importantă a parteneriatului grădiniță- familie.  
,,Fiecare copil pe care îl educăm este un om dăruit societății’’ ( Nicolae Iorga ) 
 
BIBLIOGRAFIE 
Dumitrana, Magdalena, 2000 ,,Copilul, familia și grădinița’’ Ed. Compania, București 
Voiculescu, Elisabeta, 2001 ,,Pedagogie preșcolară’’, Ed. Aramis, București 
Baran, Adina, 2004, ,,Parteneriat în educație : familie - școală – comunitate’’, Ed. Aramis, București 
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IMPORTANTA SERBARILOR SCOLARE 

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR TOTH PAL MELINDA 

„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) 
 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 educatoare.  

 De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile 
transmise la școală 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. 

 Serbările școlare ajută la dezvoltarea personalităţii eleviilor, cultivându-le înclinaţiile artistice şi 
aptitudinile. La o serbare școlară elevii își dezvoltă abilitățile de vorbire, își exersează memoria, îsi 
stimulează sensibilitatea artistică. Ei nu participă motric, ci intelectual și afectiv. 

 Serbările copilăriei, momentele acestea de maxima bucurie, atât pentru copii, cât și pentru părinți, 
întăresc si fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina 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 si condițiilor locale. 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfășurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

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 PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PRIMAR TRAISTA MARINELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ RONA DE SUS 

Școala, prin cadrele didactice de care dispune, este datoare să extindă colaborarea cu familia la toate 
aspectele care pot contribui la realizarea unității de cerințe și acțiune pedagogică, în vederea îndeplinirii în 
comun a procesului de susținere a copiilor, de educare și formare a acestora. 

Familia se preocupă de dezvoltarea fizică a copiilor, asigurând hrana și îmbrăcămintea lor, îi ferește 
de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiții optime de odihnă și se îngrijește de sănătatea lor. Îi 
formează copilului primele deprinderi de igienă personală și socială și îl obișnuiește să utilizeze factorii 
naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului. 

În cadrul familiei, copilul își însușește limbajul, volumul, precizia vocabularului și corectitudinea 
exprimării copilului depind de munca depusă de părinți în această direcție. Cel mai important este cum 
reușește stimularea curiozități copilului de a citi, prin cumpărarea unor cărți care să pună bazele unei mici 
biblioteci, piatra de temelie pentru cea mai mare, de mai târziu. 

Tot în familie se formează cele mai importante întreprinderi de comportament: respectul, politețea 
cinstea, sinceritaea, decența în vorbire și atitdine, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate. 
În realizarea acestor sarcini, modelul oferit de părinți ajută cel mai mult. Părinții le spun copiilor despre ce 
e bine și ce e rău, despre ce este drept și nedrept, adevăr și minciună, noțiuni care îl vor ajuta pe copil să se 
evalueze sau să-i aprecieze pe cei din jur învățând să se ferească de cei care fac rău. 

Școala și familia sunt cei doi factori de rezistență ai educației, iar între aceștia și mediul extrașcolar 
sau extrafamiliar pendulează copilul obiect și subiect al educației. Relația dintre cele două mari elemente 
responsabile de transformare a unui copil în unul instruit și educat este una în care fiecare factor 
interrelaționează cu ceilalți. 

Ca factor instituțional al educației școala trebuie să aibă contacte cu toate instituțiile sociale interesate 
direct sau tangențial de domeniul educației copilului de vârstă școlară și să stabilească relațiile ce cooperare 
și colaborare. Ea contribuie la transmiterea moștenirii culturale și facilitează învățarea individuală și 
colectivă. Societatea este un factor suprem ce poate imprima un anumit format, atât familiei cât și școlii, 
iar idealul educațional tratează direcții precise pe care acesta trebuie să le urmeze. Se poate spune că atât 
școala cât și casa au contribuit continuu la modelarea societății. 

În centrul relației strânse familie-școala stă copilul-elev, ca beneficiar al actului educațional promovat 
de cei trei factori educaționali. Andrei Berge spunea că „Mediul familiar îl satisface pe copil în măsura în 
care răspunde trebuințelor elementare”, adică în măsura în care este este un mediu afectiv și protector. În 
aceași manieră se poate afirma că școala contribuie la transmiterea moștenirii individuale și facilitează 
învățarea individuală și colectivă. 

La școală copilul este implicat în mai multe activități individuale sau de grup, activități pe care trebuie 
să le continuie acasă. Deaceea, cel puțin unul dintre membri familiei trebuie să frecventeze periodic școala 
pentru a cunoaște o serie de activități și activitatea acestora. 

În momentul dialogului dintre școală și familie orice cadru didactic trebuie să dea dovadă de mult 
tact, să aibă atitudinea unui prieten, să fie foarte apropiat de părinții elevilor și să nu aibă comportamentul 
unui șef. Este dator să se intereseze de modul cum e respectat regimul de zi al copilului, cum e ajutat, de 
condițiile de pregătire a temelor, cum se comportă cu alții și ceilalți cu el. În permanență discuțiile trebuie 
canalizate câtre alegerea prietenilor din anturaj. Este indicat a se discuta despre regimul de muncă și odihnă 
pe care în are copilul de respectat. 

A crește și a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste. Aceasta nu 
înseamnă că ea nu impune și rațiune, bazată pe cunoștințe precise. Copilul pe care școala îl educă nu este 
la fel cu toți ceilalți, el este unic pentru fiecare dascăl, și de aceea învățăturile pe care le primește trebuie 
adaptate personalității lui. El crește diferit, în funcție de ambianța favorabilă sau defavorabilăa mediului 
familiar. Această ambianță poate să-l ajute sau să-l împiedice să se dezvolte normal și răspunderea o poartă 
părinții și educatorii lui. Copilul are nevoie să fie ajutat, protejat, călăuzit, are nevoie să se simtă important 
pentru cei din jurul său. Să conduci câtre maturitate o ființă umană nu este deloc simplu. 
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Eforturile, descurajările și slăbiciunile fac drumul greu. Dacă pe acest drum părinții și copii vor găsi 
sprijin din partea educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul lor va fi răsplătit. Colaborarea dintre familie și 
școală duce la obținerea unor bune rezultate, la o implicare plină de responsabilitatedin partea ambelor 
instituții care decid asupra elevilor, dar și la obținerea unor generații educate, demne de toată lauda, care să 
poată duce mai departe strădania părinților și a educatorilor. 

Bibliografie: 
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ŞI….. VIN SĂRBĂTORILE …….CU MAGIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR TRÂNTOR CODRUŢA 
LICEUL TEORETIC “GH. LAZĂR” LOC. AVRIG JUD. SIBIU 

 
 Totul începe încet şi frumos, dar cel mai important începe cu magie. Când spui sărbători te gândeşti 

la frumuseţe, căldură, zăpadă şi magie. 
 Fiind cadru didactic, mă hranesc cu ceea ce copii emană….. pe lângă zâmbetele lor fericite din acestă 

perioadă, mă hrănesc cu puritatea şi naivitatea pe care ei o au în perioada minunată a sărbătorilor şi care pe 
noi cadrele didactice ne întineresc.  

 Ce bine e să fi copil? Şi atunci cum să nu participi şi tu alături de ei la această magie. Confecţionăm 
împreună ghetuţele Moşului Nicolae şi suntem fericiţi când în ele găsim, şi la şcoala câteva dulciuri, mai 
puţine ca la şcoală moşul aduce la fel pentru toţi copiii. Dar cum să ratezi tu, cadrul didactic acele zâmbete 
unice din fiecare an ale elevilor tăi care savurează bombonica pe care Moşul Nicolae o lasă cu dedicaţie. Şi 
atunci poţi să îi dedici şi moşului o poezie care sigur îl face fericit. Să nu uităm că toate aceste zâmbete le 
primim gratis şi pline de sinceritate. 

  
 Moş Nicolae 
 
 
Când vine seara în odaie,  
 
Te aştept Moş Nicolae 
 
Cu ghetuţele curatate 
Lustruite, aranjate. 
 
În ghetuţe aş dori 
Bombonele, jucării 
N-aş vrea nicio jordiţă 
Mai bine o acadea cu fundiţă. 
 
Ştiu că-mi aduci ce vreau 
Un fursec eu o să-ţi dau 
Şi un pahar cu lăptic 
Şi pe obraz un pupic. 
 Şi Moşul pleacă, după ce a ascultat poeziile şi 

cântecele pe care cu drag şi suflet le tot învăţăm în 
fiecare an, dar care parcă sunt altele de fiecare dată. 

 Apoi….. pregătim Scrisoare către Moş Crăciun şi acolo în ea, noi cadrele didactice, aflăm tot ceea 
ce visează minunaţii noştri elevi. Citim, oftăm... şi ştim că poate cumva şi de undeva Moşul le va dărui 
fiecăruia ce îşi doreşte. Îi învăţăm pe elevi să accepte tot ceea ce Moşul le va dărui pentru că “e de la Moşul.  

 Şi pentru că moşul să ne audă şi să ne vadă împodobim bradul în sala de clasă, cu ceea ce noi 
confecţionăm la Avap, aşezăm în brad globuleţele ca recompensă când răspunsul elevului este bun. Şi uite 
aşa şi bradul devine magie în sala noastră de clasă.  

 Şi dacă suntem elevi mai mititei realizăm şi o serbare înainte de Crăciun ca şi Moşul să treacă prin 
sala noastră de clasă. Ce frumos! 

 Si cum să nu fim invidiaţi pentru meseria noastră care se hrăneşte cu zâmbete şi care oferă fericire. 
Şi totul e magic aşa suntem şi noi alături de elevii noştri. Zâmbim o dată cu ei, creştem o dată cu ei, dar cel 
mai important suntem atât de fericiţi alături de ei.  

 Frumos şi magic, atât ar trebui să rămână în urma sărbătorilor. Dar cel mai important orice am 
desfăşura în preajma sărbătorilor de la activitataa didactică până la serbare sau orice tip de proiect, important 
este finalul …..Magia Sarbatorilor de Iarna! 
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PARTENERIATUL SCOALA-PARINTI, RETETA SUCCESULUI 

IRINA-MADALINA TRUSCA 

 Parteneriatul dintre familie si scoala reprezinta totalitatea relatiilor si activitatilor de colaborare care 
implica personalul didactic, parintii si alti membri ai familiei elevilor. Un parteneriat eficient se bazeaza 
atat pe incredere reciproca si respect, cat si pe responsabilitatea partajata atunci cand vine vorba de educatia 
tinerilor in scoala. Un lucru este cert: nu ne putem educa elevii daca nu avem o relatie armonioasa cu parintii 
lor. Atunci cand scoala si familia colaboreaza eficient, copiii au sanse mai mari de reusita atat in viata 
profesionala cat si in viata personala.  

 Familia este primul profesor al unui copil si aceasta continua sa ii influenteze educatia pe tot 
parcursul vietii. Scoala are o responsabilitate importanta deoarece are rolul de a completa si desavarsi 
educatia acestuia.  

 Dezvoltarea unui parteneriat eficient intre scoala si familie nu este insa mereu ceva usor de realizat. 
Este nevoie de un angajament reciproc pe termen lung. De multe ori, din cauza conditiilor de viata, multi 
parinti au nevoie de sprijin suplimentar pentru a deveni implicati activ in relatia cu scoala si pentru a-si 
ajuta copiii sa profite de educatia care li se ofera in mod eficient. Dar rezultatele acestui efort sunt 
semnificative. Atunci cand parintii se implica activ in ceea ce priveste activitatea copilului la scoala, elevii 
se descurca mult mai bine si inregistreaza progrese mari. Acelasi lucru este valabil atunci cand parintii au 
o relatie buna cu profesorii de la clasa. In plus, parintii au certitudinea ca elevii primesc o educatie buna pe
masura ce dezvolta o relatie bazata pe respect si incredere cu personalul didactic din scoala. 

 Este foarte important ca parintii sa asiste la sedintele organizate de scoala pentru a fi la curent cu 
situatia scoalara a elevului. Acestia pot interveni atunci cand elevul nu inregistreaza rezultatele dorite pentru 
a corecta anumite aspecte. Pot ajuta elevi sa isi imbunatateasca performantele scolare prin furnizarea unui 
mediu armonios de invatare acasa, astfel transformand invatatul intr-o parte importanta a zilei. Ei insisi pot 
consilia elevii si ii pot ajuta sa isi schimbe anumite comportamente indezirabile. Comunicarea intre scoala 
si parinti reprezinta un aspect extrem de important in aceste situatii. De asemenea, parintii ar trebui sa 
cunoasca foarte bine regulamentul de organizare si functionare a unitatii scolare. Exista bineinteles si cazuri 
in care scoala este cea care poate oferi sprijin si consiliere elevilor care traiesc intr-un mediu familial 
nefavorabil si care iau in considerare abandonul scolar. 

 In concluzie, putem afirma ca reusita scolara depinde semnificativ de relatia pe care o are elevul cu 
scoala si educatia in ceea ce priveste implicarea, motivatia si mobilizarea acestuia. Din acest motiv, nu 
putem neglija rolul stimulativ al parintilor si al educatiei primite in sanul familiei.  
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IMPORTANȚA SERBĂRILOR ȘCOLARE ÎN PROCESUL EDUCATIV AL 
COPILULUI 

AUTOR: TUDOR GEORGIAN BOGDAN 

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumină, ieşind din întuneric, 
nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

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. 
Orice serbare şcolară se desfăşoară într-un anumit cadru şi loc: sala de clasă, biblioteca şcolii, 

ludoteca, terenul de sport, sala Căminului Cultural sau în alte instituţii culturale. 
Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru profesorii 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 cadru didactic, astfel, de câteva ori pe an, verficăm că micuţii şi-au 
însuşit informaţiile transmise la orele de curs şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. 
Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, elevul 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. 

Pentru ca serbarea să aibă farmec, să fie plăcută la vedere, scena, locul desfăşurăriiserbării, se ornează 
potrivit cu tematica acestea evitându-se supraaglomerarea cu elemente decorative. Decoraţiunile pot fi 
confecţionate de către elevi sub formă de litere, desene, baloane etc. şi este chiar indicat ca ei să fie implicaţi 
în această acţiune care le trezeşte respectul faţă de munca lor. 

Pentru ca mesajul artistic să fie bine receptat de către auditoriu este necesar ca sonorizarea sălii să fie 
asigurată prin dotarea cu staţii de amplificare pentru sunet. 

Indiferent de locul unde se desfăşoară serbarea preocuparea pentru amenajarea adecvată a spaţiului 
şi pentru sonorizare trebuie să stea în atenţia organizatorului.  

De „perfecţiunea” artistică a unui program de serbare depinde ca pe viitor elevii să poată aprecia un 
spectacol artistic bun, să recunoască valorile muzicale şi literare, să discearnă frumosul artistic de urâtul, 
ridicolul, falsul cu care se confruntă atât la televiziune cât şi pe internet 

În orice activitate instructiv educativă se stabilesc nişte relaţii între educat şi educator, (profesor-elev, 
elev-părinte, profesor-părinte), relaţii care de-a lungul timpului au evoluat, sau transformat pentru a atinge 
finalitatea educaţiei – formarea şi dezvoltarea personalităţiicopilului. 
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Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice şi datorită 
specificului lor: participarea benevolă, desfăşurarea după terminarea programului şcolar, valorificarea 
aptitudinilor şi intereselor, dezvoltă un alt gen de relaţii între profesor şi elev, astfel: 

- profesorii devin mai apropiaţi de elevi, încercând să-i cunoască mai bine, să le descopere laturi 
ascunse ale personalităţii, să le dezvolte dragostea şi gustul pentru activităţile din afaraclasei, să-i facă să 
simtă că este un partener de activitate şi nu un „magister” extrem de serios şi nepermisiv; 

- profesorul dă elevului sentimentul de egalitate care înseamnă acceptarea necondiţionată şi 
respectarea fiecărui elev; 

- profesorul va structura relaţia cu elevul pe colaborare şi cooperare, în felul acesta elevul va prinde 
curaj, încredere în forţele proprii şi îşi va dezvolta o stimă de sine crescută; 

- încurajarea, susţinerea permanentă şi valorificarea potenţialului creativ al elevului de către profesor, 
determină elevii să participe motivaţi la activităţile extracurriculare şi să-şi dorească să fie pareteneri şi la 
alte activităţi; 

Profesorul are menirea, mai ales în serbările şcolare, de a relaţiona cu fiecare elev în parte, 
respectându-i unicitatea, dar şi de a uni şi mobiliza toţi elevii pentru a deveni un întreg ce poate şi trebuie 
să fie „dirijat” spre atingerea performanţei. 

Pentru a depăşi teama de nereuşită, de eşec, de confruntare cu greutăţi, elevii vor fi antrenati la 
pregătirea serbărilor (scenarii, costume, decoruri, recuzită), la luarea deciziilor pe termen lung şi imediat, 
să fie informati în permanenţă despre progresele realizate la fiecare repetiţie şi despre avantajele muncii 
lor. 

Referitor la relaţia profesor-părinţi, putem afirma că abilităţile 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 şcolare în care copiii lor sunt protagonişti, ajută părinţii să descopere că au 
în faţă un alt copil, înzestrat cu talent, apreciat de către comunitate. Părinţii vor vedea în profesor o persoană 
apropiată de sufletul copiilor, dornică să descopere şi să valorifice individualitatea copiilor. 

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. 
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DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE ŞI EFECTELE 
LUI ASUPRA ELEVULUI 

PROF. INV. PRIMAR: TUDOR LUMINITA 
SCOALA GIMNAZIALA SCORTOASA, 

COM. SCORTOASA, JUD. BUZAU 

Şcoala are relaţii de parteneriat cu diverşi actori comunitari locali: familiile elevilor, autorităţi, poliţie, 
unităţi sanitare, unităţi de asistenţă socială, biserică, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale. 
Parteneriatul şi colaborarea sunt diferenţiate. Cele mai strânse relaţii se desfăşoară cu cei care sunt cei mai 
interesaţi de binele copiilor, cu familiile acestora. Colaborarea cu ceilalţi agenţi comunitari: poliţie, biserică, 
autorităţi locale, unităţi sanitare 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 dependentăde resursele umane implicate, de voinţa şi 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” 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 părinţiisunt 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 
completeazăşi 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 unelement cheie în educaţia propriilor copii. 
Ei îşi doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

BIBLIOGRAFIE 
 Adele Faber, Elaine Mazlish-,,Comunicarea eficientă cu copiii-acasăşi la şcoală”-editura Curtea

veche, Bucureşti,2010; 
 Alexandru Darie, Iulian Nica, Elena Romocea, Ecaterina Springer,Leon Topa, Ion Verdeş-

,,Colaborarea şcolii cu familia elevilor” , Editura Didacticăşi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1974. 
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LEGATURA ŞCOALĂ-FAMILIIE-COMUNITATE 

ÎNV. ŢUŢUIANU IULIA 
ŞCOALA PRIMARĂ ,,APA SĂRATĂ” 

EDUCAŢIA ESTE CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ PE CARE O PUTEM FOLOSI PENTRU A 
SCHIMBA LUMEA. (Nelson Mandela) 

Parteneriatul şcoală-familie-comunitate reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de diferite 
documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional. În Romănia, conform legii, părinţii 
sunt consideraţi parteneri principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Ei au dreptul de a participa 
activ la conducerea unităţii de învăţământ, sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale,  

Când şcoala,părinţii şi comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar 
pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Studiile arată că dezvoltarea şi implementarea unor astfel de 
parteneriate îmbunătăţesc: 

-prezenţa la şcoală a elevilor 
-performanţa şcolară a acestora 
-relaţia familie-şcoală 
-sprijinul comunităţii de care are nevoie şcoala 
Atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai uşor cerinţelor şcolare, 

iar şcoala se dezvoltă. 
Cu toate acestea, practica indică, în şcolile de masă, dar mai ales în şcolile din mediile dezavantajate 

existenţa unor bariere culturale, psihologice şi sociale care blochează nu doar colaborarea intre şcoală-
familie-comunitate în interesul copiilor, dar de multe ori şi o comunicare minimală între aceşti actori. Un 
rol cheie în procesul de coagulare a interacţiunilor şcoală-familie-comunitate revine serviciilor de consiliere 
educaţională.  

Directorii, diriginţii, cadrele didactice, mediatorii şcolari pot întelege dinamica, barierele,beneficiile 
parteneriatelor şcoală-familie-comunitate, precum şi necesitatea regândirii rolului pe care îl are fiecare 
pentru construirea şi implementarea eficientă a acestora. 

O bună colaborare are efecte directe asupra scăderii abandonului şcolar, iar câştigul elevilor este 
spectaculos, cresc şansele copiilor de a finaliza studiile la timp. 

Rezultatele studiilor arată că părinţii cu venituri mai mici participă mai puţin la activităţi în şcoli decât 
cei cu venituri mai mari.Barierele pe care le întâmpină părinţii cu venituri mici în a fi prezenţi la şcoală şi 
a se implica în activităţi de parteneriat şcoală-familie sunt: 

-bariere de natalitate, materiale: resurse financiare limitate 
-bariere psihologice: lipsa de încredere a părinţilor în propriile capacităţi cauzată de lipsa studiilor 
-bariere care ţin de cultura organizaţională a şcolii 
Stategiile uzuale de implicare a părinţilor presupun participarea acestora la activităţile realizate în 

clasă, în excursii, la bibliotecă, în colaborare cu instituţiile locale. Pentru părinţii din zonele dezavantajate, 
cu venituri mici, este necesară însă o abordare mai largă şi strategii care să aibă în vedere cultura comunităţii 
şi abilităţile părinţilor de a contribui la educaţia propriilor copii. 

A reuşi să cunoşti părinţii inseamnă mai mult decât a-i invita să se implice, înseamnă a face eforturi 
active de a ajunge la ei. Cercetările arată că atunci când se fac astfel de eforturi reale, nivelul socio-
economic şi nivelul educaţional al părinţilor devin factori secundari în dorinţa lor de a participa la viaţa 
şcolii. 

Identificarea liderilor comunităţii şi liderilor părinţilor pot facilita relaţia cu şcoala. A învăţa despre 
comunitate înseamnă a cunoaşte organitaţiile şi agenţiile care pot oferi ajutor familiilor, mai ales acelor 
părinţi cu venituri mici, care se luptă să asigure nevoile de bază. 

Pe lângă serviciile oferite părinţilor uneori sunt necesare programe de formare pentru personalul din 
şcoli. Temele pot varia, iar consilierul şcolar poate fi catalizatorul acestui proces prin identificarea celor 
mai relevante teme pentru fiecare şcoală în parte. 

Este important ca personalul din şcoli să îmbrăţişeze cultura părinţilor. 
Aceasta înseamnă valorizarea capitalului social al părinţilor, a modului în care ei văd lumea şi în care 

pot contribui la activităţile şcolii, indiferent de nivelul lor educaţional. Ceea ce presupune mutarea 
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accentului de la deficitul pe care îl are familia, la punctele tari ale acesteia şi recunoaşterea expertizei pe 
care familiile diferite o au pentru succesul copiilor.  

Principiile care stau la baza relaţiei bune cu părinţii sunt: respectul pentru părinţi, încrederea, 
valorizarea părinţilor, abilitarea părinţilor, comunicarea eficientă, confidenţialitatea, egalitatea şanselor, 
responsabilitate profesională. 

 Şcoala este principalul factor în iniţierea şi menţinerea relaţiei şcoală-familie-comunitate. Nevoia de 
a forma o echipă între cadrele didactice, elevi, părinţi şi autorităţile comunităţii în vederea corelării 
acţiunilor influenţelor educative este justificată de tendinţa de autoinvestire cu responsabilitate a părinţilor 
preocupaţi de viitorul copiilor. 

 
Bibliografie: 
*Marcela Claudia Călineci, Speranţa Lavinia Ţibu- Ghid de idei practice pentru activităţi cu părinţii, 

Ghid elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul campaniei UNICEF, Bucureşti, 2013 
*Dr. Angela Muscă Andrei. Dr. Petre Botnariuc, Dr. Caudia Marcela Călineci, Alina Gavriliţă, Delia 

Goia, Dr. Luminiţa Tăsică, Dr. Speranţa Ţibu- Parteneriatul şcoală-familie-comunitate, EDITURA 
UNIVERSITARĂ BUCUREŞTI, 2014  
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O ZI SPECIALĂ DE CRĂCIUN 

PROF. ÎNV. PRIMAR, UNGUR MARIANA SORINA 
ȘCOALA GIMN. “ALEXANDRU CEUȘIANU “ REGHIN, JUD.MUREȘ 

Luna decembrie este luna magică a Crăciunului, lună ce deschide o lume de basm, de joacă, de cântec 
și veselie și de aceea este așteptat cu mare drag de copii și nu numai.  

Acum suntem in clasa a III-a si ne reamintim cu drag acele momente din clasa pregătitoare. 
Mi-am propus ca aceasta abordare să îi determine pe elevi să să se implice afectiv și efectiv în 

realizarea activităților, să înteleagă semnificația religioasă a Crăciunului și modul în care poporul român îl 
sărbatorește, să cunoască datinile și obiceiurile de Crăciun, (colindatul, împodobirea bradului,sosirea lui 
Moș Crăciun,steaua etc.), să interpreteze colinde și căntece specifce de iarnă, ducând astfel la 
conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei, la identificarea propriilor valori și ale grupului 
din care fac parte.  

De la generația trecută mi-am propus ca în fiecare an, de Crăciun, să aleg o zi specială în care să 
aprofundăm,să simțim, să muncim, să discutăm, să împărțim.....altfel spus să dedicăm această zi sărbătorii 
Crăciunului. Noi o numim “Sfânta masă de Crăciun ”. Împreună cu copiii și părinții ne-am organizat pentru 
aranjarea mesei de Crăciun, elevii au adus fructe, iar părinții au asigurat covrigeii, apa, fursecurile, brioșele 
și restul ( servețele, pahare etc). 

Cum a început ziua noastra?  
Chiar așa….cu aranjarea mesei. 

Toți au fost încântați de ideea de aranja dupa preferințele lor. 

Apoi, pentru a intra în atmosfera de Crăciun, ne-am asezat la masa, am citit povestea lui Moș Crăciun, 
am discutat despre obiceiurile și tradițiile românilor, apoi am colindat toate colindele cunoscute și învățate 
la școală. 

A urmat concursul “Pentru Mos Crăciun”,concurs care presupunea formarea de echipe .In cadul 
acestui concurs echipele au răspuns la întrebări legate de locuința moșului, de reni și de spiriduși, au 
despărțit cuvinte date în silabe, au alcătuit propoziții, au recunoscut cifrele, au rezolvat puzzle-uri si diferite 
sarcini, totul contra timp. Probele au fost următoarele: 

1. Descurcă-te! (întrebări)

1.Cine este Moș Crăciun? Cum este îmbrăcat Moș Crăciun?
2. Ce ne aduce Moș Crăciun?
3.De unde știe Moș Crăciun care copii sunt cuminți? 
4. Unde ii are Moș Crăciun scriși pe copii?
5. Unde locuiește Moș Crăciun?
6. Cu ce vine Moșul? Merge pe zăpadă?
7. Cine trage săniuîa?Cum se numește renul care luminează drumul

noaptea? 
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2. Cuvântul magic! ( jeton cu imagine reprezentând un cuvânt ce trebuia despărțit în silabe, 
identificare sunete, scriere litere, alcătuire propoziție cu cuvântul dat) 

 
 3. Puzzle  
 4. Drumul magului 
Elevii s-au descurcat foarte bine și la sfârșit au primit câte o diplomă și bomboane. 
Apoi a urmat momentul mult așteptat de copii și anume dăruirea cadourilor.Înainte cu câteva zile am 

facut perechile de elevi și am venit cu cadourile pregătite.A fost foarte frumos, elevii au fost emoționati, și-
au urat tot ce-i mai frumos, s-au îmbrățișat și apoi…au deschis cadourile.Ce a fost foarte important este că 
aceste cadouri au fost căutate acasă, nu cumpărate , astfel demonstrând că pot renunța la ceva drag lor 
pentru a face fericit un al copil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A urmat apoi vizita clasei a IV-a care ne-a colindat si ne-a jucat capra, elevii fiind astfel introduși în 

specificul tradițiilor. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Si poate, cel mai frumos moment din această zi a fost atunci cand Moș Crăciun a bătut la ușa noastră 

și ne-a lăsat niște pachețele și câte o scrisoare pentru fiecare.  
Apoi am realizat omuleți de zăpadă și am desenat fiecare căsuța noastră ,pentru ca Moșul să știe unde 

să vină în noaptea de Crăciun. 
  
 A fost o zi specială care ne-a adus multă bucurie ! 
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IARNA PRIN OCHII COPIILOR 
PROIECT EDUCAŢIONAL 

LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROF. ÎNV. PRIMAR UNGUREANU ELENA 

C.N.DE ARTĂ ”GEORGE APOSTU” 
BACĂU 

Tema: Iarna prin ochii copiilor 
Perioada: decembrie 2019  
ARGUMENT 
Steluţe argintii cad, albinuţe albe roiesc în jur. Zăpada se aşterne cu o mantie albă şi strălucitoare. 

Soarele rotund şi palid se arată cu frică printre norii cei reci. Vântul şuieră prin crengile copacilor, cu 
senzaţia că într-adevăr a venit iarna cea bogată în sărbători. Casele împodobite cu zăpadă cristalină dorm 
liniştite sub acoperişurile încărcate cu omăt, şi aranjate cu ghirlandele de cristaluri. Brazi şi pini îmbrăcaţi 
cu cojoace grele de zăpadă, crengi acoperite de neaua strălucitoare, copaci ca nişte soldaţi muţi şi reci, cu 
zale de gheaţă, munţi ca nişte uriaşi adormiţi sub omăt.  

Se văd năsucurile copiilor printre florile de gheaţă prinse pe geamurile aburite şi reci ale căsuţelor. 
Iar singurătatea dispare. Iarna şi-a creat universul nu doar din răceală şi tristeţe, ci şi din copii bucuroşi ce-
şi trag săniuţele uşoare prin troiene. Copii mici cad de pe sănii, vrând să ia exemplu de la cei mai viteji 
tineri. Lacrimile lor cad pe zăpadă şi dispar între fulgii aşezaţi deja într-un covor alb nemărginit.  

Ninge atât de frumos încât nu poţi să te abţii de la o bulgăreală şi să nu te joci cu omătul cel pufos. 
Scopul:  
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor şi fenomenelor din anotimpul 

iarna; 
Afirmarea , cunoaşterea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice româneşti 

în rândul elevilor, contribuind astfel la sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară.  
Obiectivele proiectului :  
• Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă specifice poporului român în vederea promovării lor

în rândul copiilor , părinţilor şi cadrelor didactice; 
• Dezvoltarea spiritului de admiraţie faţă de valorile autentice româneşti;
• Să identifice caracteristicile anotimpului iarna participând cu interes în activităţile propuse;
• Să manifeste creativitate în confecţionarea lucărilor;
• Să redea magia iernii în lucrări plastice;
• Să colaboreze în realizarea unor produse, activităţi cu cei implicaţi în proiect.
Grup tintă: elevii clasei a II-a 
Resurse : 
* umane – cadre didactice si elevi
* materiale - bloc de desen, acuarele, creioane colorate, carioca, , videoproiector, calculator, aparat

foto, coli cartonate colorate, diplome 
*procedurale: conversatia euristica, povestirea, explicatia, demonstratia, exercitiul, jocul,

problematizarea, brainstormingul, turul galeriei, stiu-vreau sa stiu, -am invatat; 
Strategia de realizare: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi 
Evaluare:  
 - modalităţi de evaluare: 
- desene, colaje 
- portofoliul, proiectul, creatii 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 
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Metodologia de intervenţie: 
- convorbiri, lecturi, activităţi artistico-plastice, colaje care se vor 
 desfăşura in cele trei luni dedicate proiectului sub îndrumarea cadrului didactic ; 
- prezentări (PPT) “Sărbătorile de iarnă la români” , ,,Iarna’’,  
- progam artistic “Colinde, Colinde” 
Diseminarea: - pe site-ul www.didactic.ro  
- afişarea pe panoul şcolii şi al clasei 
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RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE 
 

AUTOR: URSACHE VASILE ANDREI, 
COLEGIUL TEHNOLOGIC ,,SPIRU HARET” 

 
Motto: „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) 

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. Relaţia de colaborare permanentă cu familia este una dintre condiţiile esenţiale 
care asigură succesul şcolar. 

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. 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; 
 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 diriginte; 
 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-cadre didactice. 
Numai implicând toţi factorii educaţionali în formarea personalităţii umane vom reuşi să atingem 

toate aceste obiective. Un parteneriat eficient şcoală – familie este dorinţa oricărui cadru didactic. În fiecare 
an, am încheiat astfel de parteneriate eficiente cu părinţii elevilor, bazate pe principii de comunicare şi 
colaborare. Obiectivele propuse le-am urmărit pe tot parcursul anului, iar rezultatele pozitive nu au întârziat 
să apară. Dacă vom reuşi să-i atragem pe părinţi de partea noastră într-o colaborare eficientă, într-un 
parteneriat, sub deviza „Împreună vom reuşi”, se vor îmbunătăţi astfel relaţiile ce se stabilesc între şcoală 
şi familiile elevilor, iar realizarea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra formarii de caractere, 
personalităţi şi valori viitoare.  

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. Am aplicat 
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părinţilor elevilor pe care îi îndrum o serie de chestionare, pentru a-mi da seama de interesul pe care-l 
manifestă fiecare parinte pentru şcoală, pentru copilul său şi ce aşteptări au aceştia. 

Analizând răspunsurile date de părinţi şi din discuţiile cu aceştia, am ajuns la concluzia că e nevoie 
de implicare şi colaborare pentru o educaţie valorică din perspectiva afectivităţii, a cunoaşterii, a 
trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei. Pentru ca parteneriatul să devină eficient, am propus o serie 
de acţiuni comune la care să participe atât elevii, cât şi părinţii lor sau alţi parteneri educativi din comunitate. 
În acest fel, activităţile au devenit benefice, finalizându-se printr-o evaluare ce a vizat atingerea obiectivelor 
propuse. Forme concrete de colaborare cu părinţii în cadrul parteneriatului încheiat: 

a) lectorate şi consultaţii pe teme educative;
b) activităţi extraşcolare;
c) lecţii demonstrative pe teme educative;
d) colaborarea cu alţi parteneri educativi;
Implicându-i pe părinţi şi stabilindu-le responsabilităţi în acţiunea 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. 

 La finalul anului şcolar, am putut spune că am avut împliniri dar şi eşecuri. Am înţeles că atât părinţii, 
cât şi noi, profesorii, avem de învăţat unii de la alţii. Am înţeles că au fost şi cazuri când nu am făcut 
suficient, împiedicându-ne în propriile noastre prejudecăţi. Sunt familii care trec prin situaţii dramatice. 
Sunt copii care trăiesc adevarate drame. Să îi descoperim, să îi ajutăm. Să apelăm mai des la instituţiile 
statului abilitate în acest sens, să nu uităm că nepăsarea sau ignoranţa noastră şi a părinţilor pot distruge 
destine. Sigur, nu este uşor. Uneori familia, din diverse motive, îşi face în jurul ei un zid care nu este uşor 
de trecut. Alteori, lipsa de educaţie a părinţilor înşişi este atât de profundă, încât ai impresia că nu mai poţi 
face nimic. Familia actuală nu mai este cea de acum 20 de ani, nici măcar cea de acum 10 ani. Să ţinem 
seama de acest fapt, mai ales, să încercăm să ţinem pasul, să nu ne lăsăm păcăliţi sau intimidaţi, pentru că 
noi suntem cei care putem aduce speranţa şi cei care vom forma caracterele, personalităţile şi valorile 
viitoare.  

 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”. 

Bibliografie: 
1. Allport, G. W., Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1998. 
2. Alb, G., Achim, V., Elevul – participant la propria formare, în Învăţământul primar, nr. 2-4, Editura

Miniped, Bucureşti, 2004. 
3. Athanasiu, A., Elemente de psihologie medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1999.
4. Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul primar, nr. 1-2,

Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 
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“MAGIA SARBATORILOR DE IARNA! IMPORTANTA 
PARTENERIATULUI CU PARINTII” 

“UN PARTENERIAT REAL IN BENEFICIUL COPILULUI” 
 

PROF. RODICA URUCU 
GRADINITA P.N.NR.2 MURFATLAR 

 
„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”) 
COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 

pentru asta, părinţi şi educatori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în care 
trăieşte. 

Un real PARTENERIAT între GRADINITA 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 ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo 
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. Având 
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi, 
îmbinându-se utilul cu plăcutul.Un punct forte a activităţilor extracurriculare este acela că antreneaza 
prescolarii în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structura aparte.O activitate desfasurată într-un mediu 
extracurricular permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale şi facilitarea integrarii mediul 
prescolar. 

Există mai multe forme concrete de colaborare dintre grădiniță şi familie, ele se deosebesc în funcție 
de scopul urmărit şi de modul de realizare: excursii, vizite, serbari, expozitii, sezatori, vizionari de piese 
de teatru, ateliere creative, spectacole in aer liber, etc; 

-Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de copii. La panoul grupei se expun lucrările tuturor 
copiilor indiferent de aportul lor adus la ilustrarea temei respective, lucrări plastice şi practice. 

-Organizarea unor vizite, organizate şi desfășurate împreună cu părinții (vizite la muzee, patiserii, 
fabrici, etc); Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru. 

Excursia – este o deplasare pe parcursul unei sau mai multor zile care are ca scop recreerea şi 
refacerea psihofizică a prescolarilor, 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 educatorii care însoţesc copiii. Este o ocazie de a cunoaşte viaţa gradinitei. 

Serbările copiilor cu diferite ocazii (Craciun, Paste, sfarsitul unui anotimp, diferite evenimente din 
viata gradinitei, sarbatori nationale si sfarsitul anului scolar.) 

Ele reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea prescolarilor şi în viaţa familiilor 
acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia prescolarilor 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. 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. 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 preşcolară reprezintă un mijloc eficient de 
educare, de influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte 
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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. 

In concluzie familia şi grdinita sunt cele care influenteaza dezvoltarea individului 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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SERBĂRILE ȘCOLARE 
 

ŞCOALA PROFESIONALĂ ,,GEORGE COSBUC” MEDIEŞU AURIT, 
STRUCTURA IOJIB 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: UHL TIMEA 
 
„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) 
 
 Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii/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 educatoare/învăţătoare. De ce organizăm serbări? 

 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, 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. Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă 
bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, întăresc şi fortifica sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea 
aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi stimulează gândirea creatoare.  

 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 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 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. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare. De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie. Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional. Învăţarea versurilor, interpretarea 
artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea caracteristice unei preocupări pentru timpul liber. 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte. Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente: 

 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
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 -comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 
favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării. 

 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente: 
 -perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească;  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării.  

 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. 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. 

Bibliografie: 
*Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative,

Editura Polirom, Iaşi, 2002 
*Sorina Sav, ”Tradiţiile şi obiceiurile româneşti, Editura Nico
*Revista învăţământ primar, nr.2-3/2004, Editura Miniped;
*Revista învăţământ primar, nr.2-3/2001, Editura Discipol
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ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN 

UIFELEAN MARIA 
GRĂDINIŢA CU P.P. ARLECHINO 
LOCALITATEA DEJ, JUD. CLUJ 

PREZENTATOR  
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. 
Fiindcă azi e sărbătoare 
Şi cu toţii aţi venit, 
Noi vă facem o urare 
Şi vă spunem ,, Bun sosit !’’ 

PREZENTATOR 
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. 

Poştaşul:  
Poşta!Poşta! O scrisoare! 
Plătiţi timbrul fiindcă n-are! 
Eu sunt Tic-Pitic poştaşul 
Ce cutreier tot oraşul 
Vin cu tolba în spinare  
Să aduc o veste mare 
La copiii mari şi mici 
Ei, dar nimeni nu-i pe-aici? 
Ia te uită Zâna Bună! 

Zâna Bună:  
Tic-Pitic în geanta mare 
Pentru noi ai vreo scrisoare? 

Poştaşul: 
Am una c-o veste bună 
Hai s-o citim împreună! 
,,Asteptaţi-mă copii 
Vin c-un sac de jucării 
Iar mai jos aici priveşte 
Moş Crăciun se iscăleşte!” 
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Zâna Bună: 
Ah! Ce veste minunată! 
Am s-anunţ copiii-ndată 
Tic-Pitic îţi mulţumim 
Iar de vrei, noi te poftim 
Împreună s-aşteptăm 
Bun venit să îi urăm 
Moşului care străbate 
Drumul lung cu sacu-n spate 
Să aducă jucării 
Bucurii pentru copii! 
 
COPIL  
Vine iarna  
Las’ sa fie ! 
O astept cu bucurie 
Chiar daca va viscoli 
Imbracat bine voi fi 
Cu caciula si palton 
Cu manu sa si sosoni! 
 
COPIL  
Astăzi pe fereastra mea  
A căzut din nor o stea 
Un flug moale şi uşor 
Gingaş şi strălucitor. 
 
Fulgii 3 fete 
Un, doi, trei 
Un, doi, trei, 
Suntem fulgii mititei 
Iarna ne-a trimis la drum 
După Moş Crăciun! 
 
TOTI 
Bravo, bravo fulgi pufoşi 
Albi, vioi şi bucuroşi. 
 
Fulgii: 
Zână Iarnă, unde eşti? 
Tu crăiasă din poveşti, 
Hai cu noi să colindăm 
Moşul bun să îl asteptam! 
 
- Iarna:  
Eu sunt iarna, am venit, 
Să vă dăruiesc copii 
Multe, multe bucurii: 
Covoraş de albă nea 
Să vă daţi cu sania, 
Aştern haină argintie 
Peste grâul din câmpie 
Vă trimit să colindaţi 
Pe la case să umblaţi  
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Îl aduc pe Moş Crăciun 
Şi brăduţi în casă pun 
Am adus aici la voi 
Fulgi de nea pufoşi şi moi. 
 
COPIL:  
Iarna cea geroasă 
A sosit acum, 
Bulgări de zăpadă 
Îşi fac loc pe drum. 
Veselia-i mare 
Pentru noi, cei mici, 
C-alergăm pe stradă 
Ca nişte voinici. 
Iarnă mult frumoasă, 
La noi să mai vii, 
Căci tu-ntotdeauna 
Ne-aduci bucurii! 
 
Copil:  
Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi, 
Ea coboară de pe creste 
Frumoasă ca o poveste. 
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. 
 
COPIL:  
A-nceput să cearnă 
 Friguroasa iarnă 
Hai băbuţă cerne  
Fulgi de nea aşterne. 
Si mai fă băbuţă 
 drum de săniuţă. 
 
COPIL  
Ninge peste ţara mea 
Totu-n alb se-mbracă 
Pomii cu cojoc de nea Si cu promoroacă. 
Ninge-n ţara mea frumos 
Ca în nicio ţară 
De pe deal coboară-n jos 
 Prima sănioară. 
 
Fulgii  
Am umblat, am căutat, 
Dar pe Moş nu l-am aflat 
Dar ce văd în depărtare? 
Zânele vin pe cărare. 
Zânelor, poftiţi intraţi, 

1769



Frumos să vă prezentaţi. 

Intră în scenă: ZÂNA DE ZĂPADĂ, ZÂNA MICĂ. 

Zâna de zăpadă:  
Eu sunt Zâna de Zăpadă 
Si pun alb covor pe stradă 
Pe copii îi veselesc 
Casele vi le albesc 
Aduc multă veselie  
Scald ochii în bucurie 
La cei mici şi la cei mari 
Harnici şi buni gospodari. 
Zâna mică:  
Eu sunt Zâna cea mai mică 
Mică, mică frumuţică 
Rochiţa mea-i din fulgi de nea 
Coroniţa asemenea 
Moş Crăciun mă iubeşte 
Şi daruri îmi dăruieşte. 
COPILAS:  
Pe obraz, pe nas, pe umăr. 
Tot cad fulgii fără număr. 
S-a oprit în palmă unul 
Iute, iute închid pumnul 
Desfac pumnul.... 
Unde-i fulgul? 
S-a topit în palma mea 
Ca o lacrimă de nea!  

(Se aude un plans inabusit, apare un iepuras stergandu-se la ochi) 

TOTI : Ia priviti, un iepuras, plange ca un copilas 
Doctorita:  
De ce plangi tu iepuras? 
Iepurasul:  
Nu-l gasesc pe Mos Craciun…! 
Doctorita 
Dar de ce ….vrei jucarii?? 
Iepurasul: 
Nu , nu vreau jucarii  
Vreau bomboane, ciocolata, 
c-am mancat varza-nghetata 
Si ma doare gatul rau! 
Doctorita 
Stai putin sa vad si eu. 
(Iepurasul deschide gura, fetita se uita.) 
-Vai saracul , ai racit 
Vorbesti gros si ragusit 
Si ce rosu esti in gura, 
Ai cumva temperatura? 
Ii pune mana pe frunte 
Parca-ar fi, parca n-ar fi 
Il controleaza cu stetoscopul 
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Inimioara bate bine 
Nu prea ai mancat, stii bine! 
Sa-I dam doctorii, copii 
Si apoi ii vom aduce  
Putin unt si lapte dulce 
Repede boala sa-I treaca 
Cu noi la joc sa se intreaca. 
 
MOS MARTIN  
Eu sunt moş, din basme vin 
Şi mă cheamă Moş Martin 
Ştiţi cu toţi povestea mea 
Cum m-a păcălit vulpea. 
c-am rămas fără de coadă 
de mă râde lumea-ntreagă 
Am aflat că o să vină 
Moş Crăciun cu traista plină 
Poate nu s-o supăra  
Dacă-i cer şi eu ceva: 
Miere dulce ca nectarul 
Să-mi mai îndulcesc amarul 
Dar mai tare mi-ar plăcea 
Coada înapoi să-mi dea. 
 
Albă ca zăpada:  
Eu Albă ca Zăpada sunt 
Şi fie ploaie, ger sau vânt 
În pădure locuiesc 
Alături de pitici trăiesc. 
Ei m-au primit în casa lor 
Iar eu muncesc, muncesc cu spor. 
Mi-e drag să cos, să împletesc. 
Să spăl. să scutur, să gătesc. 
Am şi eu o întrebare: 
Moşul vine la serbare? 
Că doresc să-l rog frumos 
Sa-mi dea multă sănătate 
Să pot să-i ajut în toate. 
 
Şoricelul:  
Eu sunt şoricel Roade Mărunţel 
Sunt un personaj vestit  
De ridiche-am tras un pic 
Deşi sunt aşa de mic. 
Şi ce credeţi dintr-o dată 
A ieşit ridichea toată! 
Aş dori de s-ar putea  
Caşcaval moşul să-mi dea 
Şi brânzică şi mălai 
Ca să nu fac guturai. 
 
Şoriceii: 2 copii  
Avem blăniţe de mătase 
Şi codiţe de un cot 
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Urechiuşe mici frumoase 
Şi mustăţi pe lângă bot. 
Îl aşteptăm pe Moş Crăciun 
Care este un moş bun 
Să ne-aducă colăcei 
Pentru micii şoricei. 
 
Lup: 
Eu sunt lupul iscusit 
De prin basme am venit 
Şi vă jur pe părul meu 
Că pe iezi nu i-am mâncat eu! 
Nu sunt rău cum cred cu toţii 
Pot să v-ajut nepoţii 
Pot să fiu cioban la oi 
Pot încerca lucruri noi 
De Crăciun, mă luaţi la voi? 
 
- Vânătorul: 
Eu sunt vânătorul 
Ce-n grabă sosesc 
La chemarea celor 
Care mă iubesc 
Am o puşcă mititică 
Trag cu ea fără de frică 
Am venit să vă păzesc 
Şi de lup să vă feresc 
Sper că n-ai vreun gând nebun  
Să-l mănânci pe Moş Crăciun! 
 
Iepuraşul:  
Moş Crăciun, Moş Crăciun, 
Morcovul e tare bun 
Sunt micuţ şi ascultător 
Şi mă cheamă Pufuşor. 
Eu îţi spun o poezie 
Să-mi dai morcovi numai mie. 
 
COPIL  
Toţi s-au strâns la geam să vadă 
Omul nostru de zăpadă 
L-am făcut dintr-un troian 
Gras fălos şi năzdrăvan 
I-am pus haine pe măsură  
Şi i-am pus şi-o pipă-n gură 
Rezemat de-o mătură. 
De face că mătură. 
 
Omul de zăpadă  
Eu sunt omul de zăpadă, 
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! 
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E cumva vreo sărbătoare? 
 
COPIL  
Om de nea, nu ai aflat? 
Astăzi noi avem serbare. 
L-aşteptăm pe Moş Crăciun 
Cu toiagul de alun 
Şi cu sacul încărcat! 
 
Omul de zăpadă  
Mult mă bucur c-am aflat! 
Poate că-mi va da şi mie 
Un fular şi-o pălărie, 
Fiindcă astea sunt cam vechi, 
Suflă vântul prin urechi 
Şi de-aceea am răcit, 
Vorbesc gros şi răguşit! 
 
COPIL  
Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea, 
Se scutură din nori, 
De Sfinte Sărbători, 
Poveşti cu îngeraşi, 
Pentru copii poznaşi, 
Poveşti cu Sfinţi Părinţi, 
Pentru copii cuminţi. 
Aflaţi-le acum 
În prag de Moş Ajun. 
 
COPIL  
Brăduleţ, brăduţ, brăduţ, 
Ninge peste tine 
Haide, hai în casa mea  
Unde-i cald şi bine 
Pom de anul nou te fac 
O! Ce bucurie! 
Cu beteală te îmbrac  
Şi steluţe o mie. 
 
Copil 
Moş Crăciun  
Dragi copii din ţara asta,  
Vă miraţi voi cum se poate,  
Moş Crăciun, din cer, de-acolo  
De le ştie toate, toate?  
 
 Uite cum, vă spun acuma: . 
 Iarna-n noaptea de zăpadă,  
 El trimite câte-un înger  
 La fereastră să vă vadă.  
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Copil  
Astazi vine Moş Crăciun 
Că e seara de ajun  
Moş Crăciun cel năzdrăvan 
Vine în fiecare an 
Chiar de vântul viscoleşte 
Moşul la drum tot porneşte 
Cu sania încărcată 
Nu ne uită niciodată. 
 
Copil  
Hai copii cu toţii 
Vine Moş Crăciun 
Şi ne-aduce-n tolbă 
Tot ce e mai buna 
Cai şi jucării 
Cozonaci gustoşi 
Mândre păpuşele  
Toţi să fim voioşi 
 
COPIL  
Moş Crăciun toţi îmi spun 
Că eşti darnic, că eşti bun  
Eu iţi scriu de mai inainte  
Că-s o fetiţă cuminte. 
Şi-ti mai scriu aşa să stii 
Că eu nu cer jucării 
Cum ar cere alţi copii 
Însă nu m-aş supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva. 
 
ÎNGERAŞ  
Se apropie Crăciunul  
Vin să te rogi cu mine 
Isus se naşte astăzi  
Copile pentru tine. 
Se apropie Crăciunul 
Vin să te rogi duios  
Să creşti Curat copile  
Ca bradul de frumos. 
 
Bibliografie: www.didactic.ro 
 Program de serbări, Ed. Diana 
 Poftiţi...la serbare, Ed. Diamant 
 
FETITA  
 Incarcat cu daruri pline 
 Cine vine ?Cine vine ? 
 -Mos Craciun –toti 
 La ferestrele-nghetate 
 Cine bate ?Cine bate? 
-Mos Craciun-toti 
 Bradul plin cu jucarii 
Cine l-a adus copii ? 
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-Mos Craciun-toti 
Ura !Ura !Mosul vine  
Sa-l primim cum se cuvine 
Langa brad sa ii cantam  
Poezii sa-i recitam 
Cu totii sa ne bucuram ! 
 
TOȚI  
Am umblat cu colindatul 
Să răsune în tot satul 
Urarea de sănătate 
 Şi de mese –mbelşugate. 
Am urat cu voie bună 
C-aşa-i datina străbună 
Şi la anul când venim 
Sănătoşi să vă găsim 
Tot cu feţe luminate 
La mulţi ani cu sănătate ! 
 
Toţi program de cântece  
 ṣi poezii 
 
Omul de zăpadă 
 
Sună clic de clopoţei 
 
Moṣ Crăciun, ce drag ne eṣti! 
 
Hai la joacă afară 
 
Dansul fulgilor 
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ROLUL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

PROF. ÎNV. PRIMAR ULMAN IRINA 
ȘCOALA BUHĂCENI 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului deoarece implică 
în mod direct copilul 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 școlară reprezintă o modalitate eficientă de dezvoltare 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 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. 

 Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul 
spectatorilor . 

 Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a sărbătorilor îi stimulează pe copii 
să dea tot ce sunt în stare . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb, ne adunăm cu toţii, să ne bucurăm de Bradul de Crăciun, de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui.  

 Pentru această activitate a fost ales materialul, a fost ordonat într-un montaj literar –muzical intitulat 
”În așteptarea lui Moș Craciun”. 

 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale, sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor, interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 
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 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente:  
 - comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea  
 - comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea ce 

favorizează receptarea, sporeşte eficienţa învăţării.  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente:  
 - perioada de pregătire a serbării, dorinţa de succes sudează colectivul, impulsionează în mod 

favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 - desfășurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării.  

 Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară valorifică 
varietatea, preocuparea, interesele 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 . 

 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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ROLUL SERBARILORIN VIATA SCOLARILOR 

MARIANA UNGUREANU 
SCOALA GIMNAZIALA NR 54 

 Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața copilului. Este cea mai frumoasă floare care 
trebuie cu grijă protejată așa cum fac părinții cu proprii copii.  

În această perioadă părinții sunt aproape de cei mici cu orice prilej. Serbările școlare sunt sărbători 
atât pentru copii cat și pentru părinți Acestea îi ajuta să-și dezvolte gustul și dragostea pentru frumos, 
contribuie la stabilirea unei legături intre artă și practicarea ei. Atmosfera serbarii încărcată de emoții este 
unică. Tocmai de aceea părinții sunt alaturi de copiii și resimt emoția mai mult decât micii actori. 

Reușita spectacolului produce un val de emoție în rândul publicului alcătuit din părinți si bunici. Iar 
reacția lor îi stimulează pe copii să dea tot ce sunt în stare. Îl apropiere o dată în plus pe părinte și-i dă un 
sentiment de mândrie, de bucurie, de binecuvântare  

 Poeziile recitate/invatate constituie o formă specifică cu eficiență formativă în dezvoltarea 
limbajului. Ele dețin un rol important în activitatea instructiv educativ, nu numai pentru dezvoltarea vorbirii 
cat și pentru cultivarea sentimentelor estetice, a celor morale, de exersare a memoriei, dar mai ales pentru 
stimularea imaginației creatoare. Copiii iși îmbogățesc vocabularul cu expresii literare, își corectează 
pronunția și auzul fonematic. 

Poezia reflectă lumea înconjurătoare. Recitarea acestora este un exercițiu eficient pentru formarea 
unor deprinderi corecte de respirație în timpul vorbirii și de a pronunța integral toate silabele, de a recita 
nuanțat, utilizând atât mimica cât și gesturile  

Contactul cu publicul îi face pe copii să-și stăpânească timiditatea, să-și dezvolte spiritul de inițiativă 
și capacitatea creatoare. 

Toate activitățile extrașcolare în general au un caracter interdisciplinar și oferă eficiente modalități 
de formare a caracterului copiilor, de apropiere a părinților de învățători. Astfel se întărește respectul 
acestora față de școală, față de cadrele didactice. 

Psihologii spun că este important ca cei mici să participe la astfel de evenimente pentru a se simți 
importanți, pentru a se exprima. Important este ca părintele să nu pună presiune pe copil și să fie alături de 
copilul lui prin prezența prin bucuria de-a sărbatori. 
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COLABORAREA SCOALA- FAMILIE –REUSITA A PROCESULUI 
EDUCATIONAL 

PROF. INV. PRIMAR, URECHE MARIA 
SCOALA GIM.,,A.P.ALEXI” SINGEORZ-BAI 

 Parteneriatul scoala-familie inseamna unitatea de opinii dintre cele doua institutii printr-o colaborare 
perfecta, in care rolul conducator il are scoala, care ajuta familia in sarcinile care-i revin. 

Pentru implementarea acestui parteneriat dascalii trebuie sa se instruiasca in manage- mentul 
cooperarii eficiente cu parintii. Parteneriatul cu familia inseamna si o reconsiderare a a-titudinii cadrului 
didactic fata de aceasta.Indatoririle dascalului fata de familie sunt:mai multa transparenta, acceptarea 
observatiilor pertinente si promovarea sugestiilor privind obiectivele si prioritatile educationale, informarea 
corecta si operativa.Familia are cea mai mare influenta asupra copilului, iar trairile afective reprezinta 
suportul absolut necesar sustinerii efortului de invatare. 

 Rolul parintilor fata de copilul devenit elev se schimba.Parintii au nevoie de instruire in ceea ce 
priveste modul de urmarire a indeplinirii sarcinilor scolare si controlul conduitei copilului.Sunt parinti care 
intervin in activitatea de invatare a copilului in mod necorespunzator, fie avand tendinta de a se substitui 
copilului in efectuarea unor teme, prin alte metode decat cele indicate, fie manifestand exigente nerealiste 
fata de acesta. 

 Printr-o colaborare perfecta intre scoala si familie, eficienta muncii educative poate fi maxima. 
Familiile in societatea moderna contemporana se confrunta cu solicitari ridicate ,cu o competitie 

crescuta pentru obtinerea atentiei copiilor si, uneori, din dorinta de a le oferi si-guranta economica, petrec 
mai putin timp cu cei mici. Parintii sunt cei care trebuie sa invete de la dascalul copilului pentru a cunoaste 
directia si ritmul la care trebuie sa se alinieze.Schimbul de idei este profitabil atat pentru scoala cat si pentru 
elev si parintii sai.Un prim pas , este eva- luarea la inceputul anului scolar a nevoilor , perspectivelor si 
modelelor parintilor, in ceea ce priveste implicarea acestora. Aceasta evaluare il ajuta pe cadrul didactic in 
planificarea si transmiterea mesajului catre parinti ca le este apreciata opinia si ca va fi luata in considerare 
de catre scoala. In lectoratul ,,Scoala parintilor”am urmarit ca acestia: 

 Sa cunosca specificul activitatii scolii, disciplinele de studiu,orarul,tipul de manuale si auxiliarele
scolare, alegerea optionalului si alte materiale necesare elevului; 

 Sa cunosca in mod curent rezultatele scolare ale elevilor;
 Sa cunoasca schimbarile survenite in evolutia copilului ,inregistrate sistematic de catre dascal;
 Parintii sa se cunoasca intre ei , sa actioneze in spirit de echipa pe frontul educational.
Alaturi de cerintele de ordin instructiv, formarea trasaturilor moral-civice reprezinta una dintre 

sarcinile de baza pe care trebuie sa o realizam.Climatul de munca intelectuala in-stituita in scoala, trebuie 
sa se regaseasca si la nivelul familiei, pentru a nu da impresia elevilor, ca invatatura este echivalentul 
scolii.Invatatura este echivalentul muncii elevului. 

 Colaborarea dintre cadru didactic si parintii elevilor e buna, in special cu cei ai caror copii, intampina 
diferite dificultati in diverse planuri.In primii ani noi contribuim hotarator la luarea startului in viata 
scolara.Pentru aceasta trebuie sa ne cunoastem cat mai bine elevii ,colectivul,le urmarim evolutia , 
reflectand asupra viitorului lor, apeland in permanenta la sprijinul familiei. 

 Parteneriatul scoala-familie in zilele noastre primeste noi valente.Scopul fundamental al acestei 
colaborari este integrarea deplina a scolii in comunitate.In relatia cu scoala parintele parcurge urmatorii 
pasi: 

 Parintele , invata , se informeaza asupra modului de organizare si conducere a procesului de
invatamant. 

 Parintele sprijina scoala in realizarea unor activitati extracurriculare.
 Parintele este suport al imaginii pozitive despre relatia scoala –parinte ,intelege importanta scolii

in formarea copilului sau si are o atitudine pozitiva fata de scoala. 
 Parintele este o sursa de informatii pentru dascalul copilului sau privind comportmentul copilului

in familie ,despre problemele de sanatate si afective ale acestuia 
 In prezent la baza colaborarii scoala-familie raman sedintele semestriale cu parintii.Dar nu sunt de 

ajuns pentru a realiza o reala comunicare , un parteneriat in adevaratul sens al cuvantului, care sa aiba ca 
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rezultat dezvoltarea si integrarea optima scolara si sociala a copilului.Tinand cont de faptul ca aceste 
intalniri de grup cu parintii sunt totusi un mijloc util si necesar ,chiar daca nu sunt suficiente, am incercat 
sa le fac mai productive si sa constituie o baza pentru viitoarea colaborare.Oricate eforturi am depune insa 
noi pentru a creste eficienta comunicarii cu parintii ,vor fi intotdeauna acei parinti care ne fac munca foarte 
dificila,parinti care nu se prezinta niciodata la sedinte,nu pot fii gasiti la telefon si raspund foarte greu la 
orice informatie care le-a fost adusa la cunostinta.Desi in unele cazuri e prea tarziu noi nu trebuie sa 
renuntam. Ce alte mijloace de comunicare am putea sa mai utilizam? 

 Discutii fata in fata cu parintele ,mai ales ca discutarea unui anumit aspect in public nu ar fi indicat.
 Discutiile telefonice in cazul in care timpul nu ne permite o intalnire directa.
 Realizarea unui caiet de corespondenta intre dascal si parinte, in carea sa fie notate progresele,

evenimentele din viata scolara a elevului. In caiet vor apare atat notite ale parintilor cat si a dascalului si 
eventual al profesorilor care predau la clasa. 

 Vizitele la domiciliul elevului faciliteaza cunoasterea conditiilor concrete din familie , si luarea
celor mai bune masuri pentru asigurarea progresului in dezvoltarea copilului. 

 Lectoratele cu parintii unde am dezbatut teme psihopedagogice precum ,,Clasa pregatitoare –un
pas impotant in viata de scolar”, ,,Cum ajutam elevii sa depaseasca pragul spre clasa a V-a?”. 

 Colaborare cu alti parteneri educativi ( medicul de famili, agentul de politie , consilierul scolar).
 Realizarea unor proiecte in colaborare cu parintii .
 Sarbatorirea in comun a unor evenimente din viata de elev sau din viata scolii.
 Educatia este o actiune la care isi dau concursul scoala, familia si intreaga societate ,iar colaborarea 

este absolut necesara. 
 Scoala si cadrul didactic nu pot suplini in totalitate lipsa de preocupare a unui parinte.Efortul educativ 

isi gaseste eficienta atunci cand intre cei doi factori ,scoala si familie exista o colaborare in interesul comun 
al educarii copilului.Parintii trebuie constientizati ca singura investitie de valoare pe care o familie o poate 
face pentru copil este investitia pentru mintea si sufletul acestuia. 

Bibliografie: 
*Sterm,H.H., ,,Educatia parintilor in lume”,1972,E.D.P.,Bucuresti;
*Vrasmas E., ,,Educatia si consilierea parintilor”,2004,Ed.Aramis,Bucuresti;
*Revista ,,Familia mea” -,,Piramida parintilor”,nr.2,1997;
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU 

AUTORI: PROF. INFORMATICĂ ȘI TIC GABRIELA NECULCEA – 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN BACĂU 

/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 BACĂU 
PROF. INFORMATICĂ ȘI TIC LILIANA URSACHE 

– LICEUL DE INFORMATICĂ GRIGORE MOISIL IAȘI
/ 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 
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 
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creativitatea, care are echilibru emoțional va fi un adult comunicativ, care va face față cu succes 
provocărilor vieții. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 

PROF. VADUVA NATALIA 
PROF. CIMPEANU VALENTINA 

SCOALA GIMNAZIALA,, NICOLAE BALCESCU”’ 
MUN. DRAGASANI, JUD. VALCEA 

 În alternativa educațională Step by Step în care lucrăm aceste activități au loc destul de des, cu 
diverse ocazii. 

 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 . 

 Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în 
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să 
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale copilului 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. 

 Activităţile extraşcolare au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului ,deoarece 
implică în mod direct copilul 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 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 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 . 

 Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători 
de iarnă . 

 Odată cu sosirea anotimpului alb ,ne adunăm cu toţii , să ne bucurăm de Bradul de Crăciun ,de 
cadourile lăsate de Moş Crăciun la poalele lui  

 Pentru această activitate a fost ales materialul ,a fost ordonat într-un montaj literar –muzical ,, Într-o 
noapte ,la Betleem ,, şi sceneta ,, Bradul credincios,,. 
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 Este binecunoscut faptul că memorarea se realizează mai puternic atunci când fondul afectiv –pozitiv 
este mare .De aceea s-a asigurat înţelegerea sensului figurat al unor cuvinte pe care se realizează trăiri 
emoţionale ,sentimente înălţătoare de dragoste pentru patrie .Important a părut a fi îmbogăţirea conţinutului 
transmis spectatorilor cu cântece pentru a adânci efectul emoţional.  

 Învăţarea versurilor ,interpretarea artistică au fost realizate de elevi cu bucuria şi plăcerea 
caracteristice unei preocupări pentru timpul liber . 

 Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru 
fiecare lecţie în parte . 

 Această cerinţă se traduce într-o acţiune ce cuprinde mai multe momente  
 -comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea;  
 -comunicarea temei ,cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul ,ceea ce 

favorizează receptarea ,sporeşte eficienţa învăţării  
 Desfăşurarea serbării a cuprins de asemenea mai multe momente 
 -perioada de pregătire a serbării ,dorinţa de succes ,sudează colectivul ,impulsionează în mod 

favorabil ,face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească  
 -desfăsurarea programului – fiecare copil trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programului 

pentru a se simţi parte integrantă a colectivului ,să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita 
serbării;  

 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 . 

 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 . 

 În asemenea activități elevii se simt importanți și participă cu interes și dăruire. 
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,,IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII” 
 

PROF. ȊNV. PRESCOLAR VAIDA STEFANIA LAURA 
ȘCOALA PRIMARA JICHISU DE JOS 

LOC. JICHISU DE JOS,JUD. CLUJ 
 
Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ piloni ai procesului 

instructiv – educativ: elevul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu este mai mult sau mai puțin important. 
Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu 
va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să obțină rezultate bune 
în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească pe treptele superioare ale învățării și 
pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când părinții, profesorii 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.  

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 competență, 
un cod de etică profesională. Din această perspectivă se pune întrebarea: ce câștigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte din datoria 
profesională a profesorului deoarece: 

• părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin cooperarea între 
școală și familie; 

• părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență rezultatele 
activității școlare.  

În activitatea didactică pe care o desfășor de 20 de ani, am urmărit să aplic eficient, în cele mai variate 
condiții, reforma eucațională, convinsă fiind că reușita în cadrul procesului instructiv – educativ depinde 
de cum știi să te implici în faptul ca întreaga comunitate să - și aducă contribuția pentru realizarea unei 
educații valorice. Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și să pătrundă în spiritul 
comunitar, căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu ceilalți. 

Colaborarea mea cu familiile elevilor este fructuoasă, având sprijinul lor ori de câte ori i- am solicitat, 
mai ales în cadrul activităților cu caracter aplicativ sau în cele comune de tipul: voluntariatului Let`s do it, 
Romania!, împodobirea bradului de Crăciun,serbarea de Craciun, realizarea de podoabe, activități în cadrul 
Strategiei Naționale de Acțiuni Comunitare care s-au dovedit benefice, productive, finalizându-se printr-o 
evaluare raportată la nivelul realizării obiectivelor urmărite. Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența 
în majoritatea cazurilor în care am desfășurat activități extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la 
formarea și dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și aptitudinilor 
acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este foarte important rolul pe care –l are interesul/ talentul 
învățătorului de a atrage micii școlari în asemenea activități, ce au menirea să amplifice efectele formatoare 
ale procesului de învățământ și să sporească zestrea de cunoștințe, abilități, atitudini ale copilului, în vederea 
reușitei integrării sociale. Anatole France afirma: ,, dibăcia învățătorului nu este decât aceea de a trezi 
curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai ființele fericite o 
au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte cu de-a sila în minte o astupă și o înăbușe. Ca să mistui știința 
trebuie s-o fi înghițit cu poftă”.  

An de an, în desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, am reușit să antrenez cei trei 
factori implicați în actul educațional: elevii, prin responsabilități asumate atât individual , cât și în grup, 
familiile, prin susținere morală, financiară și, de cele mai multe ori, implicare în organizarea activităților, 
școala, prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice și rezultatele n-au 
întârziat să apară: 

• Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
• Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează formarea 

competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 

1785



• Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească programe ale
activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 

• Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, simțul artistic,
dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

• Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât elevii timizi, cât și pe cei slabi, îi
temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, 
contribuie la formarea colectivului de elevi. 

• Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și responsabilități,
elevii se autodisciplinează. 

• Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i
dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistcă a personalității, să realizeze mai ușor și mai frumos 
obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea copilului pentru viață. 

Bibliografie: 
* Ȋnvǎţǎmântul primar – Revistǎ dedicatǎ cadrelor didactice , Nr.1 - 2, Ed. Miniped, Bucureşti, 2005;
* Man M. ( coord), Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul preuniversitar, Ed. Arves,

Craiova, 2006. 
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CARACTERUL EDUCATIV AL SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

PROF. VANCEA ALINA, 
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ, FETEȘTI 

 
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.  

În unitățile școlare, serbarea creează un cadru optim de realizare a sarcinilor educaţiei nonformale, al 
cărei conţinut este adaptat nevoilor copilului, în scopul de a eficientiza învăţarea. Situată pe un circuit 
pedagogic extradidactic, serbarea este un eveniment de seamă în viaţa copiilor, dar şi a cadrelor didactice. 
Serbarea este un prilej de bilanţ şi de voie bună, ea prezintă marele avantaj de a favoriza valorificarea şi 
dezvoltarea experienţelor copilului, într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-şi manifeste 
interesele, să-şi exprime impresiile şi trăirile, pe baza căutărilor şi eforturilor personale, accentul 
deplasându-se cu preponderenţă de pe informativ pe formativ.  

În altă ordine de idei, serbarea impune şi cadrului didactic competenţe speciale, întrucât, în cadrul 
acesteia, interferează mai multe domenii de cunoaştere, implicând armonizarea strategiile, să combine mai 
multe genuri artistice, fiecare cu specificitatea şi complexitatea sa, ce se cer a fi îmbinate la modul optim. 

Este de prim-ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul educatorului de a atrage şcolarii în asemenea 
activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să sporească zestrea 
de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului, 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. 

Activităţile extraşcolare au o contribuţie considerabilă în dezvoltarea personalităţii copilului, 
deoarece implică, în mod direct, copilul, 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 . 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă în dezvoltarea capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg idei, impresii, trăiesc 
autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. Stimularea şi educarea atenţiei, 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 copilului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un scop 
în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi spectatorilor distracţie, înălţare sufletească, plăcere estetică, 
satisfacţie, toate acestea imbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină de sens. 

Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii 
să dea tot ce sunt în stare. 

Serbarea la care se va face referire este una tematică în legatură cu sărbătorirea Sfintelor Sărbători de 
iarnă. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară, se 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 lumeaspirituală, 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. 

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 . 
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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 faţă de şcoală şi 
slujitorii ei . 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA 
"PODOABE PENTRU BRADUL DE CRĂCIUN" 

PROF. VĂRCUȘ MIHAELA 

Atelier de creație 
COORDONATORI ACTIVITATE:  
Prof. Vărcuș Mihaela  
Părinții copiilor din grupa mică 
Copiii din grupa mică 
DURATA:18 Decembrie 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă 
OBIECTIVE GENERALE:  
 Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de tradiţiile şi obiceiurilor locale
 Cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii ale sărbătorilor de iarnă
 Îmbunătăţirea relaţiei grădiniță - preșcolar – părinte
OBIECTIVE SPECIFICE 
- să conştientizeze importanţa păstrării tradiţiilor, obiceiurilor de Crăciun 
- să cofecționeze obiecte de decor specifice sărbătorilor de iarnă; 
- să participe activ şi cu interes la activităţile artistice; 
 PARTICIPANŢI: 
 Prof.Vărcuș Mihaela 
 Părinţii preșcolarilor 
 Preşcolarii 
 RESURSE PROCEDURALE: 
- Convorbirea 
- Lucrul în echipă 
- Exercițiul 
-Epunerea 
RESURSE MATERIALE : 
-Materiale din natură(conuri de brad) 
-Foi ,lipici,foarfecă,acuarele,carioci 
- Ingerași din paste făinoase 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 
- Împodobirea bradului cu lucrările realizate; 
- Recitarea de poezii și cântece specifice sărbătorilor de iarnă. 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
 SCOP: 
*Îmbogățirea unor cunoștințe despre materiale și caracteristicile lor, precum și despre utilizarea unor

tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple. 
*Inițierea părinților în activități direct participative comune cu copiii lor în atelierele de creație.
*Derularea de acțiuni concrete de confecționare a unor obiecte de decor dedicate sărbătorii religioase

Crăciun 
 OBIECTIVE: 
*Dezvoltarea interesului și curiozității pentru activitățile de creație în ateliere, în deosebi activități

practice. 
*Consolidarea și aplicarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.
*Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialele puse la dispoziție, utilizând unelte și tehnici

corespunzătoare. 
*Antrenarea copiilor și părinților în realizarea unor obiecte de decor specifice evenimentelor,

contribuirea la crearea unui mediu plăcut de sărbătoare atât în grădiniță cât și în familie. 
*Dezvoltarea simțului practic și estetic al participanților la activități.
*Dezvoltarea sentimentelor de întrajutorare și colaborare ca partener de lucru între părinte și copil.
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*Stimularea imaginației și a creativității, încurajarea copiilor și părinților pentru a exprima 
independent opinii despre evaluarea activităților desfăsurate. 

1790



COPIII ȘI SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 

PROFESOR: VASILACHE DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, CONSTANTIN PĂUNESCU, IAȘI 

 ,,Crăciun,, și deja ne gândim la o grămadă de lucruri și o mulțime de evenimente; dar cel mai 
important este să ne păstrăm bucuria acestor momente și să nu ne lăsăm copleșiți de multitudinea sarcinilor 
pe care le avem de îndeplinit. Perioada sărbătorilor este cea mai veselă din an și parcă prin miracol toate 
grijile dispar. 

 Când așteptăm sărbătorile, cu toții ne întoarcem, în anii copilăriei, iar cel mai frumos mod de a trăi 
aceste momente este de a le vedea prin ochii copiilor, căci bucuria lor este mereu proaspătă și vie, ferită de 
grijile și preocupările celor mari. Atunci când le vedem privirea strălucitoare și zâmbetul larg în așteptarea 
moșului mult iubit, simțim cu adevărat că spiritul Crăciunului nu este o poveste, ci o istorie care 
înfrumusețează toate vârstele. Iar noi, cei mari, avem puterea și chiar menirea să transformăm aceste zile 
în amintiri memorabile, care să învăluie în emoție și peste ani. 

 Școala și grădinița au un rol foarte important; ele introduc copiii în atmosfera sărbătorilor încă din 
momentul în care încep pregătirile pentru serbări: ornează sălile de clasă, învață poezii și cîntece. Însă, 
nimic nu poate înlocui poveștile spuse acasă de către bunici sau părinți sau pregătirile la care sunt și ei 
implicați, adoră să trebăluiască pe lângă mama sau tata, să decoreze împreună casa și bradul și să își pună 
amprenta personală la aranjarea camerei. Ei,copiii, sunt cei care decid în aceste zile unde este locul bradului, 
culoarea globurilor cu care îl decorăm, unde punem moșul sau ce instalație folosim, chiar și în alegerea 
meniului au un cuvânt important de spus, fie el mai sofisticat. 

 Atmosfera Crăciunului, aduce bucurie și încântare în sufletele copiilor, nerăbdarea împodobirii 
bradului și primirea cadourilor mult dorite, dar si mirosul încântător al prăjiturilor, fac din această 
sărbătoarea unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului. 

 Odată cu venirea iernii, un prilej deosebit pentru a ne bucura de aceste momente speciale, îl constituie 
organizarea de serbări si evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Orice serbare, indiferent de tematica 
acesteia reprezintă un eveniment importat atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. 

 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. 

 Sărbătorile au o semnificație aparte, ele sunt o îmbinare de tradiții, obiceiuri și datini, și e foarte bine 
ca cei mici să știe că venirea Crăciunului nu însemnă doar venirea Moșului cu tolba lui fermecată plină de 
cadouri și jucării, cu toate bunătățile pe masă. Înainte de toate ei trebuie să cunoască însemnătatea religioasă 
și spirituală a acestei sărbători, să cunoască povestea nașterii lui Isus și trebuie să îi învațăm colinde sau să 
îi învățăm să le asculte. 

 Sărbătorile rămân în memoria fiecăruia dintre noi, iar rezența familiei, buna dispoziție, înțelegerea 
sunt foarte importante pentru a crea o atmosferă magică de sărbătoare. Nu belșugul și cadourile scumpe 
sunt cele care contează, ci bucuria de a crea magie, de a fi împreună. În aceste momente, să uităm de griji, 
să știm că scopul tuturor eforturilor nu este decât pentru a fi fericiți și de a răspândi fericire! Să ne 
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preocupăm de cei dragi, să îi căutăm și să ne dorim să fim împreună, să petrecem momente de apropiere 
sufletească! Aceste stări afective ne conferă nouă încredere, siguranță, suport și veselie, iar copilul le simte 
și și le însușește mai târziu, când va fi adult la rândul său. 
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SIMPOZION NAȚIONAL 
”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”- 

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
/ SERBĂRILE ȘCOLARE 

VASILACHE GABRIELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU, BRĂILA 

Importanța parteneriatului cu părinții 
 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 nu-și poate realiza pe deplin 
sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu cunoaște condițiile familiale de muncă 
și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului elevilor, absențe, disciplină, mod de 
reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai eficient 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 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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.
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). 
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.  

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 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. 

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 
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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. 

Serbările școlare 
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. 

 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 

 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 înving timiditatea, stimulându-i independenţa de acţiune. 

 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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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 
Elevii clasei pregătitoare, la ora de AVAP au desfășurat o activitate deosebită alături de părinți! 

Împreună au lucrat pe ateliere și au realizat globuri pentru brad și felicitări de Crăciun!  
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SIMPOZION NAȚIONAL 
”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”- 

IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII/ 
SERBĂRILE ȘCOLARE 

VASILACHE IONUȚ - COSMIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU, BRĂILA 

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 învățător. De ce organizăm serbări? 

Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au însuşit informaţiile transmise la școală 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, 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. 

 Vă propun în cele ce urmează următorul program de serbare . 
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În aşteptarea 
lui 

Moş Crăciun 

Scenetă literar-muzicală 

PERSONAJE: 

 Prezentator 1 (băiat)
 Prezentator 2 (fetiţă)
 Iarna
 Fulgi de zăpadă (13)
Moş Crăciun
Copii urători (3)
 Fetiţa şi băieţelul (care recită poezii la brad)
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 A SOSIT IARNA  
 
Scena sugerează un tablou de iarnă: brad împodobit, bulgări de zăpadă (din hârtie creponată), 

copaci ninşi (crenguţe), steluţe albe şi argintii. 
 
PREZENTATOR 1: Fiindcă azi e sărbătoare 
 Şi cu toţii am venit, 
 Noi vă facem o urare 
 Şi vă spunem:,,Bun sosit!”. 
  
PREZENTATOR 2: Dragi părinţi, fraţi, surioare 
 Veniţi toţi, cu mic, cu mare! 
 Azi e zi de sărbătoare,  
 Clasa noastră dă serbare.  
 
PREZENTATOR 1: 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. 
 
PREZENTATOR 2: Când vine vremea rea, 
 Cu primii fulgi de nea, 
 Se scutură din nori,  
 De Sfinte Sărbători,  
 Poveşti cu îngeraşi,  
 Pentru copii poznaşi,  
 Poveşti cu Sfinţi Părinţi,  
 Pentru copii cuminţi. 
 Aflaţi-le acum 
 În prag de Moş Ajun! 
 
FULG 1:  
Vine gerul care pune 
Flori de gheaţă la fereştri 
Şi mămuca iar ne spune, 
Adormindu-ne, poveşti.  
  
FULG 2:  
Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi. 
Ea coboară de pe creste 
Frumoasă ca o poveste. 
Mai întâi a pus pe stradă 
Un covor alb de zăpadă; 
Dalbe flori a prins în ramuri, 
A pictat steluţe-n geamuri. 
 

1798



  
 
FULG 3:  
A-nceput să cearnă 
 Friguroasa iarnă. 
 Hai, băbuţă, cerne,  
 Fulgi de nea aşterne,  
 Să fereşti de vânt  
 Fir de grâu plăpând. 
 Pune flori pe geamuri,  
 Chiciură pe ramuri 
 Şi mai fă-mi, băbuţă, 
 Drum de săniuţă! 
 
FULG 4:  
În pădure este iarnă,  
 Fulgi uşori prind să se cearnă. 
 Şi pe crengile-ngheţate 
 Mici steluţe fermecate 
 Se aştern ca o podoabă 
 Luminând pădurea toată.  

  
 Doar un iepuraş gingaş 
 Se avântă prin zăpadă 
 Şi aleargă pe imaş 
 Căutând ceva să roadă. 
 De pe-o creangă stă să cadă 
 Un mic bulgăr de zăpadă. 
 Stai acolo, bulgăraş,  
 Că-l loveşti pe iepuraş! 
 
FULG 5: 
Cu copiii darnică 
 Iarna-i foarte harnică: 
 Punţi durează, de cristal, 
 Peste râu din mal în mal. 
 
 Căci copiii tare-i plac, 
 Patinoar face din lac 
 Şi le-aşterne derdeluş, 
 Loc de joc la săniuş. 
 
(intră Iarna) 
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FULG 1: 
Doamna Iarnă a sosit, 
 Noi îi spunem: „Bun venit!” 
 Iar ca să o-ntâmpinăm 
 Serbarea i-o dedicăm! 
 

Cântec: Iarna veselă   
 
1. Iarna a sosit în zori,  
La fereastră ne-a pus flori. 
A sosit cu gerul ei, 
Cu zăpadă şi polei. 
 
Refren:  
Cât de veseli suntem noi, 
 Că ne-aduce bulgări moi. 
Cu zăpadă ne jucăm 
Şi cu bulgări aruncăm! 
 
2. Săniuţa va pleca 3. Iarnă, iarnă eşti frumoasă 
Şi pe pârtii va zbura. Când nu eşti prea friguroasă, 
Clopoţeii vor suna Că ne-aduci nămeţi de nea 
Şi pe noi ne-or bucura! Şi plimbări cu sania! 
 
 
FULG 7: 
Iubită Iarnă, sărut mâna! 
 Bine-ai venit de la ţară! 
 Toată săptămâna te-am aşteptat 
 Seară de seară. 
  
Am numărat trenurile-n gări 
 Şi avioanele peste casă, 
 Dar tu te-ai rătacit pe ascunse cărări. 
 Eh, bine c-ai ajuns sănătoasă! 
 
IARNA: (presară ,,fulgi de nea” din coşuleţ) 
 
 Iarna sunt şi am venit 
 Cu steluţe-n frunte, 
 Zăpadă am presărat  
 Sus în vârf de munte. 
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 Florile le-am învelit 
 Cu-albă plăpumioară; 
 Gerul rece a sosit 
 Ce plăcut e-afară! 
 
FULG 8: 
 sosit în haină albă 
 Ţurţuri stau la streşini, salbă, 
 Se pornesc copiii acuş 
 Veseli, toţi la săniuş! 
 
FULG 2: 
Şi când fulgii-ncep să cearnă 
 Aranjaţi pomul de iarnă! 
 Bate vântul, nu vă pasă, 
 Că e cald la noi în casă. 
 

 
 
FULG 9: Iarna cea geroasă 
 A sosit acum,  
 Bulgări de zăpadă 
 Îşi fac loc pe drum. 
 
 Veselia-i mare 
 Pentu noi, cei mici, 
 C-alergăm pe srtadă 
 Ca nişte voinici. 
 
 Iarnă mult frumoasă, 
 La noi să mai vii, 
 Căci tu-ntotdeauna 
Ne-aduci bucurii!  
 
 Cântec: Clopoţeii  

  
 
1. Iarna a sosit Fulgii de zăpadă 
Şi cât ne-am dorit, Care cad pe stradă 
Prin zăpadă-acum Ne-aduc bucurii 
Să pornim la drum. În inimi de copii. 
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Refren: Cling, cling, cling,  
 Cling, cling, cling, 
 Clopoţeii sună! 
 Hai cu toţi, 
 Hai la joc,  
 Copiii s-adună! 
 Sania va zbura, 
 Noi ne-om bucura, 
 Peste munţi, peste tot 
 Este iarna mea! 
 
2. Iarnă eşti frumoasă, Iarnă, draga mea,  
Că ne-aduci voioasă Tu eşti zâna mea, 
Oameni de zăpadă Că ne-aduci din nou 
Bulgări, o grămadă. Crăciun şi Anul Nou! 
 
 
FULG 10:  
Iarna-i un vestit dulgher, 
Că ea poate, când voieşte, 
Peste râuri pod să puie 
Fără lemn şi fără cuie, 
Fără nici un pic de fier 
Şi găteşte-aşa deodată 
Pod întreg, dintr-o bucată! 
 

  
 
FULG 11: 
 Iarna-i grădinar când vrea; 
Pune albe flori pe geamuri, 
Fără frunze şi cotoare, 
Fără doar să aibă soare, 
Numai cum le ştie ea. 
Mie-mi plac, că sunt de gheaţă, 
Dar când sufli pier din faţă! 
 
(,,Fulgii de zăpadă” dansează pe melodia cântecului ,,Jingle bells”) 
 
FULG 6: Este frig şi este ger, 
 Cad fulgi albi, de sus din cer,  
 Vâjâie şi suflă vântul, 
Iarna a cuprins pământul! 
 
IARNA:  
Norii scutură livezi, 
Cad din cer grenguţe de argint, 
Inima fără alint 
Azi ţi-o dau s-o vezi. 
Uite, mâinile zălog, 
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Mi-au roit în suflet fluturi. 
Pomii-s albi, să nu mi-i scuturi,  
Doar atât te rog! 
 (Zaharia Stancu, ,,Rugă de iarnă”) 
 

  
 
FULG 12 
Ura! Ninge ca-n poveste, 
Timpul e de săniuş. 
Hai, copii, ca şi-altă dată 
S-a făcut alunecuş! 
 
Scoateţi săniile afară, 
Lăsaţi alte jucării, 
Dealul vă aşteaptă jocul, 
Nu veţi fi mereu copii! 
Ninge peste ţara mea 
Totu-n alb se-mbracă, 
Pomii au cojoc de nea 
Şi de promoroacă. 
 
Ninge-n ţara mea frumos 
Ca în nici o ţară, 
De pe deal coboară-n jos  
Prima sănioară! 
 
Cântec: Săniuţa 
 
1. Săniuţa fuge Refren: Toată ziua prin zăpadă, 
Nimeni n-o ajunge, Vine lumea să o vadă, 
Are dor de ducă, Săniuţa e uşoară, 
Parc-ar fi nălucă. Fuge parcă zboară! 
 
2. Are tălpi lucioase, 3. Peste hopuri sare,  
Vârfurile-ntoarse, Ca pe zmeu călare, 
Pod de scândurele Hăţul de-o să scape  
Să tot stai pe ele! Trânta e aproape! 
 
FULG 13: A-nceput de ieri să cadă 
Câte-un fulg; acum a stat. 
Norii s-au mai răzbunat 
Spre apus, dar stau grămadă 
Peste sat. 
 
Nu e soare, dar e bine 
Şi pe râu e numai fum. 
Câmpu-i liniştit acum,  
Dar năvalnic vuiet vine  
De pe drum! 
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O PARTE DINTRE COPII: - Ce se-aude? Ce se-aude? 

CEILALŢI: - Vin colindătorii! 

(Se lasă cortina, în sunete de clopoţei şi râsete de copii.) 

II. VIN COLINDĂTORII

Acelaşi tablou de iarnă. Copiii stau în semicerc şi au în mână câte o lumânare aprinsă. Pe fond muzical 
lin (,,Silent Night”), copiii recită. 

COPIL URĂTOR 1: Când vine vremea rea, 
Cu primii fulgi de nea 
Se scutură din nori 
De Sfinte Sărbători 
Poveşti cu îngeraşi 
Pentru copii poznaşi, 
Poveşti cu Sfinţi Părinţi  
Pentru copii cuminţi. 
Aflaţi-le acum,  
În prag de Moş Ajun! 

COPIL URĂTOR 2: În seara sfântă de Crăciun, 
Pe drumul nins de lună, 
Trei magi călări, cu suflet bun,  
Aleargă împreună. 

De unde vin? Cum se numesc? 
Ce doruri îi frământă? 
Spre-o iesle ei călătoresc 
Şi cerurile cântă. 

Şi cântă-n inimile lor 
Aprinse, bucuria: 
Azi s-a născut un salvator,  
Azi s-a născut Mesia! 

COPIL URĂTOR 3: S-apropie Crăciunul, 
Vin’ să te rogi cu mine, 
Iisus se naşte astăzi 
Copile, pentru tine! 

S-apropie Crăciunul, 
Cu bradu-mpodobit, 
Iisus ne cere-n taină 
Să-ngenunchem smerit! 
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S-apropie Crăciunul, 
Vin’ să te rogi duios, 
Să creşti curat, copile, 
Ca bradul cel frumos! 
  

  
 
Colinde: 
 
 Astăzi s-a născut Hristos 
 
 
Astăzi s-a născut Hristos, 
 Mesia cel luminos. 
 
Refren:  
Lăudaţi şi cântaţi 
 Şi vă bucuraţi! 
 
Mititel, înfăşăţel Vântul bate, nu-L răzbate,  
În scutec de bumbăcel. Neaua ninge, nu-L atinge. 
 
Şi de-acum până-n vecie 
Mila Domnului să fie! 
 
Iată, vin colidători ! 
 
 Iată, vin colidători, Şi ei vin mereu, mereu,  
 Zorile-s dalbe, Zorile-s dalbe, 
 Noaptea pe la cântători. Şi ne-aduc pe Dumnezeu. 
 
 Dumnezeu adevărat, 
 Zorile-s dalbe, 
 Soare-n raze luminat! 
 
Scoală, gazdă! 
 
 1. Scoală, gazdă din pătuţ, 2. Că mămuca n-o făcut, 
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Şi ne dă un colăcuţ. Sâtă rară n-o avut. 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe! 
 
3. Pe când sât-o căpătatu, 4. L-o sfădit mama pe tata, 
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Covata i s-o crăpatu. De ce s-o crăpat covata? 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe!  
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5. Când covata o lipitu, 6. Când cuptiorul o tocmit,
 Florile dalbe! Florile dalbe! 
 Cuptiorul i s-o urnitu. Crăciunul o şi zânit! 
 Florile, florile dalbe! Florile, florile dalbe! 

 Domn, Domn să-nălţăm 

1. Am plecat să colindăm 2. C-au plecat la vânătoare,
 Domn, Domn să-nălţăm, Domn, Domn să-nălţăm, 
 Când boierii nu-s acasă, Să vâneze căprioare, 
 Domn, Domn să-nălţăm! (bis) Domn, Domn să-nălţăm! (bis) 

3. Căprioare n-au vânat 4. Să facă din pielea lui
 Domn, Domn să-nălţăm, Domn, Domn să-nălţăm,  
 Şi-au vânat un iepuraş, Veşmânt frumos Domnului, 
 Domn, Domn să-nălţăm! (bis) Domn, Domn să-nălţăm! (bis) 

Colindiţa 

1. Colindiţa nu-i mai multă, 3. Sus, mai sus v-am înălţat,
Să trăiască cine-o ascultă! Ce-am ştiut, tot v-am cântat. 
Sus în ceruri o-nălţăm Să rămâneţi sănătoşi, 
Şi la gazde o-nchinăm! Sănătoşi şi bucuroşi! 

2. O-nchinăm cu veselie 4. C-aţi ajuns seara cea sfântă
Şi cu mare bucurie, Când colindele se cântă. 
C-am ajuns seara de-Ajun Sărbătoarea lui Hristos 
Şi-a bătrânului Crăciun! Să vă fie de folos!  
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III. VINE MOŞ CRĂCIUN  
 
Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pe scăunele. Lângă bradul împodobit se aşează un scăunel pentru Moş 

Crăciun. 
 
PREZENTATOR 1: 
A-nceput bogat şi des 
Neaua să se-aştearnă; 
Luminează-n clasa mea 
Mândrul pom de iarnă. 
 
FETIŢA: 
Brăduleţ, brăduţ drăguţ, 
Ninge peste tine, 
Haide, hai în casa mea 
Unde-i cald şi bine! 
Pomul de Crăciun te fac, 
O!Ce bucurie! 
Cu beteal-am să te-mbrac 
Şi steluţe-o mie! 
  
BĂIATUL:  
Brăduleţ, brăduţ, 
Parcă eşti un soare. 
Străluceşti ca-n poveşti 
Plin de globuşoare. 
 
Brăduleţ, brăduţ, 
Smuls din vârf de munte, 
Ai făclii, jucării 
Şi podoabe multe! 
 
Brăduleţ, brăduţ, 
Eu ştiu foarte bine, 
Că mai sus, ai pe ram 
Daruri pentru mine. 
 
PREZENTATOR 2: 
 Cu beteală de argint 
Strălucind pe ramuri, 
Aşteptăm pe Moş Crăciun  
Să ne bată-n geamuri. 
 
Hai degrabă să cântăm 
Plini de voioşie 
Şi pe moşul să-l rugăm 
Să nu întârzie! 
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Cântec: O, brad frumos!  
  
1. O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu cetina tot verde! 
Tu eşti copacul credincios,  
Ce frunza nu şi-o pierde. 
O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu cetina tot verde! 
 
2. O, brad frumos! O, brad frumos! 
Cu frunza neschimbată! 
Mă mângâi tu, mă faci duios 
Şi mă-ntăreşti îndată! 
 O, brad frumos! O, brad frumos! 
 Cu frunza neschimbată! 
 
 
FETIŢA: 
Prin nămeţi, în fapt de seară, 
A pornit către oraş 
Moş Crăciun cu-n iepuraş 
Înhămat la sănioară. 
 
BĂIATUL: 
Uite-o casă, colo-n vale 
Cu ferestre luminate. 
Moşul s-a oprit din cale, 
Cu toiagu-n poartă bate: 
 

  
  
MOŞ CRĂCIUN: Bună seara! Bună seara! 
Iată, vin cu sănioara 
Şi cu daruri proaspete. 
Bucuroşi de oaspete?  
TOŢI COPIII: Bucuroşi, bucuroşi! 
 Moşule, de unde vii? 
 
MOŞ CRĂCIUN: Iată, vin din moşi-strămoşi 
Încărcat cu jucării 
Pentru voi, iubiţi copii! 
 
IARNA: Moş Crăciun, bun sosit! 
Că ţi-e frig, de mult o ştim, 
Însă, noi am pregătit 
Cât mai cald să te primim. 
Lângă brad, aici am pus 
Scăunelul ca să stai…  
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Iar, sub bradu-mpodobit  
Cu steluţe argintii, 
Asculta-vei rând pe rând 
Cântece şi poezii. 
 
Cântec: Moş Crăciun  
 
1. Moş Crăciun cu plete dalbe 2. Din bătrâni se povesteşte 
A sosit de prin nămeţi Că-n toţi anii, negreşit, 
Şi aduce daruri multe Moş Crăciun la geam soseşte,  
La fetiţe şi băieţi. Niciodată n-a lipsit! 
 Refren: Moş Crăciun! Refren: Moş Crăciun! 
 Moş Crăciun! Moş Crăciun! 
 
3. Moş Crăciun cu plete dalbe 
 Încotro vrei să apuci? 
 Ţi-aş cânta florile dalbe 
 De la noi să nu te duci!  
 Refren: Moş Crăciun! 
 Moş Crăciun! 
 
COPIL URĂTOR 1: Dragi copii din ţar-aceasta, 
Vă miraţi voi cum se poate, 
Moş Crăciun, din cer de-acolo 
Să le ştie toate, toate? 
 
Uite cum, vă spun îndată: 
Iarna-n noapte, pe zăpadă, 
El timite câte-un înger 
La fereastră, să ne vadă. 
 
COPIL URĂTOR 2: 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, nevoie mare! 
 
BĂIATUL: Moş Crăciun, toţi îmi spun 
Că eşti darnic şi eşti bun. 
Eu îţi spun de mai-nainte 
Că-s un băieţel cuminte. 
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Şi-ţi mai spun, aşa, să ştii, 
Că eu nu-ţi cer jucării, 
Cum ţi-ar cere alţi copii. 
Însă nu m-aş supăra 
Dacă tot mi-ai da ceva.  
(primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 

  
COPIL URĂTOR 3:  
Să aduci, de vrei, în spate 
Multă, multă sănătate 
Pentru tata şi mămica,  
Pentru bunul şi bunica. 
 (primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 
 
FETIŢA: 
Pentru mine s-aduci minte,  
Să fiu bună şi cuminte 
Şi să mă ajuţi să cresc, 
Ca să scriu şi să citesc. 
 
Vreau, când mă voi face mare, 
Să aduc la oameni soare 
Şi, mergând pe-un drum frumos, 
Să fiu lumii de folos! 
 (primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 
 
FULG 4:  
Slavă ţie, moş cucernic,  
Care-atât de bine ştii  
Să le-aduci o mângâiere 
Mamelor făr’ de copii, 
Ce în sacul tău pun astăzi 
Haine, jucării şi bani 
Ca să le împarţi la noapte 
Copilaşilor sărmani! 
(primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 
 

  
 
FULG 5: Moş Crăciun, visez la tine, 
De un an întreg te-aştept. 
Ştii! Am învăţat mai bine, 
Sunt cuminte şi deştept. 
(primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun)  
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FULG 6:  
Pe părinţi i-ascult acuma 
Şi nu-l supăr pe vecin. 
Nu mă-ntrec deloc cu gluma, 
Ce încep, mereu termin. 
(primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 
 
FULG 7: 
Când mă joc, nu uit de mine 
Şi cu toţi ştiu să fiu drept. 
Moş Crăciun, visez la tine! 
De un an întreg te-aştept! 
(primeşte un ,,cadou” de la Moş Crăciun) 
 
MOŞ CRĂCIUN:  
Eu vă las de-acum cu bine, 
Că-i târziu şi drumu-i greu 
Şi mai sunt şi alţi copii 
Care-aşteaptă jucării! 
(iese din scenă)  
 
PREZENTATOR 1: 
Tot anul, vrednic cine-a fost 
Şi s-a purtat cum se cuvine 
Şi vremea şi-a trecut cu rost, 
Aceluia să-i meargă bine! 
 
PREZENTATOR 2: Să crească mare şi frumos 
Şi darurile să-i ajungă, 
Sub bradul verde, luminos, 
Şi să trăiască viaţă lungă! 
 
Cântec: La mulţi ani! 
 
1. La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi! 
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
 2. Vă fie viaţa numai lumină, 
 Ca în lumină să dăinuiţi. 
 Pentru credinţă şi libertate, 
 La mulţi ani, să trăiţi! 
 
(în timp ce copiii cântă, intră Moş Crăciun ,,adevărat” şi împarte darurile) 
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PARTENERIATUL FAMILIE – ŞCOALĂ, RELAŢIA DE SUCCES A 
ELEVILOR... 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”UNIREA” BRANIȘTEA, 
PROF. PT. ÎNV. PRIMAR, VASILE ARSINICA 

,,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.” 

Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației şcoală - 
familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional 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 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. O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. 

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Prin 
parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei doi factori și 
punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil. Mircea Agabrian consideră că din 
acest parteneriat cei câștigați sunt elevii.  

Ca parteneri, atât şcoala cât şi familia au anumite cerinţe una faţă de cealaltă. Prin urmare, profesorii 
doresc din partea părinţilor: 

 să susţină acțiunile şcolii; 
 să-şi accepte responsabilitatea de părinte fiind un bun exemplu; 
 să ofere copiilor lor condiţii bune ca aceștia să se dezvolte; 
 să le ofere un mediu sigur, liniştit şi prielnic pentru a învăța; 
 să sugereze copiilor importanţa educaţiei pentru viaţa de adult; 
 să-i îndrume pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele din afara școlii. 

 Noile orientări în educație aduc schimbări în sensul că familia trebuie implicată un numai sub aspect 
financiar, ciși sub aspect educațional și cultural. O relaţie de susţinere reciprocă şi o atmosferă binevoitoare 
a factorilor educaţionali favorizează educaţia de calitate şi sprijină familia. Pentru o relaţie optimă cu 
părinţii este nevoie de a îmbina variate forme şi metode de colaborare a şcolii cu familia . Unele dintre 
acestea sunt: 

- şedinţele cu părinţii - oferă acestora ocazia de a se cunoaşte între ei, de a acţiona ca o echipă, de a 
se cunoaşte reciproc cu cadrele didactice, de a discuta aspecte ale programului şcolar, de a afla despre 
progresele/regresele copiilor, schimbările intervenite în evoluţia lor ș.a; 

- serbările şcolare - prin care părinţii pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor și să se implice în 
organizarea acestor activităţi; 

-ateliere de lucru cu părinţii - în cadrul cărora aceştia sunt familiarizaţi cu standardele de eficienţă 
a învăţării/finalităţile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, programul de activitate a şcolii; 

- participarea părinţilor la activităţi organizate în şcoală - lecţii deschise pentru părinţi, astfel 
părinţii au posibilitatea să cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite, prietenii acestuia, 
să se familiarizeze cu metodele şi procedeele folosite în predare, pot face analize comparative privitoare la 
copiii lor; 
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- excursii - părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor acţiuni, trăiesc emoţii pozitive 
alături de copilul lor, le oferă modele de comportare; 

- expoziţii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante despre evoluţia 
copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 

- lectoratele cu părinţii - prin care părinţii sunt informaţi privitor la importanţa cunoaşterii 
personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, măsuri şi soluţii pentru 
ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot ajuta copilul la lecţii 
etc.; 

- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare; 
- ziua porților deschise - în cadrul cărora părinţii asistă la orele de curs şi la alte activităţi; 
 Ca profesor pentru învățămăntul primar încerc să iniţiez activităţi prin care să ofer 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 ateliere de creație. Un elev implicat 
în propria educaţie va fi un elev de succes, care se va adapta cu ușurință în societatea actuală. 

 
Bibliografie: 
*Agabrian, M., Milea V., Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Ed. Institutul European, Iaşi, 2005 
*Batrânu, E., Educația în familie, Ed. Politică, Bucuresti, 2005 
*Cosma, T., Şedinţele cu părinţii în gimnaziu, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 
*Vrasmaş, Ecaterina, Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Ed. Aramis, București, 

2008 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROFESOR MIHAI-GABRIEL VECLIUC 
COLEGIUL ECONOMIC ,,EMANUIL GOJDU”, HUNEDOARA 

Datorită faptului că parteneriatul educaţional, într-o analiză şi accepţiune cât se poate de simplă, 
reprezintă o modalitate de comunicare şi de colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului 
educaţional, implicarea părinţilor în educaţia propriilor copii, acasă-în familie, cât şi la şcoală, reprezintă 
una dintre condiţiile esenţiale care stau la baza succesului şcolar al copilului, dar şi la baza influenţării 
pozitive a vieţii acestuia. În acest sens este de amintit şi faptul că, în urma cercetărilor s-au dovedit 
performanţe şcolare mai bune, mai ales la copiii ai căror părinţi au fost implicaţi în parteneriatul familie-
şcoală.  

Prin exercitarea funcţiei sale educative, familia reuşeşte să ajute copilul să îşi formeze priceperi, 
deprinderi de viaţă, sentimente; altfel spus: familia îl ajută pe copil să se dezvolte fizic, intelectual, estetic, 
dar şi moral.  

În acelaşi timp, şcoala influenţează, prin tot ceea ce înseamnă proces instructiv-educativ, alături de 
familie, personalitatea copilului, a elevului, cu care realizează un parteneriat, 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.  

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. 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, şi acest lucru se realizează adesea, dacă factorii educaționali 
implicați se consideră parteneri, în adevăratul sens al cuvântului. 

În concluzie, scopul educației, atât în familie cât şi în societate, este de a forma un om cu o gândire 
liberă, creativ și sociabil, care să facă faţă provocărilor societăţii în care trăieşte, o societate care impune 
exigenţe tot mai mari, cărora copilul le poate face faţă, graţie dezvoltării intelectuale şi morale-ţinta 
parteneriatului familie-şcoală.  
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

PROFESOR VELA ANIȘOARA  
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 

 JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN 

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, bucurie şi fericire, magie, viaţă, trăinicie 
şi sănătate. 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. 

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. 

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 de atmosfera inedită sărbătorilor alături de toţi cei dragi. 
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SERBAREA ȘCOLARĂ 
 

PROF. IULIANA VELEA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EMIL ATANASIU, 

GAROAFA, VRANCEA 
 
 Eforturile de optimizare a educației la nivel european, din perspectiva adecvării școlii la piața muncii 

au dus la promovarea unui profil de formare european structurat pe baza unor competențe-cheie, necesitatea 
derivând și din corelarea aspirațiilor tinerilor cu nevoile sociale ale culturii contemporane, globale. 
România s-a aliniat eforturilor de reconfigurare curriculară prin intermediul competențelor relevante în 
societatea actuală, în cadrul cărora se delimitează trei categorii de formare: 

• manifestarea autonomiei  
• folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale  
• funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social  
 Profilul european de formare a absolventului este structurat pe baza a opt competențe-cheie. Din 

perspectiva disciplinei Comunicarea în limba maternă, se urmărește exprimarea și interpretarea 
conceptelor, ideilor, emoțiilor, faptelor și opiniilor în formă orală și scrisă, precum și interacțiunea 
lingvistică în maniere adecvate și creative într-un registru de contexte societale și culturale, în educație și 
formare, la locul de muncă, acasă și în timpul liber. La sfârșitul cls. a VIII-a, absolventul trebuie să fie 
capabil să treacă de la o interacțiune verbală, într-un context familial, în rezolvarea unor probleme de școală 
sau de viață, la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare sau extrașcolare, folosind un dialog proactiv. 
Așadar va dobândi o conștiință de sine. Concretizarea factuală a acestor competențe se va realiza treptat, 
pe parcursul gimnaziului, prin activități de învățate inter- și transdisciplinare, progresiv, intuitiv și 
diferențiat în funcție de nevoile, de categoriile de vârstă, de dezvoltarea particulară a fiecărui elev, 
folosindu-se strategii și resurse moderne de învățare.  

 Preocuparea profesorului pentru instrumentalizarea disciplinei, astfel încât să devină funcțională 
pentru necesitățile elevului, acasă, la școală, la un viitor loc de muncă, în timpul liber conduce la nevoia de 
valorizare a contextelor reale, care prin caracterul lor integrat apropie disciplina noastră de perspectiva 
pragmatică a competențelor-cheie. Așadar, profesorului îi revine sarcina să proiecteze activități de învățare, 
astfel încât să combine mai multe competențe-cheie pentru a realiza o deschidere transdisciplinară a 
demersului didactic. 

 Proiectarea demersului didactic, în activitățile școlare, cât și extrașcolare, urmărind în același timp 
cele opt competențe-cheie, competențele generale și competențele specifice, printr-o gamă diversă de 
exerciții, permite profesorului să se adapteze nevoilor fiecărui elev. Prin folosirea unor strategii didactice 
moderne, a unor metode activ-participative, fiecare elev va fi valorizat în cadrul unor activități școlare sau 
extrașcolare, conform capacităților sale cognitive, afective, psiho-motorii. De aceea, serbarea școlară este 
un bun prilej de educare a capacităţilor de vorbire/ dicție, atenție şi a înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin 
conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc ,,autentic ”, spontan şi sincer 
situaţiile redate. În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi 
apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi de frumos, încă 
două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată 
de emoţie, 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 elemente importante ce contribuie la construirea unor valenţe estetice şi educative 
deosebite. Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă elemente accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Propun o serbare dedicată zilei noastre naționale ”1 Decembrie”: 
1. Imnul de stat – grup vocal 
2. Poezie: Ce-ți doresc eu, ție, dulce Românie 
3. Avem o țara sfântă – grup vocal, acompaniament la tobă 
4. Cântec de unire – solist 
5 Poezie: Trăiască România mare 
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6. Trăiască România – grup vocal, acompaniament chitară
7. Acasă-i România – solist
8.Poezie: Nu plânge, maică Românie!
9. Cât trăim pe acest pământ – soliști
10. Suntem români mereu – grup vocal, negativ
11. Doamne, ocrotește-i pe români – solist
12. Poezie: În limba ta
13. Așa-i românul – solist
14. Românie, Românie - grup vocal, negativ
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 COLABORĂRII DINTRE PĂRINȚI SI PROFESORI 
 

PROF. VETREȘ MAGDALENA CORINA, 
ȘCOALA GIMNAZIALA DOMAȘNEA 

 
Școala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, iar educaţia 

coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. Şcoala şi familia sunt două 
instituţii care au nevoie una de alta și care 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, ci şi un climat familial, afectiv şi moral. 

Părinții și profesorii împărtășesc aceleași obiective pentru copii și elevi: vor ca fiecare dintre aceștia 
să dea tot ce mai bun din ei când vine vorba de educație. Acest lucru se poate întâmpla numai atunci când 
părinții și profesorii colaborează prin mai multe mijloace. 

Una dintre cheile unei experiențe academice de succes pentru copii este o relație productivă și de 
susținere între părinți și profesori. Iată câteva puncte cheie pe care părinții trebuie să le ia în considerare 
pentru a ajuta la dezvoltarea și menținerea unor astfel de relații: 

• Comunicarea este esențială. Încă de la începutul anului școlar este necesar ca un părinte să se 
prezinte la școală și să informeze profesorul cu privire la cel mai bun mod de comunicare și păstrarea 
contactului părinte-profesor. De asemenea, profesorii trebuie informați dacă există ceva semnificativ în 
viața copilului care ar putea afecta prezența la școală, cum ar fi probleme de sănătate. 

• Asumarea unei relații de colaborare. Profesorii și personalul școlar sunt persoane extrem de 
muncitoare și dedicate, care investesc timp și energie semnificative pentru a oferi copiiilor cea mai bună 
educație posibilă. Când apar probleme la școală, este de înțeles că părinții se pot simți stresați, supărați sau 
defensivi. Cu toate acestea, luarea unui ton sau a unei poziții atacante va agrava adesea problema și ca atare, 
de multe ori este util ca părinții să poată intra în dialog cu profesorii și personalul școlii cu o conduită 
deschisă, calmă și cu o stare de spirit de rezolvare a problemelor. 

• Exprimarea aprecierii. Cu toții suntem uneori vinovați din pricina faptului că acordăm o atenție 
semnificativă comportamentelor negative și uităm să consolidăm comportamentele pozitive. Copiii și 
adulții răspund destul de bine la atenția pozitivă și apreciază că li se spune atunci când fac o treabă bună. 
Așadar, dacă observi un profesor care face ceva deosebit de util sau eficient cu copilul tău, un simplu 
„mulțumesc” va fi foarte apreciat! 

• Implicarea. Nu este o noțiune nouă faptul că voluntariatul în școala unui copil poate fi un mod 
foarte eficient pentru ca părinții să se familiarizeze cu mediul în care învață copilul și să sprijine personalul 
școlii. În timp ce unii părinți sunt capabili să facă voluntariat în mod regulat, alți părinți pot fi voluntari 
pentru un anumit proiect, activitate sau excursie cu școala. 

• Sprijinirea educației copilului. În calitate de părinte, este important să cunoașteți așteptările 
copilului dvs. și să vă familiarizați cu orarul acestuia. Deși copiii sunt responsabili în primul rând de 
finalizarea temelor, este important pentru părinți să ofere supraveghere la rezolvarea temelor și să fie 
informați cu privire la termenele limită ale unor proiecte sau programarea evaluărilor.  

Părinții sunt o resursă neprețuită pentru profesori, oferindu-le informații despre viața de acasă a 
copilului și ceea ce funcționează cel mai bine pentru acel copil în ceea ce privește învățarea și suportul 
pozitiv al comportamentului. Majoritatea părinților doresc să fie implicați în procesul educativ, iar mulți 
sunt implicați în moduri care nu sunt vizibile pentru profesori. Părinții susțin școala în mai multe moduri 
prin activități care asigură învățarea semnificativă pentru copiii lor, indiferent dacă aceasta se desfășoară 
acasă, într-o școală sau în comunitatea mai mare. Profesorii din sălile de clasă colaborează și comunică cu 
părinții și respectă provocările cu care se confruntă. Muncesc din greu pentru a înțelege și a fi de ajutor 
atunci când așteptările instituționale nu pot fi îndeplinite așa cum ne-am dori întotdeauna. 

Copilul este centrul tuturor eforturilor de colaborare, iar părinții sunt parteneri puternici ale sistemului 
de educație. Pe măsură ce copiii învață și se dezvoltă cu succes, profesorii, părinții și copiii pot sărbători 
progresul și relația de colaborare materializată prin rezultatele învățării.  
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ - FAMILIE 

AUTOR: PROF. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN 
LICEUL TEHNOLOGIC ,,UNIREA”ȘTEI, JUD BIHOR 

 Familia şi şcoala sunt agenţii educativi cu o influenţă deosebită asupra formării şi dezvoltării 
personalităţii copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, relațiile 
reciproce pe care le dezvoltă, poziţia pe care o adoptă fiecare în relaţia şcoală - familie. 

 O bună colaborare între familie și școală se poare realiza prin parteneriate. Parteneriatele trebuie 
văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi.  

Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o problemă de 
natura relaţiilor publice. 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.  

Parteneriatul şcoală - familie este o formulă pedagogică, noţiune relativ nouă înserată în domeniul 
educaţiei. 

Parteneriatul cu familia insistă pe formarea anumitor competenţe şi deprinderi de pregătire a copiilor 
pentru viaţa şcolară şi cea socială, iar părinţilor pentru asigurarea unei educaţii de calitate copiilor. În 
general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu şcoala.  

Prin parteneriatul școală – familie se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei doi 
factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori şi a cerinţelor de la copil.  

Ca parteneri, atât şcoala cât şi familia au anumite cerinţe una faţă de cealaltă. Prin urmare, profesorii 
doresc din partea părinţilor: 

să ofere copiilor lor condiţii optime ca aceștia să se dezvolte, 
să le ofere un mediu sigur, liniştit şi prielnic pentru a învăța, 
să sugereze copiilor importanţa educaţiei pentru viaţa de adult, 
să-i îndrume pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele casnice,  
să comunice des şi deschis cu profesorii, 
să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul faţă de alţii,  
să-i determine pe copii cum să reziste influențelor nefaste, 
să-şi accepte responsabilitatea de părinte fiind un bun exemplu, 
să susţină acțiunile şcolii. 

  De asemenea, părinţii au şi ei expectanțe privitoare la activitatea cadrelor didactice cum ar fi: 
să fie receptivi la nevoile, interesele şi abilitățile copiilor, 
să comunice des şi deschis cu părinţii, 
să stabilească cerinţe şcolare nepărtinitoare pentru toţi elevii. 
să manifeste dăruire în educarea copiilor, 
să trateze pe toţi elevii corect, 
să intensifice disciplina pozitivă a copiilor, 
să ofere indicaţii cu privire la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 
Parteneriatul școală-familie 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.

Factorul hotărâtor pentru succesul şcolar este colaborarea directă și activă în cadrul ecuației şcoală
- familie. Efectul colaborării cu părinţii asigură reușita scopului educaţional. 

Mult timp, concepţia potrivit căreia şcolii îi revine sarcina instrucţiei, iar familiei, cea a educaţiei, a 
persistat, separând astfel rolurile celor doi agenţi educativi. Şcoala şi familia trebuie să colaboreze real, 
bazându-se pe încredere şi respect reciproc, pe grija faţă de elev, făcând loc unei relaţii deschise. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII. 
SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBROSLOVENI 
PROF. ÎNV. PRIMAR: VÎLCEA MARINELA 

 
 Pentru părinţi, începerea unui an şcolar, 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. 

 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 
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 facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice cu părinţii 
prin email,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. 

 O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele familii se simt 
neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze 
este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. 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 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. 

 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 a sigura reuşita şcolară. 

 Mediul familial 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 extrem de 
puternică şi de neînlocuit. 

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. 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. 
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 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). 

 Prin serbările școlare, cu prilejul diferitelor sărbători, prin organizarea vizitelor, a excursiilor sau prin 
organizarea unor spectacole în comun, am implicat mereu părinții într-un demers formativ-educativ coerent, 
care să sprijine dezvoltarea elevului. 

 Prin conținutul bogat și diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea școlară valorifică 
varietatea, preocuparea intereselor și gusturilor elevilor. 

 Ea evaluează talentul, munca și priceperea colectivului clasei și transformă în plăcere și satisfacție 
publică străduințele colectivului clasei și ale fiecărui elev în parte. 

 Perioada de pregătire a serbării, dorința sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod 
favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil trebuie să aibă 
un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simți parte integrantă a colectivului, să fie conștient 
că și de participarea lui depinde reușita serbării.  

 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. 
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SERBARE DE CRACIUN- DATINI SI OBICEIURI 
CLASA A III-A 

DEC.2019 

PROF. ÎNV. PRIMAR, VINTILĂ SIMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEŞTI, JUD. BACĂU 

La porţile sufletelor noastre de creştini bat Sfintele Sărbători de iarnă. 
Astazi, elevii clasei a III-a vor prezenta un program artistic cu datini şi obiceiuri de iarnă. 

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. 
 MOŞUL : - Măi Marie, mai lasă pregăteala că e destul pentru azi! 
Stai şi tu lângă mine că trebuie să vină colindătorii! Ai pregătit colacii şi nucile? 
BABA : - Sunt gata de mult! Numai să vină! 
 MOŞUL :- În sara asta-i mare sărbătoare 
Pentru întreaga suflare!  
Asta este seara sfântă  
Când colindele se cântă!  
Este seara de Ajun 
A bătrânului Crăciun! 

( COPIII): - Primiţi colindătorii? 
 MOŞUL şi BABA: - Primim, primim!!! 
Intră copiii cântând: “O, ce veste minunată!” 
 BABA : - Îţi aduci aminte, moşule, ce frumos era când mergeam cu colindatul şi era zăpada mare, 

mare? 
MOŞUL :- Măi, babo, vin colindătorii. Lasă amintirile şi ai grijă de covrigi! 
COLIND: Deschide usa crestine  
BABA: - Haideţi, oameni buni, poftiţi,  
 Lângă noi acum să fiţi 
 Pe Hristos dacă-l iubiţi 
 Cu noi ca să prăznuiţi  
 Că-i sara Ajunului  
 Sfântului Crăciunului! 
C 1.Am venit să colindăm, 
De bine să vă urăm,  
Sănătate şi noroc 
Şi tot anul plin de rod! 

C2.Şi dacă tot am venit  
Vom petrece negreşit  
Vom cânta şi vom juca, 
Colinde vom asculta 
Şi proverbe, zicători,  
Cum e datina la noi! 
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 C3.Ce drag mi-e satul nostru, 
Căsuţe ca-n poveşti,  
Izvor de dulci miresme  
Şi datini strămoşeşti. 
Ce dulce-i versul doinei,  
Şi cum să nu-l îngâni, 
El e comoara vie,  
Lăsată din bătrâni 
 
C4.Când e al pâinii praznic,  
Lângă izvor vin toţi 
Şi chiuie şi saltă,  
Bunici şi strănepoţi. 
 
C5.Ei, da vorba multă-i sărăcia omului! 
Mai bine hai să cântăm un cântecel de iarnă! 
CÂNTEC: “ A nins pe la noi,, 
 
C6. Fiecare pom din lume  
Are o poveste-anume. 
Dar e una de demult  
Şi pe-aceea o ascult- 
Totdeauna de Crăciun 
Daţi-mi voie să v-o spun: 
 
 SCENETĂ : Bradul credincios 
   
CÂNTEC: Brăduţ iubit 
 
PLUGUŞORUL ŞCOLARULUI 
 
SORCOVA 
 
S-a sfârşit programul nostru 
Suntem foarte fericiţi 
Că-n această zi de iarnă 
Aţi venit să ne priviţi 
Lucruri mari şi prea-nsemnate 
De la noi nu-s de-aşteptat 
După puterile noastre 
Ce-am ştiut, am prezentat. 
 
LA MULŢI ANI! ( TOŢI COPIII). 
2. La mulţi ani cu sănătate, 
Să vă dea Domnul tot ce doriţi! 
Zile senine şi fericire, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
2.Vă fie viaţa numai lumină 
Ca în lumină să dăinuiţi. 
 Pentru credinţă şi libertate, 
La mulţi ani, să trăiţi! 
 
. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

P.I.P VIȘAN DANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICU ENEA,, BACĂU 

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. 

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. 

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 
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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 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 f i  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 f i  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 f i  formate din: taţi, părinţi 
unici, 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. 

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. 

 
Biliografie: 
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 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

VIȘAN STELIANA 
GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 22 

DR. TR. SEVERIN, MEHEDINȚI 

Copiii sunt cei mai tineri membri ai unei comunități, prin urmare, educația copiilor este 
responsabilitatea întregii comunități. 

Procesul de formare și educare a personalității copiilor începe în familie, este continuat apoi în 
grădiniță și școală în vederea integrării lor în societate. Astfel, în societatea actuală, parteneriatele 
educaționale dintre familie – grădiniță - comunitate sunt esențiale în procesul de educație al copiilor. 

Grădinița este primul segment al sistemului de învățământ care urmărește pregătirea copiilor pentru 
o integrare socială activă și unul dintre partenerii comunitari care marchează începutul traseului educațional
al copiilor. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă prima experiență relațională și de colaborare a 
părinților cu persoane profesioniste în domeniul educației. Grădinița este prima instituție care valorifică 
potențialul fizic și psihic al fiecărui copil, după principii didactice și metode de instruire specifice, însă 
activitatea din grădiniță nu poate fi izolată, separată de influențele educative ce se exercită asupra copilului 
în familie.  

Îmbinarea în parteneriat a informațiilor deținute de părinți cu cele ale grădiniței trebuie să fie în 
beneficiul copilului.  

Familia și grădinița au un interes comun: educația copilului și pregătirea lui pentru integrarea cu 
succes în viata socială și mai târziu în scoală.  

Rolul părinților nu se mai poate limita doar la asigurarea condițiilor de viată pentru copil, la 
supravegherea lui, ci trebuie văzut ca factor principal în educația și socializarea copilului precum și ca un 
continuator al cerințelor impuse de practica educațională. 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 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. Din acest 
motiv este necesară colaborarea între familie și educatorii copilului, aceștia din urmă având datoria ca prin 
activităţile pe care le desfăşoară să pregătească familia pentru a-şi cunoaşte copilul, să o antreneze în 
procesul educaţional. 

 Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, se asigură un sprijin în propria activitate, o educaţie solidă 
a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul nou, necunoscut. 

Cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării au dovedit faptul că nu este suficient să dezvoltăm 
numai abilităţile intelectuale ale copiilor. 

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate schimbări în viaţa 
afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie că este vorba 
de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. 

Ele ocupă un loc important în viaţa copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. 
 Grădiniţa oferă copiilor preşcolari condiţiile necesare unei dezvoltări normale, permiţând fiecăruia 

să-şi urmeze drumul său personal de creştere şi dezvoltare. Totodată oferă suport pentru valorificarea 
potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil, pentru interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea, de 
către fiecare copil, a propriei identităţi.  

Pentru aceea, de la venirea în grădiniţa educatoarea culege informații ce o ajută să cunoască atât copiii 
cât și familiile acestora: studiază dosarele personale ale copiilor, interpretează chestionarele aplicate la 
început de an, stabileşte un program de activităţi cu familia, proiecteză întâlniri individuale şi colective, 
consultaţii, activităţi extracurriculare. 

 De asemenea, educatoarea comunică zilnic cu părinţii oferind informații despre copii și luând decizii 
de comun acord cu părinții referitoare la evoluția acestora. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi 
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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. 

Atunci când familia este implicată de la început în activitățile desfășurate de copii în grădiniță, ea va 
percepe corect importanţa colaborării cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa va fi 
constientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

De aceea părinţii trebuie să se autoeduce şi să-şi controleze comportamentul astfel încât să aibă o 
comportare prin care să le ofere copiilor, în permanenţă, exemple demne de urmat. Preocuparea părinţilor 
de a păstra ordinea şi curăţenia în casă îi va învăţa pe copii să aibă grijă de igiena locuinţei şi a viitorului 
loc de muncă. 

Părinţii sunt modele în educaţia intelectuală, estetică şi morală. Ar fi o greşeală dacă am socoti că 
educaţia copiilor revine în întregime numai şcolii şi că familia nu are nimic de făcut; la educaţia intelectuală 
a copiilor contribuie exemplul părinţilor care studiază pentru ridicarea calificării lor profesionale, pentru 
perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate, în scopul obţinerii unor rezultate mai bune la locul de muncă. 

Copilul este principalul beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie. 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! 

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: 
- Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară”, Editura Aramis, Bucureşti 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. VLAD IULIAN 
LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU, BUZĂU 

 ,,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”  

 Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 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. Copilul reprezintă elementul cenrtal 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-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. 

 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
 Comunicarea învăţător/diriginte-familie 
 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 releţiei 
şcolă-familie. De aceea trebui cunoscuţi factorii care favorizează dar şi blochează o comunicarea eficientă. 
Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura 
comportamentului. 
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 Factori care favorizează comunicarea 
• Transmiterea informaţiilor de către învăţător/diriginte într-o formă accesibilă părinţilor; 
• Alegerea unei teme de discuţie interesantă care să incite curiozitatea părinţilor; 
• Mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; 
• Capacitatea învăţătorului/dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele; 
• Evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu părinţi acestora; 
• Rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii; 
• Sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului. 
 Factori care blochează comunicarea 
• Utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor; 
• Evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului; 
• Alegerea de teme neadecvate lectoratului; 
• Judecarea, ridicularizarea, moralizarea părinţilor; 
• Transmiterea unui volum mare de informaţii; 
• Oferirea sfatului necerut. 
 Rolul şcolii şi familiei în orientarea şcolară şi profesională a copilului 
 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 meseri, 
învăţământul superior. Rezultatul sau evaluarea acţiunilor de orientare consau 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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII ÎN ȘCOALA 
SPECIALĂ 

VLAICU MONICA-ALEXANDRA 

Parteneriatul şcoală – familie reprezintă o problemă actuală importantă, prezentată în documentele de 
politică educațională la nivel naţional şi internaţional, în cadrul emisiunilor TV și canalelor de socializare 
în speranța că starea învățământului se va îmbunătății. 

În cazul școlilor tradiţionale, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter 
informal, ocazional. În școlile moderne stabilirea unui parteneriat cu părinții este vitală şi reprezintă un 
predictor pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare.  

 În condiţiile şcolii speciale părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii care 
privesc actul educaţional. Acolo unde părinții sunt indiferenți în ceea ce priveşte problemele educaţionale 
ale copilului, integrare întârzie să apare sau nu se va produce niciodată. În acest sens apar o serie de 
dificultăţi datorită atitudinii de reţinere sau neîncrederii părinţilor care au o concepție greșită, învechită cu 
privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil cu nevoi speciale. Având în vedere perspectiva 
învăţământului de tip incluziv părinţii au oportunitatea să-şi exprime propria lor viziune asupra modului de 
funcţionare a şcolii şi să participe într-o oarecare măsură la influenţarea actului managerial din şcoală. De 
asemenea, familiile copiilor cu nevoi speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare şi să dea 
dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai lente sau mai rapide din viaţa copiilor lor. Pentru o 
mai eficientă susţinere a şcolii speciale din partea familiilor, membrii acestora trebuie să satisfacă un 
minimum de cerinţe:  

• Să aibă convingerea că scopul educaţiei este nu numai de a educa copiii, ci şi de a-i menţine în
familie şi comunitate. 

• Să privească învăţarea ca un concept holistic – acel ceva care are loc în şcoli dar şi în familie şi
comunitate sau în alte servicii educaţional-recuperatorii pentru copiii cu dizabilităţi. 

• Să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea lor.
• Să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării copiilor cu cerinţe

și nevoi speciale din comunitatea lor.  
• Să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor

în şcoală şi în afara ei. 
• Să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care

se ocupă de educarea şi recuperarea copilului, 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 proprii copii la activităţile desfăşurate în parteneriatul școală – familie. 

• Să fie convinşi de avantajele oferite de şcoală, copiilor şi să accepte fără resentimente eventualele
limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora.  

• Să participe, atunci când este solicitat, la aplicarea programului educaţional şi terapeutic propus;
Recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, participă sau nu la activităţi este

dovada clară a îmbunătățirii situației învățământului special în țara noastră.  
Un parteneriat între specialiști/cadre didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei 

implicaţi înţeleg rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Ceea ce ştie familia despre dezvoltarea copilului 
sunt informaţii de mare valoare pentru înţelegerea cerinţelor educaţionale ale acestuia (informaţii despre 
modul în care acţionează copilul acasă şi în comunitate, despre dezvoltarea acestuia, despre părerile şi 
dorinţele sale etc.). Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea 
copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mult mai mare. Există modalităţi relativ simple 
prin care părinţii pot susţine progresele copilului, prin consolidarea experienţelor de învăţare acasă şi prin 
încurajarea reuşitelor acestuia, utilizarea jocului şi diversificarea contactelor sociale.  

Parteneriatul şcoală-familie nu se poate construi foarte repede, ci se formează prin paşi foarte bine 
planificaţi, care au ca scop stabilirea unei relaţii de încredere cu cadrele didactice şi alţi specialiști. 
Contribuţia părinților este esenţială în procesul de integrare şcolară a copiilor, oferind cadrelor didactice 
informații despre comportamentul elevului în afara școlii, dificultățile pe care le au în desfășurarea 
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activităților curente, dezvoltarea anterioară a copilului de la naștere până în prezent și recunoașterea 
progreselor făcute de-a lungul timpului.  

Când cadrele didactice și conducerea școlii sunt dornici să-i atragă pe părinți, atunci rezultatele 
copiilor se îmbunătățesc. Majoritatea instituțiilor educaționale au un grup formal de legătură scoală-familie, 
relațiile sunt denumite diferit: „implicare parentală”, „parteneriat”, „relație scoală-familie”, dar toate 
reprezintă convingerea că dacă adulții, în cadrul celor două instituții, comunică si colaborează, atunci cei 
care vor avea de câștigat sunt numai și numai copiii. Termenul de „parteneriat scoală-familie” este folosit 
pentru a sublinia faptul că școlile, familiile si comunitățile împart responsabilitățile care vizează copiii. 
Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții sunt parteneri în educația copiilor, 
rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună frecventare a școlii, reducerea ratei de abandon 
școlar și scăderea fenomenului delicvenței. Familia a avut şi are un rol important în viaţa copilului. 

Școlile încurajează parteneriatul cu familia iar părinții se îndreaptă către școală pentru a fi îndrumați. 
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NAȘTEREA DOMNULUI – SĂRBĂTOAREA BUCURIEI ÎN ORTODOXIE 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR VLĂȘCEANU DANIEL 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU” 

 IZVOARELE, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este prin excelență evenimentul din istoria mântuirii 

care aduce cea mai mare bucurie în sufletele și în casele credincioșilor. Dacă la Paște bucuria vine după o 
săptămână de tristețe din cauza patimilor îndurate de Domnul nostru Iisus Hristos, Crăciunul nu este umbrit 
de nicio urmă de tristețe și este trăit din plin ca sărbătoare a bucuriei de copii și de părinți deopotrivă. 

Izvorul bucuriei noastre este însuși Dumnezeu, care nu a îngăduit ca neamul omenesc să rămână 
chinuit de diavol pentru totdeauna și ne-a trimis Mântuitor, chiar pe Fiul său, făcut om, ca pe toți cei ce 
suntem asemenea Lui după omenitate să ne ridice împreună cu El la ceruri. Coborârea lui Dumnezeu pe 
pământ prin Fiul Său este manifestarea în plan văzut a iubirii milostive a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură 
ne învață ca la baza întrupării Fiului lui Dumnezeu stă iubirea, atributul principal al lui Dumnezeu. 

„Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe Fiul Său în lume”, iar continuarea textului 
Evangheliei ne liniștește sufletele cu nădejdea mântuirii: „că orice crede El să nu piară, ci să aibă viață 
veșnică”. După spusele aceluiași evanghelist, Sfântul Ioan, cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor și 
cred în Dumnezeirea Lui, nu vor fi osândiți la judecată, ci vor trece în împărăția lui Dumnezeu alături de 
sfinți fără a fi supuși judecății. 

Dumnezeu ne învață în ziua Crăciunului că adevărații Săi Fii trebuie să dea dovadă de dragostea 
frățească și de smerenie: dragostea după modelul Său, care a binevoit a trrimite în lume pe Fiul, fără a se 
gândi numai la Sine și fără a păstra dragostea intratinitară închisă în Sine, ci deschizând-o spre oameni, iar 
smerenie, după modelul Fiului, Care, deși Dumnezeu după fire, nu a refuzat să se facă om, ci a coborât la 
făpturile căzute, asemenea robului, ca să-i ridice pe toți împreună cu El la Împărăție. 

Bucuria Crăciunului are în primul rând un sens soteriologic, pentru că vine în lume Mântuitorul lumii, 
care va scăpa omenirea de păcat. În al doilea rând, bucuria este trăită de Crăciun ca o manifestare a dragostei 
între oameni după modelul dat nouă de Dumnezeu, iar această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de 
a face daruri celor dragi. Fiecare om joacă rolul de Moș Crăciun și este dator să joace acest rol deoarece 
făcând aceasta imită pe Dumnezeu Tatăl, Care a făcut primul și cel mai mare Dar omenirii: Pruncul 
Mântuitor. Astfel, Hristos devine darul veșnic făcut nouă de Dumnezeu, iar acest dar vine în lume aducând 
multe alte daruri: iertarea păcatelor, biruirea morții, vindecarea bolnavilor, învierea morților și nenumărate 
alte binefaceri despre care ne vorbesc sfinții Evangheliști. De aceea, cu ocazia Crăciunului, înainte de a 
aștepta daruri, ar trebui ca noi să fim primii care dăruim. Darul, ca manifestare a dragostei frățești face ca 
starea noastră de bucurie să nu rămână doar pentru sine, ci să se răspândească și la ceilalți. Bucuria deplină 
nu vine atunci când mă bucur doar eu și altul este în lipsuri, ci când eu mă bucur și îi fac pe alții să simtă 
aceeași bucurie. 

Cu adevărat, Nașterea Domnului poate fi socotită sărbătoarea dragostei divine și învingerea 
egoismului din sufletele noastre. Încă din momentul Nașterii Domnului, cosmosul nu a rămas dator, ci a 
răspuns cu darurile sale la darul primit de la Dumnezeu: pământul a oferit peștera, îngerii cântarea de 
bucurie, magii darurile, iar darul oferit lui Dumnezeu din partea întregii umanități a fost Preasfânta Fecioară 
Maria, care va deveni prin harul Duhului Sfânt: Născătoare de Dumnezeu, Maică și Fecioară. 

Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că Liturghia este slujba 
la care îngerii slujesc în chip nevăzut cu preoții jertfa cea fără de sânge, iar ei au fost cei care au răspândit 
în lume bucuria nașterii cântând primul colind „Slava întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, 
între oameni bună voire” și au anunțat bucuria nașterii Domnului păstorilor din jurul Betleemului: „Iată vă 
bine vestesc vouă bucuria mare că vi s-a născut Mântuitor, care este Hristos Domnul.” Deci, participarea la 
Liturghia din ziua praznicului înseamnă împărtășirea aceleiași bucurii pe care îngerii au avut-o la Nașterea 
Pruncului Sfânt. 

Momente de bucurie oferă omenirii de Crăciun prin vestirea Nașterii Domnului. Cei care colindă se 
aseamănă îngerilor și aduc bucurie în casă. Așa se explică faptul că obiceiul colindatului a reușit să treacă 
în al treilea mileniu de existență fără a-și pierde valoarea, pentru că fiecare reprezintă un „astăzi” continuu, 
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iar pruncul Hristos se naște de fiecare dată, aduce mereu bucurie oamenilor și le reîmprospătează nădejdea 
veșniciei. 

Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de bucurie, mai ales cele sărace. În casele 
sărace pătrunde mai bine speranța în ziua de Crăciun și își face loc credința ca Dumnezeu nu îi uită niciodată 
pe oameni, ci le poartă de grijă. Iisus s-a născut într-o familie modestă, Iosif și Maria au rătăcit mult timp 
prin Betleem până să găsească loc de odihnă, însă cu toate acestea Dumnezeu a binecuvântat această familie 
și au primit cel mai mare dar, dorit de orice familie de pe pământ: un Prunc Dumnezeiesc, care va șterge 
păcatele lumii. Gândind la acest lucru, în casele sărace nu ar trebui să fie urmă de tristețe în ziua Crăciunului, 
căci tuturor Dumnezeu le poartă de grijă și va rândui în așa fel încât să se risipească durerea și întristarea 
de pe fețele oamenilor când va socoti el că este mai de folos pentru mântuirea lor. 

Ajutorul pentru cei săraci poate veni în mod direct de la Dumnezeu, dar, de cele mai multe ori, el 
trebuie să vină prin intermediul oamenilor. A lăsat Dumnezeu pe lume și săraci ca să pună la încercare 
dărnicia noastră și a trimis în lume pe Fiul Său făcut om ca să ne arate că izbăvirea oamenilor din necazuri 
și dureri o lucrează prin oameni. Așa se explică de ce perioada Crăciunului se înmulțesc acțiunile umanitare 
și fericiți sunt aceia care mențin acest obicei ca o permanentă în viața lor, care vestesc bucuria Crăciunului 
cât mai des cu putință și care reușesc să aducă bucuria în casele oamenilor de cât mai multe ori. 

Cu ocazia marelui praznic al Nașterii Domnului să-L rugăm pe Dumnezeu să facă din casa noastră 
peșteră, iar din sufletul nostru iesle în care să se nască Pruncul Sfânt, care cu harul Preasfântului Duh să 
aducă bucurie și pace în casele noastre. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 
 

PROF. VARGA EMILIA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 46 “ALLEGRIA”, ORADEA 

 
Importanţa parteneriatului cu părinţii 
În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă 

a viţii lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care 
cuprinde programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor 
orare, ci şi privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o 
altă parte, acasă). Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea 
adapta activităţile de acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al 
grădiniţei şi cel al familiei. 

Pentru reuşita actului educaţional, munca depusă de cadrele didactice din gradiniţă trebuie continuată, 
susţinută şi întărită de familie. În acest sens educatoarea trebuie să asigure o permanentă colaborare între 
grădiniţă şi familie şi să-i convingă pe părinţi să păstreze unitatea de cerinţe adresate preşcolarilor cu cele 
ale grădiniţei. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 
"Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în 
propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi creează 
deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament", subliniază psihologul Oana-Maria 
Udrea. Copilul care se simte apreciat de părinţi percepe în mod pozitiv regulile transmise de aceştia. Ba 
chiar el realizează că părinţii îi acordă atenţie, că sunt preocupaţi de ceea ce face. 

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. 

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.  

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. 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.  

Serbările organizate cu ocazia diferitelor evenimente: Crăciunul, 8 Martie, 1 Iunie, sfârşitul anului 
şcolar, au şi ele o importanţă deosebită în cunoaşterea de către părinţi a copiilor lor ,de talentul şi aptitudinile 
pe care aceştia le au. 

Consultaţiile individuale (convorbirile) cu părinţii ne dau posibilitatea să discutăm cu aceştia despre 
fiecare copil în parte, să luăm măsuri educative comune. Convorbirile cu părinţii creează un climat de 
încredere reciprocă. Ele necesită mult tact, multă atenţie, vocabular ales din partea educatoarei.  

În concluzie, putem spune că reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare 
bună dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia.  
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SERBĂRILE DE IARNĂ 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG VAS ENIKO 

Serbarea este un mijloc de educare, de influenţare formativă a elevilor şi preşcolarilor care de 
asemenea asigură contexte educaţionale în care relaţionările între profesor-elev-părinte se produc în condiţii 
inedite. În acelaşi timp, se ştie că serbarea este un mijloc de acumulare de noi cunoştinţe, dar ea asigură şi 
cadrul propice socializării. 

Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă şi să cuprindă materiale accesibile 
particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Psihologii spun că este important ca cei mici să participe la astfel de evenimente, pentru a se simţi 
importanţi, dar şi ca să se înveţe cu micile responsabilităţi. Totuşi este esenţial ca părinţii să nu pună 
presiune asupra copiilor. De asemenea, psihologii susţin, că în această perioadă, mai toate şcolile şi 
grădiniţele organizează serbări, însă, din păcate, nu toţi părinţii pot lipsi de la serviciu, iar absenţa lor poate 
marca semnificativ un copil. 

Din păcate, aceste activităţi extraşcolare pot avea şi părţi neplăcute. Cu toate pregătirile cadrelor 
didactice şi implicarea părinţilor, nu toţi copiii se bucură de serbarea pregătită cu atâta sârguinţă pentru ei. 
Sunt copii care devin agitaţi din cauza mulţimii de oameni prezente şi a blitz-urilor ce par să nu se mai 
oprească, şi nu mai vor să recite poeziile sau plâng pe toată durata serbării. 

Serbările de iarnă sunt considerate evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi 
preşcolarilor, atât din punct de vedere afectiv cât şi cognitiv. Scopul acestor serbări este introducerea unei 
atmosfere de sărbătoare şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de valorile 
folclorului românesc. 

Ca şi principale obiective ale serbărilor de iarnă putem aminti: 
• Cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor de Crăciun;
• Participarea afectivă şi efectivă la pregătirea serbării;
• Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor;
• Dezvoltarea capacităţii de socializare prin participare la activităţile organizate şi cele de

parteneriat. 
Oricum, le-am privi, aceste serbări trebuie să aibă în vedere copilul şi nu costumele, cadourile sau 

părinţii. Acestea trebuie să îl înveţe ceva nou, să-l distreze, să îi arate că este în siguranţă, să îi arate că 
educatorii sau învăţătorii sunt în aceeaşi echipă cu părinţii. 

Bibliografie  
*Piaget,J., Inhelder, B. (2011), Psihologia copilului, Editura Cartier, Chişinău
*Taciu-Răduţ,R., Bocoş,M., Chiş,O.(2015), Tratat de management educaţional pentru învăţământul

primar şi preşcolar, Editura Paralela 45, Piteşti 
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NECESITATEA PARTENERIATULUI EDUCATIV 
GRADINIŢĂ- FAMILIE 

PROF. INV. PRESC. VASILE MIHAELA – IOLANDA 
G. P. N. GHERGHIȚEȘTI, COBIA, DAMBOVITA 

“ Eu sunt copilul . tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 
voi reuşi sau dacă 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”  

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 experiaenţa negativă 
acumulată de copil în familia sa. Ceea ce învaţă copilul de la educatoare poate să nu prezinte importanţă 
pentru copil dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică suficient programul. În consecinţă, pentru ca activitatea 
derulată în cadrul unui program de educaţie preşcolară să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să 
se facă cunoscută părinţilor şi ulterior să existe o colaborare strânsă între aceştia şi educatoare. 

Existenţa unor reguli comune cunoscute şi fixate împreună uşurează mult efortul educativ. Dacă 
părinţii sunt implicaţi în programul educativ încă 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. 

Contactele dintre părinţi şi educatoare pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul 
formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor şi asociaţiile părinţilor, al reuniunilor de informare 
a părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele didactice. Într-un cadru informal părinţii pot colabora cu 
grădiniţa cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, aniversărilor. Anul trecut în instituţia noastră s-au 
derulat câteva întâlniri cu părinţii în cadrul programului “ Educaţi aşa!”. 

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. 

Colaborarea şi cooperarea celor doi agenţi educaţionali sunt eficiente şi benefice ambilor factori, dacă 
îndeplinesc condiţiile unei comunicări eficiente în limitele unor dimensiuni umane.  

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar atunci când se ivesc probleme. 
Totodată părinţilor trebuie să li se ofere frecvent informaţii referitoare la copil, să cunoască progresele 
făcute de copilul lor şi să se implice în luarea unor decizii. 

Părinţii pot fi parteneri în educaţie numai dacă deţin multe informaţii despre copiii lor. Pentru 
realizarea parteneriatului este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, să recunoască şi să 
valorifice informaţiile date de ei despre copii, iar responsabilitatea să fi împărţită între părinţi şi educatoare. 
Pentru a avea un parteneriat real cu părinţii educatorul trebuie să fie sincer, să asculte cu răbdare, să laude 
iniţiativele, iar părinţii trebuie să solicite asistenţă şi sprijin când este nevoie, să fie perseverenţi şi să caute 
împreună cu educatorii soluţiile şi să-şi ajute copii atunci când greşec. 

Pentru a realiza eficient un program de parteneriat educativ cu familia este necesar ca la nivelul 
grădiniţei să se cunoască unele particularităţi ale climatului familial din care provine copilul.  

Mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul, nivelul de educaţie al părinţilor, valorile morale care 
sunt transmise noilor generaţii îşi pun amprenta asupra relaţiillor vieţii de familie. Într-o familie în care 
domneşte o atmosferă de stimă reciprocă, care manifestă stabilitate, iar membrii se declară satisfăcuţi de 
rezultatele interacţiunii lor, copilul ocupă un loc central. 

Familiile dezorganizate au în mod caracteristic afectat tiparul de comunicare, iar echilibrul familiei 
este sever tulburat de existenţa conflictelor de aceea interacţiunile părinţi –copii au mult de suferit. Pot 
apărea situaţii de rivalitate iar copilul va utiliza mecanisme de apărare cum ar fi: încordarea , izolarea, 
prefecătoria şi minciuna. Este suficient o singură carenţă a familiei pentru a afecta planul vieţii psihice a 
copilului şi dificultăţi în activitatea lui dominantă.  
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În scopul formării personalităţii copiilor şi găsirii celor mai bune metode de educaţie s-au organizat 
consfătuiri şi întâlniri cu specialişti, iar în urma dezbaterilor s-au stabilit zece reguli pe care trebuie să le 
aibă în vedere deopotrivă, părinţii şi educatorii pentru educarea copiilor. 

 Să-ţi iubeşti copilul, adică să te bucuri de el, să-l accepţi aşa cum este să nu-l jigneşti, să nu-l
umileşti, să nu-l pedepseşti pe nedrept, să-i dai prilej să te iubească. 

 Să-ţi protejezi copilul – să-l aperi de primejdii fizice şi sufleteşti, la nevoie prin sacrificarea
propriilor interese. 

 Să fii bun exemplu pentru copilul tău- să-I transmiţi valorile şi normele etice ale societăţii, să
trăiască în cinste, în adevăr şi să simtă tot timpul comunicarea mamă-copil-tată. 

 Să te joci cu copilul tău, să-ţi faci timp pentru el, să vorbeşti cu el, să te joci cu el cum îi place şi
să iei în serios jocurile lui. 

 Să lucrezi cu copilul tău, să-ţi ajuţi copilul când încearcă să participe la muncă în casă ori în
grădină. 

 Să laşi copilul să dobândească singur experienţe de viaţă chiar dacă suferă, deoarece acceptă numai
experienţele pe care le face singur pentru că propriile tale experienţe sunt lipsite de valoare pentru el. 

 Să-i areţi copilului posibilităţile şi limitele libertăţii umane, dar în acelaşi timp să-i areţi că orice
om trebuie să recunoască anumite limite în faptele sale, chiar şi în familie, faţă de părinţi. 

 Să-l înveţi să fie ascultător şi răsplăteşte-l pentru resoectarea regulilor stabilite, iar la nevoie
încearcă să-i impui respectarea regurilor prin pedepsire. 

 Să aştepţi de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de maturitate şi
propriei experiente, ajută-l cât timp poţi şi cere-i o părere proprie numai când este în stare s-o dea. 

 Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire ( călătorii, excursii, vacanţe, serbări de familie,
manifestări sportive) 

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. 

BIBLIOGRAFIE  
- Revista Învâțământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2, Editura Arlequin, 2014.  
- Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura Didactica Publishing House, București, 2008 
- www.didactic.ro 
- www.asociatia-profesorilor.ro 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII 

 
PROF. DOC. VASILE-POPESCU ILEANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALBENI, JUD.GORJ 
 
 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. 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. 

 Pentru ca serbarea şcolară să-şi atingă finalitatea educativă de informare şi formare a personalităţii 
elevilor este necesar să se respecte principiul interdisciplinarităţii şi a implicării cadrelor didactice de 
diverse specialităţi: literatură, religie, istorie, educaţie plastică, educaţie fizică, geografie, etc., aceştia 
contribuind atât la întocmirea scenariilor cât şi la distribuirea rolurilor. 

 Elaborarea scenariului este partea cea mai grea pentru organizatorul serbării deoarece trebuie să se 
gândească la valoarea educativă a fiecărui număr din program, la modalităţile de a scoate în evidenţă 
calităţile artistice ale fiecărui elev în parte sau ale unor grupuri de elevi. Apoi trebuie să culeagă materialul 
şi să-l organizeze într-un scenariu atractiv şi educativ ţinând cont de „artiştii” implicaţi în serbare 

 Pregătirea serbării şcolare.  
 Când scenariul este bine întocmit şi cu obiective clar definite se trece la distribuirea rolurilor ţinând 

cont că toţi elevii trebuie să participe, atât cei talentaţi cât şi cei cu mai puţine aptitudini artistice dar cu 
dorinţa de a fi al fel de buni ca şi colegii lor. Ca „actor” pe scenă fiecare elev poate „dărui” ceva, îşi poate 
deschide sufletul transmiţând emoţii şi sentimente. În acelaşi timp fiecare părinte vrea să-şi vadă copilul pe 
scenă prezentator, recitator, dansator, solist vocal sau instrumental, corist chiar şi figurant îmbrăcat în 
costumul frumos potrivit tematicii scenariului şi fericit că este o mică „vedetă”. În această etapă 
organizatorul serbării şcolare împreună cu colaboratorii vor distribui rolurile în funcţie de abilităţile, 
aptitudinile şi competenţele elevilor: prezentatorii şi recitatorii vor fi elevi cu memorie dezvoltată, cu dicţie 
bună, cu voce plăcută, cu prezenţă de spirit şi aspect plăcut, soliştii vocali şi instrumentali vor fi elevi cu 
aptitudini muzicale interpretative, dansatorii vor fi elevi cu staturi apropiate şi cu aptitudini coregrafice, 
interpreţii rolurilor de teatru şi de scenete vor fi elevi cu aptitudini artistice pentru teatru, comici, capabili 
să empatizeze cu publicul.  

 Scenariile trebuie alcătuite astfel încât să dea posibilitatea fiecărui elev să se identifice cu rolul, să-
şi dezvolte o imagine şi o stimă de sine pozitive, să-şi valorifice la maxim posibilităţile individuale. Înaintea 
începerii spectacolului, este bine ca în sală să fie creată o atmosferă plăcută, invitaţii putând asculta un 
fundal muzical care să-i destindă; de asemenea este indicat ca în sală să fie distribuiţi fluturaşi cu momentele 
serbării, să fie plasat un afiş cu programul serbării la intrarea în sală; invitaţii vor aprecia dacă la intrare vor 
fi întâmpinaţi de către un elev, care cu bunăvoinţă şi zâmbet îi va conduce la locurile lor şi le vor oferi chiar 
câteva explicaţii despre spectacol. În orice serbare momentele muzicale sunt cele mai frumoase şi 
emoţionante atât pentru interpreţi cât şi pentru spectatori, de aceea le-am acordat o atenţie deosebită 
incluzând cântece pentru cor, grup vocal şi solişti care să fie: - „atractive; 

 Este foarte important ca momentul muzical (cântecul) să fie bine ales, să fie accesibil elevilor şi să 
le placă. În funcţie de tema serbării am pregătit cântece populare, de muzică uşoară, despre copilărie, despre 
trecutul istoric al ţării, despre oameni şi activităţile lor sau cu teme religioase cum sunt colindele, etc. 

 O interpretare corectă alături de repertoriul bine ales oferă cheia succesului pentru o serbare şcolară. 
Repetiţiile pentru serbarea şcolară, încep după distribuirea rolurilor şi alegerea spaţiului. La început 
repetiţiile se desfăşoară individual şi pe paliere artistice (literar, muzical, coregrafic). 
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 După ce se cunosc bine rolurile se face ansamblarea formaţiilor. Este absolut obligatoriu ca ultimele 
repetiţii să se facă în localul şi pe scena unde va avea loc serbarea. Fiecare detaliu trebuie să stea în atenţia 
organizatorului: cum stau elevii în faţa microfonului, cum se deplasează pe scenă, cum stau în clipele de 
repaus, cum se comportă în timpul pauzelor dintre momente, sincronizarea apariţiilor concomitente pe 
scenă. Elevii trebuie să ştie cum să se comporte pe scenă, să nu comunice prin semne cu cei din sală, să nu 
facă gesturi nepotrivite care ar putea conduce la eşecul unei serbări. Repetiţiile trebuie să se desfăşoare într-
o atmosferă de calm, bună dispoziţie dar şi de seriozitate. Indicaţiile profesorului trebuie să fie clar 
exprimate, precis formulate, repetate ori de câte ori este nevoie şi constante iar la sfârşitul fiecărei repetiţii 
profesorul are sarcina de a evalua activitatea, de a da indicaţii pentru următoarele repetiţii. Pentru o 
implicare cu seriozitate şi responsabilitate în fiecare moment al repetiţiei, pentru a fi detaşaţi şi veseli elevii 
au nevoie de momente de relaxare; pentru aceasta, în pauzele dintre repetiţii se pot spune glume, se poate 
desfăşura un joc simplu, un elev poate povesti o întâmplare sau relata despre o emisiune vizionată la 
televizor etc.  

 Pentru a depăşi teama de nereuşită, de eşec, de confruntare cu greutăţi, am căutat să antrenez elevii 
la pregătirea serbărilor (scenarii, costume, decoruri, recuzită), la luarea deciziilor pe termen lung şi imediat, 
să-i informez în permanenţă despre progresele realizate la fiecare repetiţie şi despre avantajele muncii lor. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 
 

AUTOR LUCRARE: VERES ILDIKO 
 
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. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. 
Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu 
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor. Apoi o serie de aspecte ale comportamentului 
elevilor, absențe, disciplină, mod de reușită la învățătură, nu se pot cunoaște și rezolva în modul cel mai 
eficient 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. 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 vorbim 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 învățătoare și de colegii de clasă, 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). 

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. 

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. 

În ceea ce privește relația școală-familie, se impun deschideri oferite părinților privind aspectele 
școlare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

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. 

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 noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin atitudinea 
nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Așadar, e o sarcină a școlii să identifice situațiile-problemă din 
familiile copiilor, să dirijeze 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 
noastră ne bazăm pe sprijinul părinților și desfășuram o sumedenie de activități în parteneriat cu aceștia: 
una dintre aceste activități s-a numit „Pumnul nu te face mare”, o activitate prin care am urmărit combaterea 
violenței în școala noastră. Am avut ca invitați reprezentanți ai Poliției locale, care le-au vorbit atât micilor 
școlari, cât și părinților despre importanța menținerii liniștii atât în familie, cât și în societatea în care trăim. 
Tot în parteneriat cu familia și de această dată și cu comunitatea locală am desfășurat activități de 1 
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Decembrie, prin care am evidențiat patriotismul elevilor noștri care, deși provin din mediul rural, își poartă 
cu mândrie numele și își cinstesc an de an Ziua Națională a României. 

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”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINȚII / SERBĂRILE ȘCOLARE 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BOTOŞ VERONICA 

LIC. TEORETIC „ GEORGE MOROIANU”, SĂCELE / BRAŞOV 
 
Încă din primii ani de viaţă, copilul (preşcolarul şi şcolarul mic), este pus în situaţia de a interacţiona 

cu diferiţi factori ai mediului în vederea integrării sale în societate conform unor norme şi reguli bine 
stabilite.  

Principalul factor şi cel determinant în buna sa integrare în mediul instituţional îl reprezintă – familia, 
ca partener care pune bazele unei dezvoltări armonioase, multilaterale a celui implicat în procesul 
instructiv-educativ. 

În acest sens, 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. Activităţile extraşcolare ( cele in parteneriat cu parintii ), de 
tipul intalnirilor de lectorat, vizite, excursii si serbari 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 . 

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 preşcolarul mic 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 sau factori educaţionali: grădinița, familie, societate separaţi ca şi entităţi de sine 
stătătoare ar arăta aşa: 

• Grădiniţa  
 Grădiniţa este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului. Aici fiind 

foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup. Pentru 
mediul rural, grădiniţa nu îndeplineşte aceeaşi funcţie de cele mai multe ori, 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.  
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 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 importanţipentru 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
 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 
încărcatăde afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să legestioneze. 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 – scoala - 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 desfăşoare în jurul nevoii 
pe care o are copilul de a fi în societate şi de a rezona cu necesităţile acesteia de integrare.  
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FAMILIA ȘI ȘCOALA, PARTENERI ÎN EDUCAȚIA COPILULUI 
 

PROF. VESA RODICA 
COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

 
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. 

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 societăţii, 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. 
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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. 
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. 

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 
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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 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. 

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. 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. 

Se accentuează azi ideea de a sprijini părinţii şi nu de a-i substitui. Se identifică tot mai clar ideea 
unor intervenţii asupra familiei şi deci, în primul rând, asupra părinţilor pentru a-i ajuta, forma și susține în 
sarcinile lor educative.. 
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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. Nica I., Ţopa L. – Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I , E.D.P. , Bucureşti, 1974;
4. Stoian M. – Abecedarul părinţilor, E.D.P., Bucureşti, 1972.
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E SARBATOAREA DE CRACIUN 

EDUCATOARE: VLAD CODRUTA 
GRADINITA”ALBINUTELE”, SECTOR 6, BUCURESTI 

PREZENTATOR 1-EDI 
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. 

PREZENTATOR 2- ILEANA 
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, 
Grupa noastră dă serbare. 

Iarna:-MAYA 
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. 

DECEMBRIE-SOFIA 
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. 
Iar acum, aici la voi, 
Am adus fulgi de nea pufoşi şi moi 
Fulgi de nea, veniţi aici! 
Bucuraţi-i pe cei mici! 
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IANUARIE : Natalia 
Eu sunt luna viforoasă 
Şi trimit copiii-n casă 
Când scot soarele cu dinţi 
Ca să stea lângă părinţi. 
 
FEBRUARIE :MADALINA 
Eu sunt luna, meşter faur 
Când scot soarele de aur 
Printre nouri pe furiş 
Vin copii la săniuş. 
 
CANTEC: SĂNIUȚA FUGE 
 
NORIŞOR 1-STEFAN 
Norii cu căciuli pe frunţi 
Au adus iarna din munţi 
Ea coboara către creste 
Frumoasă ca în poveste. 
Uf, ce frig este afară! 
Fulgii albi ne înconjoară. 
Ziua-i scurtă, noaptea-i lungă, 
Geru-n case ne alungă. 
 
NORIŞOR 2-ANDREI S 
Iarna e aici, o vezi? 
Stă pitită după case 
Pune broderii pe pomi. 
Şi covoare de mătase. 
Ea ne pişcă de –obrăjori 
Si ne-aşterne derdeluş. 
Ea ne cerne fulgişori, 
Ne roşeşte niţeluş. 
 
NORIŞOR 3-ANDREI M 
Ştii ceva? Hai degrabă 
Iernii-un cântec să-i cântăm 
Poate-o mai înduplecăm 
Şi-o uita de fraţii ei 
De Moş Crivăţ şi Polei. 
De Viforniţa cea rea 
Care-mprăştie multă nea. 
 
CANTEC – IARNA A SOSIT IN ZORI 
 
Fulg 1-TUDOR 
Iubită Iarnă, sărut mâna! 
Bine-ai venit de la ţară! 
Toată săptămâna te-am aşteptat 
Seară de seară. 
Mama Iarnă ne-a trezit 
Şi-acum, iată-ne, am sosit! 
Cu zăpadă-mpodobim, 
Munţi, păduri, văi şi câmpii, 
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Bucuraţi-vă, copii! 
 
Fulg 2-ANDREEA G 
Moş Crăciun se grăbeşte, 
Daruri multe pregăteşte. 
În saci plini de bucurii, 
Pentru voi, iubiţi copii! 
 
Fulg 3-BIANCA D 
Cum să vie? N-auziţi ce vijelie? 
Ia te uită ce zăpadă! 
Nu e nimenea pe stradă! 
Bate crivăţul cumplit! 
Şi tramvaiul s-a oprit! 
Aoleu, cum viscoleşte, 
Viforul cum răbufneşte! 
 
Fulg 4-ANDREEA C 
Nu vă temeţi! Moşulică 
De zăpadă n-are frică! 
E-nvăţat cu iarna grea, 
Nu se teme el de ea! 
 
Fulg 5-GABRIEL 
Norii, cu căciuli pe frunţi, 
Au adus iarna din munţi. 
Ea coboară de pe creste, 
Frumoasă ca o poveste. 
Mai întâi a pus pe stradă 
Un covor alb de zăpadă; 
Dalbe flori a prins în ramuri, 
A pictat steluţe-n geamuri. 
 
Fulg 6-IULIANA 
În pădure este iarnă, 
Fulgi uşori prind să se cearnă. 
Şi pe crengile-ngheţate, 
Mici steluţe fermecate 
Se aştern ca o podoabă, 
Luminând pădurea toată. 
 
Fulg 7-CASIANA 
Cu copiii, darnică, 
Iarna-i foarte harnică: 
Punţi durează, de cristal, 
Peste râu, din mal în mal. 
Căci copiii tare-i plac, 
Patinoar face din lac 
Şi le-aşterne derdeluş, 
Loc de joc la săniuş. 
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Fulg 8-SARA 
Noi, fulgişorii călători, 
Anunţăm cu bucurie 
Că-ntr-o clipă o să vie, 
Moş Crăciun împărat, 
De copii mult aşteptat! 

Iarna-MAYA 
Dragi fulgisori de nea, 
Nu am venit singurea, 
Acum,sa va prezint 
Prietenele mele, 
Ce ma insotesc mereu 
Si nu ma lasa la greu 
Haideti,nu mai stati, 
Printeselor dragi 
Si va prezentati. 

Printesa de zapada-MARIA 
Eu sunt printesa de zapada, 
Toata lumea sa ma vada, 
Aduc neaua peste tara, 
Pana mult spre primavera, 
Pe copii ii veselesc, 
Casele vi le albesc 
Pun covor alb peste tara, 
S -aveti grau bogat la vara! 
Aduc multa veselie, 
Scald ochii in bucurie, 
La cei mici si la cei mari, 
Harnici si buni gospodari, 
Aduc daruri de Craciun. 
Si pe Mos batran si bun! 

CANTEC; MOS CRACIUN CE DRAG NE ESTI 

Printesa stelutelor –BIANCA B 
Eu sunt printesa stelutelor de gheata 
Si m-am trezit azi, dis-de-dimineata, 
Pentru ca sunt harnica 
Cu copiii darnica, 
Caci copii tare-mi plac, 
Patinuar le fac pe lac 
Si le –astern si derdelus, 
Loc de joc si sanius. 

Omul de zapada-SERBAN 
Tanţoş sta-n ograda 
Parca-i o minune 
Omul de zapada 
Cu ochi de carbune. 
Dintr-un morcov nasul, 
Cuşma o tigaie, 
Şi-n jur la tot pasul 
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Mare harmalaie. 
Omul de zapada 
Parca se gândeşte : 
« Când o sa ma vada 
Soarele paleşte ! » 
Soarele, molcomul, 
ai zâmbi oleaca, 
Şi pe data omul 
Se facu ... baltoaca ! 
 
Brăduleţ 1 –DAVID C 
O brad frumos 
Ce mândru eşti! 
În ramuri înfloresc poveşti 
Şi jucării, steluţe noi 
Şi cărţi cu zîne şi eroi, 
Iar împrejur e cânt si joc 
Urări de viaţa şi noroc. 
 
Brăduleţ 2 –ANDREI G 
Bradul cu miros de munte, 
Trei steluţe are-n frunte. 
Singur eu le-am decupat 
Şi frumos le-am colorat 
Şi pe ramuri, câte trei 
Am prins veseli clopoţei. 
 
Spiriduş 1-RADU 
Dragi copii din ţara asta, 
Vă miraţi voi, cum se poate 
Moş Crăciun din cer de-acolo 
De le ştie toate –toate? 
Uite cum, vă spun acuma: 
Iarna-n noapte pe zăpadă 
El trimite câte-un înger 
La fereastră să vă vadă. 
 
Spiriduş 2-MATIAS 
Îngerii se uită-n casă 
Văd şi spun, iar moşul are 
Colo-n cer la el in casă 
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! 
 
Spiriduş 3-DAVID M 
Am o veste minunată 
O să vă anunţ îndată 
Împreună s-aşteptăm 
Bun venit noi să-i urăm 
Moşului care străbate 
Drumul lung cu traista-n spate, 
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Să aducă jucării 
Pentru voi, iubiţi copii! 
 
CANTEC DOMN, DOMN SA INALTAM 
 
Crăciuniţa 1 –DIANA 
Asta-i seara de Ajun. 
Vai, ce-mi bate inimioara! 
Unde-o fi Moşul acum, 
A venit cu sănioara? 
Ridic ochii către cer 
Şi văd steaua ce răsare, 
Unde-i Moşul, ce să-i cer? 
Va veni la mine oare? 
 
Crăciuniţa 2-ANASTASIA 
Moş Crăciun e moşul bun, 
Care a pornit la drum 
Şi-a ajuns la noi în tindă, 
Dar aşteaptă o colindă. 
Dacă-i spun o poezie 
Moşu- mi dă o jucărie 
Dacă-i joc un dans frumos 
Moşu-i tare bucuros. 
 
 
Craciuniţa 3 –BIANCA O 
Moş Crăciun e tare bun 
Încărcat vine pe drum 
Totdeauna se grăbeşte 
Oare el nu oboseşte ? 
L-aş pofti să stea la masă 
Dar umblă din casă-n casă 
Ca să-mpartă la copii 
Fel de fel de jucării. 
 
CÂNTEC : LA MULŢI ANI! 
 
TOTI COPIII 
S-a sfârşit programul nostru 
Suntem foarte fericiţi 
Că-n această zi de iarnă 
Aţi venit să ne priviţi 
Lucruri mari şi prea-nsemnate 
De la noi nu-s de-aşteptat 
După puterile noastre 
Ce-am ştiut, am prezentat 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII/SERBARILE 
SCOLARE 

PROF. INV. PRIMAR: VOICILA DANIELA 

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: 

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. 
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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. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ÎNV. PREȘC: VULPE MARCELA RAMONA 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2, 

 COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 

O educatie reala, profunda se fundamenteaza in familie, iar apoi ea se continua si desavarseste in 
gradinita si scoala.In primul rand ea se realizeaza prin puterea exemplului si abia apoi prin cea a cuvantului 
Tot ceea ce se savarseste sub privirea copilului are efect mai puternic decat orice fraza moralizatoare. 

Prin intrarea in gradinita copilul este mutat pentru o parte a timpului intr-un mediu fizic,social si 
cultural nou si isi restructureaza o parte a relatiilor cu mediul familial.Se integreaza intr-un grup de 
copii,este indrumat de o educatoare care se ocupa si de ceilalti ,nu numai de el;are un program mai bogat,dar 
si mai rigid,organizat si dirijat de educatoare.Iese mult de sub tutela parintilor,i se cere mai multa 
autonomie. 

Procesul de socializare se petrece in stransa corelatie cu varsta si etapa de dezvoltare in care se gaseste 
copilul.Educatoarea poate sa organizeze copilului experienta de invatare in asa maniera incat sa –I faciliteze 
accesul in cunoastere si sa-I amplifice capacitatile de asimilare de noi cunostinte,de formare a unor 
deprinderi de munca intelectuala esentiale la adaptarea la activitatea scolara. 

Prescolaritatea cuprinde cea mai importanta experienta socio-educationala din viata unei persoane. 
La aceasta varsta intalnim un nivel optim al sensibilitatii si receptivitatii copilului,al mobilitatii si 
flexibilitatii psihice care permite o achizitie insemnata de potentialitati psihice umane . 

Scopul principal al educatiei in perioada prescolara este integrarea copilului in colectivul grupei in 
vederea pregatirii lui pentru socializare si pentru scoala.Prin aceasta pregatire se urmareste formarea unei 
personalitati mature pentru activitatea de tip scolar.Pentru intarirea relatiilor interpersonale si realizarea 
sintalitatii colectivului de copii,ca grup social,meritul educatoarei va fi cu atat mai mare cu cat va reusi sa 
stabileasca echilibrul si coeziunea grupei,fara a forta lucrurile,prin empatie si professionalism. 

Mediul extrascolar ofera copilului de varsta prescolara resurse inepuizabile de cunoastere si 
reprezinta cadrul propice de utilizare a metodelor euristice in vederea sustinerii invatarii active si interactive 
la prescolari. 

Metodologia didactica de tip euristic sustine dezvoltarea unui sistem interrelationar ce contribuie la 
socializarea copiilor, formarea motivatiei intriseci pentru invatare. In urma activitatilor desfasurate am 
observat ca, utilizand metode active si interactive bazate pe joc si actiunea directa cu mediul inconjurator, 
prescolarii devin mai comunicativi, depasesc mai usor faza egocentrismului, stabilesc mai usor relatii de 
colaborare. 

Dar pentru ca tot efortul educatoarei sa fie rasplatit cu rezultate multumitoare din partea copiilor,are 
nevoie de ajutorul familiei copiilor-factorilor educationali-atat pentru a prelua si dezvolta directiile de 
actiune formativ-educativa pe care le antreneaza institutional,cat si de a gasi rezolvari concrete la necesitati 
de diverse categorii:financiare,practic-aplicative,organizationale ori logistice.Toate aceste motivatii conduc 
catre necesitatea unui parteneriat real,activ-participativ,captivant si motivant,cu implicare sustinuta din 
partea familiei. De aceea ,in gradinita ,fiecare educatoare isi concepe un program de parteneriat sau de 
consiliere si orientare a parintilor ,prin planificare,organizarea si desfasurarea unor actiuni de implicare 
continua si valorificare a fiecarui parinte,atragerea lui,in lumea minunata a gradinitei si asumarea unor 
responsabilitati comune la nivelul grupei din care face parte copilul sau. 

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!  
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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.  

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;
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PARTENERIATUL CU PĂRINŢII – CALE CĂTRE SUCCESUL ŞCOLAR 
 

PROF. ZANFIR CLAUDIA NICOLETA 
LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BĂLCESCU” ALEXANDRIA 

 
„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.” (I. Kant) 
 
Prin educaţie se urmăreşte dezvoltarea armonioasă şi formarea personalităţii elevului în vederea 

adaptării acestuia la o societate aflată într-o continuă schimbare. Mulţi sunt de părere că şcoala deţine rolul 
hotărâtor în procesul educaţiei. Însă aceasta nu poate rezolva singură toate problemele cu care se confruntă 
elevul, indiferent de natura lor. Pentru aceasta este nevoie de implicarea părinţilor.  

Responsabilităţile şi obligaţiile familiei în legătură cu educaţia copilului sunt diverse. Realitatea 
demonstrează însă că, de multe ori, familia de astăzi nu are timp pentru îndeplinirea acestora sau nu are 
pregătirea psiho-pedagogică necesară.  

În acest sens la nivelul oricărei instituţii de învăţământ se încheie parteneriate cu părinţii. Rolul 
acestor parteneriate este de a se crea o relaţie între cadrele didactice şi părinţi, relaţii care să conducă elevul 
spre succesul şcolar şi, implicit, profesional.  

„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.” (1) 
Când şcoala şi familia se află într-o relaţie de strânsă colaborare, elevul primeşte suportul necesar din 

partea ambelor medii, atât cel şcolar, cât şi cel familial.  
S-a constatat că, atunci când părinţii se implică în educaţia copiilor, cresc performanţele şcolare ale 

acestora şi se reduce absenteismul şcolar.  
Cea mai frecventă formă de colaborare a părinţilor cu şcoala este reprezentată de şedinţele cu părinţii. 

Rolul acestora este de a informa părinţii nu doar despre rezultatele şcolare ale copiilor, ci şi despre 
comportamentul şi atitudinea acestora în relaţie cu profesorii şi colegii, despre dificultăţile pe care le 
întâmpină în procesul de învăţare. Împreună cu părinţii se vor găsi cele mai eficiente modalităţi de lucru cu 
copilul, atât la şcoală, cât şi acasă, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevului. 

Lectoratele cu părinţii presupun o mai strânsă colaborare a părinţilor cu şcoala, incluzând atât 
activităţi formale, cât şi informale. În cadrul acestora: pot fi abordate aspecte privind greşelile de educaţie 
ale copiilor şi cele mai eficiente metode de educare a cestora; pot fi invitaţi specialişti care să abordeze 
teme din diverse domenii (exemplu: droguri, violenţă etc.); pot fi organizate activităţi la care să participe 
atât elevii, cât şi părinţii. 

De cele mai multe ori, profesorul se confruntă cu absenţa părinţilor de la astfel de activităţi. Astfel, 
convorbirile telefonice reprezintă cea mai la îndemână formă de colaborare a şcolii cu familia. Însă acestea 
nu sunt suficiente. Prin telefon se pot transmite uşor rezultate şcolare sau aspecte legate de disciplină, dar 
să oferi consiliere, să îndrumi, să sfătuieşti, necesită timp. Iar convorbirile telefonice sunt scurte. 

Sunt situaţii când sunt recomandate consultaţii pentru părinţi. Acestea se dau în cadrul cabinetelor 
psihopedagogice. Să faci educaţia părinţilor sub această formă este, însă, destul de greu. Părinţii apelează 
la astfel de cabinete numai atunci când nu au altă soluţie la problemele cu care se confruntă şi de obicei 
sunt îndrumaţi de şcoală, nu vin din proprie iniţiativă. Psihopedagogul „trebuie să fie atent îndeosebi la 
modul cum părintele expune cazul, deoarece în majoritatea împrejurărilor, dintr-o jenă explicabilă, se 
încearcă modificarea adevărului. Este bine ca cel ce dă consultaţii să nu încerce să impună soluţii. Sarcina 
lui este să lumineze părintele asupra îndatoririlor ce-i revin şi să-l îndemne să găsească singur o ieşire.” (2) 

În colaborarea cu părinţii, profesorul trebuie să aibă o atitudine deschisă, prietenoasă şi să dea dovadă 
de empatie. Când un elev întâmpină dificultăţi în mediul şcolar, nu se vor lua măsuri decât după ce s-a 
consultat părintele. Aşa pot fi descoperite adevăratele cauze care au generat devierile de comportament şi 
atitudine. 
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„Controlul activităţii şcolarului se face printr-o permanentă legătură a familiei cu şcoala. Aceste două 
instituţii sociale nu au voie să se ignore dacă doresc să obţină aceleaşi rezultate, nici să se încurce reciproc 
amestecându-se permanent una în atribuţiile celeilalte. 

Un lucru nu trebuie uitat: că în aceste două medii atât de diferite copilul rămâne unul şi acelaşi 
personaj; că dacă are probleme în familie le duce cu sine la şcoală şi, din această cauză, nu va mai putea să 
înveţe, şi invers: dacă va fi mereu certat în clasă va fi nervos şi preocupat şi acasă. Iată de ce părinţii nu-şi 
vor putea cunoaşte cu adevărat copilul dacă nu ştiu cum reacţionează la cerinţele şcolii, iar profesorii nu 
vor putea înţelege comportamentul copilului dacă nu vor cunoaşte, în linii mari, care este viaţa lui în familie, 
care este atmosfera afectivă şi intelectuală, care sunt exemplele ce i se oferă acolo. Din aceste cauze este 
absolut necesar ca părinţii şi profesorii să se cunoască.” (3) 

BIBLIOGRAFIE: 
1. http://www.tribunainvatamantului.ro/colaborarea-dintre-scoala-si-familie-o-componenta-

importanta-a-educatiei-permanente/ 
2. Bătrânu Emilia, „Educaţia în familie”, Editura Politică, Bucureşti, 1980
3.https://books.google.ro/books?id=70ZjDwAAQBAJ&pg=PT75&lpg=PT75&dq=lectoratele+cu+p

arintii&source=bl&ots=UEf0DVWhsr&sig=ACfU3U1uvFtt8oPG5tczmLqemi0Kx22AwQ&hl=ro&sa=X
&ved=2ahUKEwiHmbLwnvPlAhWxlIsKHR5ZC444ChDoATAJegQICRAB#v=onepage&q=lectoratele
%20cu%20parintii&f=false 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! 
IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII / SERBĂRILE 

ȘCOLARE 
 

ÎNVĂTĂTOARE- ZSIDÓ JUDIT 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÜLÖP ÁRON- FELICENI 

 
Familia reprezintă nucleul de bază al lumii contemporane, primul intermediar pe care îl are copilul în 

relația cu mediul extern. Aceasta are rolul de a asigura o dezvoltare fizică armonioasă și un rol 
psihopedagogic moral și educativ pentru copil.  

Iarna, tărâm de poveste, anotimpul alb care îmbracă totul în magie, care ne îndeamnă să visăm la 
imposibil, să ne apropiem mai mult unii de alţii, să fim mai buni, mai darnici cu cei în nevoi. Minunea 
Naşterii Domnului trezeşte în fiecare dintre noi un sentiment de bucurie greu de descris în cuvinte, e acel 
sentiment care ne aminteşte de acasă, de cei dragi, ne strânge pe toţi în jurul mesei pline de bunătăţi pregătite 
cu suflet de mame şi bunici.Copilăria este perioada în care suntem liberi să visăm, putem şi sunt convinşi 
să credem în Moş Crăciun cel care ne împlineşte orice dorinţă materială.  

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 învățătoare. 

Nici o 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… 

Implicarea părinților în educația școlară a copilului are beneficii majore în ceea ce privește 
comportarea copilului la școală și rezultatele sale școlare. Și aceasta nu numai pentru că prin participarea 
părinților, copilul este supravegheat din ambele părți (părinții fiind înștiințați de orice problemă), ci pentru 
că, văzându-și părinții interesați de educația sa, copilul se va strădui mai mult și va avea un sprijin. 
Experiența școlară a scos în evidență faptul că multe dintre problemele legate de comportare și de rezultatele 
elevilor provin din lipsa de interes a părinților față de ceea ce fac la școală.  

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, acestea 
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). 

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. 
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. 

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 elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 
stimularea creativă a elevilor. Cu cât activităţile extraşcolare sunt mai diverse cu atât creşte interesul 
copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.  
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI CU PĂRINŢII 

DIRIGINTE: ZSIGMOND-SZEKELY EDITH 

Parteneriatul între şcoală şi familie nu este cel scris pe o coală de hârtie semnat de părinte şi diriginte, 
ci este o 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 este o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm şi apoi să lucrăm neîntrerupt 
pentru asta, atât părinţi cât şi profesori. Trebuie să-l înţelegem, ca apoi să se înţeleagă pe sine şi lumea în 
care trăieşte. 

  Activităţile desfăşurate în parteneriat cu părinţii sunt modalităţi propice pentru atingerea unor 
obiective comune în ceea ce priveşte educaţia şcolarilor. 

 Din acest motiv, se recomandă părinţilor: 
• să le prezinte copiilor şcoala ca un loc în care ei pot învăţa lucruri noi şi interesante;
• să cunoască programul şcolar şi pe dascălii copilului lor;
• să vorbească cu profesorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceştia;
• să ofere informaţii suficiente diriginţilor şi să ceară sfatul acestora;
• să participe la evenimentele din şcoală (Ziua copiilor, serbările şcolare, spectacol, şezători etc.);
• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă în şcoală;
• să creeze acasă un mediu bun de învăţare şi educaţie.
”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 părinţii 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. Şcoala completează educaţia copiilor primită în familie, astfel sarcinile 
educaţiei se împart între cele două. 

După familie, grădiniţa şi şcoala constituie prima experienţă de viaţă a copilului în societate, aici 
copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte, descoperă o mulţime de lucruri noi. Comunicarea este foarte 
importantă la această vârstă, un rol important avându-l atât pedagogii cât şi părinţii, care trebuie să 
vorbească cu copilul permanent. 

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. 

Sunt multe modalităţi de colaborare între familie şi şcoală: discuţii frecvente, teme de consiliere 
pentru părinţi, şedinţe şi lectorate cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, serbări, plimbări, antrenarea 
părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea 
unor acţiuni de voluntariat. 

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. 

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. 

John Dewey spune: „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”. 
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Tematica lectoratelor cu părinţii elevilor clasei a VIII -a B 
2019-2020 
 

Nr. 
Crt. 

Tema activităţii Scopul  Modalitatea de 
desfăşurare 

Data  

1.  Organizarea colectivului de 
parinti. Parteneriatul scoala-
parinti 

Alegerea comitetului de 
parinti. Prezentarea 
Regulamentului scolar 
 

Discutii, 
chestionare de 
autocunoaştere 

Sept. 

2.  Importanţa lecturii  Îmbogăţirea vocabularului 
prin citire 
 

Discuţii  Oct. 

3.  Ajutorul părinţilor Probleme întâmpinate de 
elevi privind învatatura 
 

Discutii Noi. 

4.  Sărbătorile de iarnă Crăciunul- sărbătoarea 
dragostei în familie 
 

Dezbateri Dec. 

5.  Orientarea şcolară Implicarea familiei in 
orientarea scolara si 
profesionala a elevului  

Discutii Ian. 

6.   Caldura familiei  Garantia stabilitatii 
emotionale a copilului; 
 

Dezbateri Febr. 

7.  "Familia si lectura elevilor" Discutarea evolutiei scolare a 
elevilor clasei 
 

Discutii Mart. 

8.   Părinte – Elev  Relaţia între părinţi şi elevi 
 

Discuţii  Apr. 
 

9.  Civilizaţia  Rolul familiei in formarea 
unei atitudini civilizate a 
elevilor 
 

Discutii Mai  

10.  "Parinti si profesori in fata 
catalogului" 

Analiza situaţiei şcolare la 
învăţătură şi disciplină 
 

Lectorat 
Dezbateri 

Iun. 

 
Notă: În cadrul fiecărui lectorat se vor discuta şi probleme legate de învăţătură şi disciplină, ori de 

câte ori va fi nevoie. 
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”LA ȘEZĂTOARE” 
GRUPA MIJLOCIE FLORILE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR 
ZAHARIA CARMEN 

Intrare: 
Fete: 
Drag mi-e cântecu și jocu 
Când mi-aprinde-n în suflet focu 
Dragu mi-i unde-am venit 
Și cu cin” m-am întâlnit Hiiiii! 
Băieți: 
Hai feciori cu toți la joc 
Nu mai stați așa pe loc, 
Și luați și fetele 
Câ-s mândre ca florile! 
COPIL 1 
Bună vreme dragii mei, 
Fete mândre și flăcăi 
Am venit să vă cântăm 
Cu toți să ne bucurăm. 
Am venit cu voie bună 
Să petrecem împreună 
Și-aducem cu bucurie 
Jocuri din copilărie. 
Foaie verde de cicoare 
Azi la noi e sărbătoare 
Să lucrăm cu mic cu mare 
Ne-adunăm la șezătoare. 
COPIL 2 
Bun găsit, dragi spectatori! 
Astăzi grupa noastră 
O șezătoare a pregatit 
Pentru dumneavoastră. 
Nu suntem artiști vestiți, ci începători 
Și cu noi vrem ca să fiți, îngăduitori. 
COPIL 3 
Șezătoarea, dragii mei 
E un străvechi obicei 
Când gospodarii se adună 
Să muncească împreună 
Fiindcă lucru-i mai cu spor 
Când primești un ajutor 
Și când treaba se gătește 
Tot românul veselește.  
Orice zi de șezătoare 
E un fel de sărbătoare 
Când prietenii se-adună 
Și muncesc cu voie bună. 
Treaba lor cu toți și-o fac, 
Dar nici din gură nu tac. 
Basme, glume, ghicitori 
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Le spun pe la șezători. 
COPIL 4 
Acum știe fiecare 
Ce este o șezătoare 
Obicei vechi, așezat 
Și de treabă și de sfat 
Fiecare ne-așezăm 
Și de lucru ne-apucăm. 
Foaie verde de cicoare 
Ce bine-i la șezătoare 
 Că fetele vin cântînd  
Și băieții șuierând. 
Vin feciori în sat, 
Seara vin de la arat, 
Cu flori mândre-n pălărie, 
Chiuind cu bucurie. 
COPIL 5 
Iată-mă, sunt românaș! 
Tata zice că-s fecior, 
Iară mama ”puișor” 
Mă îmbracă, mă gătește, 
Uite-așa pe românește: 
Cu opinci, cu zurgălăi, 
Cum stă bine la flăcăi 
Și căciula pe-o ureche, 
Ca să le fiu drag la fete. 
COPIL 6 
Iată-mă, sunt româncuță 
Cam micuță, dar drăguță 
La mijloc port trei culori 
În câmp năframă de flori 
Catrânțe ca ale mele 
Mititele, frumușele 
Spuneți care fată oare 
Se fălește că are? 
COPIL 7 
Am o catrință frumoasă 
Cum știe mama să țeasă 
Și la gât mi-am pus mărgele 
Tot dintr-ale mamei mele 
Și-o floare după ureche  
Pe lume nu am pereche. 
Furca-n brâu am potrivit 
Firul bine-am răsucit 
Și pe fus l-am tot întors 
Că sunt meșteră la tors. 
Furca mea este vrăjită 
Toarce firul subțirel 
Să îmi fac ie din el. 
Să o port la șezătoare 
Să fiu mândru ca o floare. 
COPIL 8  
Plăpumioară eu aș vrea 
Pentru păpușica mea 
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Cu lână bine scărmănată, 
Să-i fie călduț la fată. 
Lână eu voi scărmăna, 
Mamei ajutor voi da 
Plapumă groasă să facă 
Pentru iarna cea geroasă. 
Azi lucrează fiecare 
Cu ce poate, cu ce are 
De cântați acum cu mine 
Merge lucrul și mai bine. 
COPIL 9 
Portul meu cel românesc 
E ușor să-l ghicești 
Fata-i îmbrăcată-n ie 
Fata-i strănsă-n betelie 
Iar poalele uneori 
Parcă scapără de flori. 
La mijloc cu cingătoare 
În obraji e ca o floare, 
Sunt micuță și drăguță, 
Mă vedeți? Sunt româncuță! 
COPILUL 10 
Mă cunoaște orișicine 
Sunt român și-mi șade bine. 
 Tata tare se fălește 
Mama mândră mai este 
Mă îmbracă, mă gătește 
Uite-așa camașa-mi țese 
Și așa mă duc la horă 
Să-i aduc măicuței noră. 
COPILUL 11 
Si-acum, o strigătură ca-n șezători, 
Să meargă lucrul mai cu spor! 
Fata care nu muncește, 
Toată ziua trândăvește! 
Pune capu-n perna mare, 
Și tot cere de mâncare! 
Maghiran crescut în iarbă, 
Să iubești omul de treabă! 
Maghiran crescut în fân, 
Să iubești omul bătrân! 
COPILUL 12 
Dar să-ncepem lucrul  
Și s-avem mult spor! 
Azi lucrează fiecare 
Cu ce poate și ce are. 
Cât îi lumea de sub soare 
Nu-i bine ca-n șezătoare 
Tot cu fete și feciori 
Și mai uiți de supărări. 
COPILUL 13 
Dragii mei eu aș dori 
Azi aici a ne opri! 
Și-nainte de-a pleca 
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Un cântec vă vom cânta. 
Și acuma la șfârșit 
Vă mulțumim că ați venit 
Că azi ne-ați aplaudat 
Și mult ne-ați încurajat. 
Am fost buni la șezătoare. 
Am dansat, am fost cuminți, 
Ascultăm și de parinți, 
Vă așteptăm cu nerăbdare 
Și la alta șezătoare. 
 
Dansuri: 
Ciuleandra; Drag mi-e jocul românesc; Brașoveanca. 
Cântece: 
Mi-o zis mama că mi-o dat; 
Jocul moldovenesc; La oglindă 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

PROF. ITINERANT ȘI DE SPRIJIN VOINEAG MARIANA 
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, BRAȘOV 

 În contextul schimbărilor sociale, se constată o diversificare a modelelor familiale: frecvenţa 
crescândă a coabitărilor, creşterea numărului divorţurilor, a familiilor cu un singur părinte, opţiunea unor 
femei de a avea un copil în afara căsătoriei, noile forme coexistând cu modelul „clasic” al familiei 
conjugale. Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm 
accelerat, familia nu poate rămâne neschimbată.  

Nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. Toate aceste schimbări nu trebuie 
interpretate ca o criză a familiei, ci, mai degrabă, ca adaptări ale conduitei individuale la schimbările 
demografice, economice şi materiale ce afectează societăţile în ansamblul lor.  

Dar pentru a găsi liniște, pentru a obține liniștea lor, părinții să nu se descarce în nici un caz de 
principalele lor răspunderi, trecându-le asupra școlii.  

Colaborând mereu cu școala să nu înceteze nicicând să se ocupe chiar ei de proprii lor copii! 
 Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali, şcolari, 

comunitari. Factorii familiali sunt cei mai importanţi în dezvoltarea unei personalităţi armonioase, în 
securizarea fizică, afectivă şi materială a copilului. 

Indiferent de modul de organizare, mediul familial, întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective 
intense, este apt de a reacţiona la nevoile copilului, de a participa şi favoriza dezvoltarea personalităţii, 
imaginii de sine şi despre lume a copilului. 

 Colaborarea strânsă între familie și școală, începând din învațământul preșcolar este indispensabilă.  
 Trebuie să admitem însă că familia va avea din ce în ce mai mult nevoie să fie ajutată în sarcina ei 

educativă. Astfel, sprijinul acordat părinților poate viza trei direcții de acțiune: 
- sprijinul emoțional, pentru a le da părinților ocazia de exprimare a emoțiilor; 
- sprijinul informațional, pentru a le da părinților ocazia de a înțelege propria situație și cea a 

educației copilului lor; 
- sprijinul instrumental , pentru a le oferi părinților, mijloace, metode și tehnici de rezolvare a 

problemelor care șin de educația copilului. 
 Acţiunea modelatoare din familie se împleteşte cu cea din școală, colaborarea dintre cei doi factori 

fiind primordială. Comportamentul copilului, bunele deprinderi sunt formate atât în familie cât și în școală, 
și se consolidează tot în familie și școală. Astfel, se impune ca legătura între școală şi familie să se păstreze 
permanent, pentru faptul că educaţia nu este o problemă simplă şi uşoară, ci una care comportă cunoştiinţe 
pedagogice şi deprinderi speciale. Necesitatea colaborării între familie şi școală este dictată de rolul școlii 
în educaţia copilului, cât şi a familiei de asigurarea respectării unor principii unice de educaţie şi de adoptare 
a aceleaşi atitudini faţă de comportamentul copiilor într-o situaţie sau alta. În concluzie, putem spune că un 
parteneriat eficient școală-familie duce la crearea unor valori educative superioare, iar beneficiarul nu este 
altul decât „copilul”. 
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CUPRINS
ILIE VICTORIA 3
AFALTER SIMONA-FLORINA 5
FICA DANIELA- NICOLETA 7
MARIN MIRELA 9
RADULESCU DELIA ILEANA 12
SUSA FLORENTINA 14
STEFAN DANIELA GABRIELA 16
UNGUREANU MONICA 18
ABRIHAN ANGELA MARIA 20
ADAM AURELIA CRINA 22
ADELA PAL 24
ALDEA NICOLETA 26
ALEXANDRA CIUCIU 28
ALEXANDRESCU -TACHE MIRELA 30
ALEXANDRU LAURA 32
ALIMAN SABINA 33
ALINA MIHAELA ANDRONACHE 39
ALMAJAN LAVINIA GABRIELA 41
ANA APETREI 43
ANA-MONICA COJOCARESCU 45
ANCUTA ROSAN, CARABA MARIA 47
ANCUTERU SILVIA 49
ANDRAS VICTORIA 51
ANDRECA FLOAREA 52
ANDREI  VIOLETA ROLUL SEBARILOR 54
ANDREI  VIOLETA 56
ANDREI ECATERINA 58
ANDREI MIHAELA- IULIANA 60
ANDREICA LILIANA 62
ANDRESI VICTORIA 64
ANECULOAIE CRISTINA 66
ANGHEL DANIELA 68
ANGHEL IONELA 70
ANGHEL SOCARICI AMELIA 73
ANTOCHI LACRAMIOARA 75
ANTON IONICA 77
ANTON MADALINA 78
ANTON-BADEA MADALINA 80
ANTILA SIMONA 82
ANUTA MIRELA 83
APETREI SIMONA 85
APINTEI MARIA-CRISTINA 87
APOSTU VALENTINA 89
ARCHIP DIANA-MARIA 91
ARDELEAN CRISTINA - DANIELA 92
ARDELEAN MARICA 94
ARDELEAN RODICA 95
ARICIU CLAUDIA CORNELIA 97
ARINTON AURICA MITRITA 99
ARON ADINA OTILIA 100
ASAVEI IONELA 103
AVIRVAREI VALENTINA DOINA 104
AVRAM ELENA 106
AVRAM MONICA 108
AVRAM OLGUTA 110



BACTER MARINEL 111
BADEA ANA MARIA 112
BADEA CAMELIA MARIA 113
BAIC CAMELIA NICOLETA 116
BAICU CATALINA ANDREEA 118
BAIDOC LAURA IOANA 120
BALAJ NICOLETA 122
BALAN DOINA-EUGENIA 124
BALANEAN ANA-MARIA 125
BALANEAN LUCIA 128
BALAZS ENIKO 129
BALAZS MONICA 131
BALINT  LAURA 132
BALOGH MONICA 136
BÁN ILDIKÓ 138
BAN MARIA 139
BANU EMILIA CRISTINA 141
BARB GIANINA 143
BARB MIRELA 145
BARBU RAMONA CORNELIA 146
BARDAN MARINELA 147
BARI NARCIS 151
BARLEA RALUCA 153
BARTES BOMBONOICA-GETA, SUCILEA CATALINA 155
BARTHA ADELA 157
BARTOK IBOLYA 158
BASNAU DORINA 159
BAESU VIORICA 161
BAJAN MARGARETA 163
BALIBAN CARMEN LAURA FLORENTINA 165
BANATEAN NARCISA MARIA 167
BARBOI ALINA 170
BEJANCU MADALINA MIHAELA 171
BEJEREA MARIA 173
BELCIU DANIELA ALBETINA 175
BELCIU IOAN 176
BELICIU CRISTIANA, ALEXE LOVIN DACIANA 177
BENESCU PETRONELA, SZANTO MARIA 179
BIBART  CRISTIANA 181
BIDALACH ANY ALINA 183
BINCHICIU ILEANA 185
BINDEA ADRIANA 187
BIZADEA COSTICA 188
BIZADEA LENUTA 190
BICLEA CODRUTA 192
BIRSAN MARIUS SEBASTIAN 195
BLAGOE ROZETA ANA 197
BOARTA ROXANA DALIA 199
BOBOESCU PATICA MIHAELA FLORENTINA 201
BODNAR ELISABETA 205
BODNAR LUCRETIA 206
BOGORODEA LUMINITA 208
BOLBOSESCU CORINA 209
BOLDOR MARILENA 210
BOLOCAN VIORICA 214
BOLOGH FLOAREA SILVIA 216



BOLOHAN ROXANA MIHAELA 218
BONCEA NICULINA MARIA 220
BÖNDI MOHÁCSI JÚLIA JUDITH 222
BONTAS GABRIELA 224
BORS ALINA ANNA MARIA
BOTEZATU ANA-MARIA 226
BOTIS MARIOARA 228
BOUDA MARIA 230
BRAINAS DANIELA MONICA 233
BRAHASESCU ANDREEA 236
BRAILOIU RODICA-CORNELIA 238
BRANICI CRINA- IOANA 240
BRANISTEANU GEORGETA 243
BRINZA GHEORGHITA 245
BRUJA CARMEN-VASILICA 247
BUCEL VASILICA 250
BUCUR FELICIA- SANDA 251
BUCUR FELICIA- SANDA
BUCUTA FLORINELA-RAMONA 254
BUDA CLAUDIA 257
BUDILEANU ANETUTA 259
BUHA ALINA 261
BULAI GEORGIANA-ROXANA 263
BULZAN CARLA ALINA 264
BURCEA ANGELA 265
BURLACU ALEXANDRA - GABRIELA 267
BURTESCU VESNA SLAVITA 268
BURUIANA MADALINA 269
BURZO MIHAELA 270
BUTA SAVINA ALEXANDRA 272
BUTAN CRISTINA 274
BUTAS FLORICA-CLAUDIA 276
BUTH ILEANA CRISTINA 278
BUTIU EMILIA 280
BUZGURE DANIELA 282
BUZLE VICTORIA ANCUTA 283
BUZOIANU NICOLETA 285
CACIORA LUCIA 287
CALIAN DANIELA 288
CAMEN DIMITRIA 290
CANACHE MARIA 292
CARABAN I. ANETA 294
CARATA  FLORENTINA 296
CARHAT OANA, COSMA MIRELA 298
CAZACU GEORGIANA MADALINA 306
CALINESCU ANCA HAIDI 308
CEAUSESCU ANA-MARIA 311
CERNEA  RELIANA 313
CHELARU GEORGIANA 315
CHELCU DANIELA 317
CHERECHES MARCELA LIANA 318
CHIRA CARMEN 320
CHIRA DANIELA 322
CHIRA MIHAELA IOANA 323
CHIRIAC CATALIN-ELENA 325
CHIRIAC VIOLETA MAGDALENA 329



CHIRITA CRISTIANA-DANIELA 331
CHIS ANCA NICOLETA 333
CHIS FLORIDA RITA SI REITU BEATRICE MARIANA 334
CHITU ALICE MIRELA 336
CIOBANU CRENGUTA- CRISTINA 339
CIOBANU MIHAELA 341
CIOBANU VALENTINA 343
CIOBICA ALINA 345
CIOBOTARU AMALIA 347
CIOBOTARU ANAMARIA 349
CIOREA FLORENTINA 351
CIORISTEANU ANDREIA LAURA 353
CIOVICA ANA MARIA 357
CIPCA RAMONA-MIHAELA 359
CIUCHE ROXANA ELENA 361
CIUNTEREI GINA-LACRIMIOARA 363
CIUTACU GETA 366
CIRSTEA MIOARA CRISTINA 368
CIRT - URSUT NICOLETA 370
COCA ECATERINA 372
COCA ILEANA 374
COCHIOR-BALAN ANGELICA 376
COJANU MARIA AURELIA 379
COJOCARU CATALIN-VALENTIN 381
COMAN  DOINITA 384
COMAN NICULINA 385
CONSTANTIN   MIHAELA 387
CONSTANTIN MIHAELA 388
CORCEOVEI ELENA 390
CORNEA RALUCA 392
COROIAN-MARIS  IOANA 394
COSTACHE ELENA CATALINA 396
COSTACHE MARCELA MARIA 398
COSTE LIVIA - FLORINA 400
COSTEA MARIANA 402
COSTEA NICOLETA 405
COSTINA MARIANA (1) 407
COSTINA MARIANA
COSTINESCU BOGDAN 409
COTUTIU ANA 410
COZMA ALINA LILIANA 417
COZMA IONELA MARIA 419
CRACIUN GABRIELA 421
CRACIUN MIHAELA 423
CRAMBA CRISTINA 425
CREPELCA-KOVACS BEATRIX 427
CRETU MAGDALENA 429
CRINA MIRION 432
CRISTEA ANCUTA 435
CRISTEA VIORICA AURELIA 437
CRISTESCU-POPESCU ECATERINA 439
CRISTINA PLUGARU 441
CRIVAT MADALINA MIHAELA 443
CROITORU ELENA ADRIANA (1) 445
CROITORU ELENA ADRIANA
CSINARDI ANGELA LILIANA 446



CSOMOS SIMINA- MINODORA 450
CUIBUS MONIKA 452
CULCIAR ANCA LUMINITA 453
CUPSAN LACRAMIOARA 456
CUSTARA ELISABETA 458
CUTITOIU MARIANA 461
DAIA LAURA 463
DALIDIS POPESCU SIDONIA 465
DAMIAN MARIA CATALINA 467
DANIELA OARGA 468
DANIELA PINGHEL 469
DASCAU DORELA LILIANA 470
DASCALU MONICA 471
DAGAU FLORICA 473
DAMOC CECILIA 474
DAMOC MARIA CRISTINA 476
DEAS CARMEN DANIELA 477
DELCEA ELENA GEORGIANA 479
DELEANU DOINA-IONELA 481
DELIA BIGIU 482
DELLA SULTANA 484
DEMETER IZABELLA 486
DEMETER-JOÓ EMESE 488
DEMETRESCU DANA 490
DIAC ONDINA-RALUCA 491
DINCA IULIA MADALINA 493
DINU FILA 495
DINU FILA
DINU IONELA 497
DIVILE AURORA 499
DOBOCAN ANCA GABRIELA 501
DOBOS FELICIA 503
DOBRE ANCA 505
DOBRE NICOLETA 506
DOBRESCU MARIA MIHAELA (1) 508
DOBRESCU MARIA MIHAELA
DOBRITAN HECKL MARIA ALINA 511
DOBROICA LAURA 513
DOBROICA ZAHARIA 516
DOCNA CARMEN ANGELICA 518
DOINITA ASOFRONIE 520
DONE-ANGHEL MONICA 522
DRAGOESCU AMELIA-DARIANA 524
DRAGOMIR ANDA MIHAELA 526
DRAGOMIR SIMONA 528
DRAGOMIR TABITA 530
DRAGUSINOIU ILEANA, STEFANICA ANCA 532
DRAGAN MARIA MAGDALENA 536
DRAGHICI ILEANA 538
DRAGHITA ANDREEA 540
DREGHICI  MIHAELA 543
DRINCEANU ELENA 545
DROZD NASTACA 546
DRULESCU LUMINITA - CLAUDIA 548
DUCA ALINA 551
DUCA MADALINA 552



DUCA MARIANA 554
DUCU DUTULESCU ELIZA IONELA 556
DUDU DENISA NICOLETA 558
DUGULEANA ILEANA 560
DULL ZSUZSA 562
DUMITRASCU ROXANA- GIANINA 565
DUMITRASCU NICOLETA-ALINA 567
DUMITRESCU CARLA 569
DUMITRESCU IOANA MIHAELA 572
DUMITRESCU VERONICA 574
DUMITRU CRISTINA VERONICA 577
DUMITRU MARIOARA 583
DUMITRU-BLAGA CLAUDIA-LUCIANA 588
DURBALA LUMINITA ELENA 593
DUTA MARILENA 595
EDUC. CALUS AUGUSTINA 597
ELENA DIMIAN  (1) 599
ELENA GHEATAU 601
ELENA SORLEI 603
ENACHE LAVINIA 605
ENACHE LAVINIA
ENACHESCU ILEANA LOREDANA 606
ENASESCU RADU-STEFAN 608
ENCIU MIRELA-MIHAELA 609
ENE CARMEN-MONICA 612
EUGENIA OBOROCIANU 614
FALCESCU CATALINA 616
FANU IOANA-VALENTINA 618
FANU SIMONA MARCELA 620
FARCAS FLORENTINA 622
FARCAS RODICA MIOARA 624
FARCAS VIORICA ADINA 626
FATU GABRIELA MONICA 628
FACILA ADRIANA-MIRELA 630
FASIE MIRELA 631
FEDELES IOANA 633
FEDOROVICI IULIA 637
FEIER MARIANA 638
FEKETE MARIA-CARMEN 640
FELOIU RAMONA 643
FERA ELIZA 645
FILOTE TEODORA 647
FLAMA AURELIA VALERIA 648
FLOREA ALINA NICOLITA 650
FLOREA IOANA 652
FLOROIU SANDRA ALICE 654
FOCA SILVIU-FLORIN 655
FODOR GABRIELA 657
FOTACHE CLAUDIA 658
FRANGULEA ALINA GEORGIANA 660
FRENTESCU SIMONA ELENA 662
FULGA DALIBORCA 664
GABRIELA TABARCEA 666
GAIDOS CLAUDIA-ECATERINA 669
GAIDOS PETRU-VIOREL 671
GAITA ILEANA 673



GAL CRISTINA VIOLETA 674
GANCI NICOLETA SI SOLOMEI CRISTINA 676
GAVRILA GEORGIANA 678
GAVRILUTA NATALIA 680
GAINA LACRAMIOARA 683
GAZDAC CRISTINA- SABINA 685
GEANA ELENA 687
GECZI ADINA-ELENA 688
GEORGESCU CARMEN 690
GEORGESCU OTILIA 692
GEORGIANA-MARIA VRINCIANU 694
GHENT IOANA 696
GHEORGHITA CEZARINA 697
GHERGHE SILVIA-GEORGIANA 699
GHERGHE SIMONA AURELIA 700
GHERMAN AURELIAN-LEONARDO 702
GHERMAN CLAUDIA (1) 703
GHERMAN CLAUDIA
GHIBU LIVIA MARINELA 706
GHICOLESCU GENICA 708
GHIORGHIES MARIA 710
GHITA DANIELA-AURORA 712
GIANINA DAMASCHIN 714
GINGIOVEANU COSMINA ELENA 716
GIORGIUTI CRISTINA LUCIA 718
GIUBEGA ANA-MADALINA 720
GIUBEGA CARMEN MARIA 723
GIJU ADELA-CAMELIA 725
GILIA GINA 727
GIRLEANU EUGENIA, MURARU MARIA MIRELA 729
GLODEAN  IULIA 731
GOLBAN FLORIN 733
GOLBAN MILORANCA 735
GOLE CRISTINA-MIHAELA 737
GOMAN ELISABETA 739
GOMAN FLORIN 741
GORGOVAN CARMEN 743
GRADINARIU ANUTA 744
GRAPINI MARIA 745
GRECU MARIA-MARIANA 747
GRIGORAS ANA 749
GRIGORE ANTONELA 751
GRIGORE FLORINA 754
GRIGOROIU GORUN MAGDALENA 756
GROSU OANA GABRIELA 758
GROZA NICOLETA 760
GRUIA MARA MIHAELA
GUGIU  VIORICA 762
GURAMBA CRISTINA-ELENA 764
GURINCU MIHAELA-SIMONA 766
GURMAI LAVINIA 771
GYÖRFFY ILONA JUDIT 773
GYORGY LOREDANA 774
HADADE VIRGINIA-SILVIA 776
HADADEA KARINA 778
HAIDUC LAURA ANAMARIA 780



HALIC ANDREEA 782
HATEGAN MIHAELA 785
HATEGAN DORINA 787
HELER RAMONA 788
HELMECZI ANDREA TIMEA 790
HERBIL FLORENTINA 792
HIREAN CLAUDIA 794
HOLDIS ELVIRA DANIELA 796
HORCHIDAN IONELA CRISTINA 798
HORDENCU IOANA 800
HORDENCU SOFICA 802
HORNEA FLORENTINA 804
HOROBA LUMINITA 806
HOTEA ILEANA 807
HOTOIU DANA RAMONA 809
HUSA STANCUTA 812
HUSA STANCUTA 818
IACOB MIRELA 822
IANA MIHAELA MARIA 824
IANCHIS LUDOVICA 827
IANCU  FLORINA 829
IANCU DIANA 834
IANCU MARIANA 836
IANOPOL CLARISA GEORGIANA 838
IANOSI MELANIA 840
IENCI ANDREEA VERONICA 843
IENCIU MONICA 845
IGNAT VASILE -AURELIAN 847
ILEA TECLA 849
ILEANA GALATESCU 851
ILIE ELENA - FLORINA 852
ILIE-ACHIM ANETA 853
ILIESCU AURORA 855
ILIESCU TANTA 857
ILIESIU VIORICA 859
IMBUZAN  DANA ADELA 861
IMBUZAN  MARIUS 872
IMRE ILDIKO 875
INDREA LUCIAN 877
INDREA MONICA 879
IOANA POPARTAC 881
ION DANIELA MARIANA 882
ION MADALINA 884
IONELE IMOLA 886
IONESCU CLAUDIA CAMELIA 888
IONESCU ROXANA GABRIELA 890
IONITA STELA 895
IORDACHE CLAUDIA 897
IOSIF ELENA 899
IOVI ROXANA CRISTINA 901
ISMANA-ILISAN CAMELIA-MARIA 903
ISTRATE ISABELLA - MARIA 905
IUGA MARIANA 907
IULIANA POLHAC 909
IULIANA SASCAU 911
MARIANA BOR 914



ADĂSCĂLIȚEI GEORGIANA 917
BĂILĂ ROMICA 918
BAUMAN DIANA CRISTINA 919
AURICA BELECCIU 921
BRISC MONICA 923
BUGHIU DELIA-MARIANA 925
CEAUȘ LUCIAN 927
CHIOARȚĂ SABINA 928
CÎRCIUMARIU CLAUDIA 931
CUMPATA IULIANA 934
CRAIOVEANU SIMONA ELENA 935
DULL ZSUZSA 936
ENE CARMEN-FLORICA 939
FODOR LENUȚA 944
FLOREA IOANA 945
GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 946
GHEORGHIU MIHAELA 948
HANCHEȘ ANA LIVIA 960
IURCEA IUSTINA 961
IVĂNOIU NICOLIȚA ANDREEA 963
IVAȘCU ELENA DANIELA 964
IVAŞCU ELENA-GABRIELA 965
IVAN DENISA 967
IVAN ELENA 968
IVANESCU ELIANA MIHAELA 970
JIGALOV PALI 972
JITĂREL ALIN 974
JIVCOVICI-JURA MIRELA MARINICA 976
JURJ FLORICA 978
JOIȚA ANCA 979
JULAN COSMIN-MIRCEA 980
JURCA IOANA-GEORGETA 982
JURUBIȚĂ MIRELA 983
KOLUMBAN EMERENCIA 984
KRISTOF IULIANA 985
KÁDÁR EDIT 986
KELEMEN REKA-LILLA 987
KRISTO VIORICA FLORICA 988
KUPÁS GITTA-IZABELLA 996
LAKATOS ANTON 997
COJAN ELENA 997
LAMBRU VIORICA 1000
LĂPĂDAT LIGIA 1003
LAVRIC VESNA NADA 1007
LAZĂR GEORGETA MIHAELA 1009
LILIANA LAZĂR 1015
LIVIU LAZĂR 1016
LAZEA MARIANA 1019
LAZEA RAMONA CRISTINA 1022
LEUSTEAN MARGARETA 1024
LORINCZ DANIELA 1026
LOVIN DIANA 1028
LUCA PAULA 1030
MAGDALENA LUCHIAN 1032
LUNGU FELICIA 1034
LUNGU MIHAI 1035



LUPEA GEORGIANA 1036
LUPU NICOLETA 1038
LAC LIGIA MARIA 1040
LAZĂR ANCUȚA 1042
LAZĂR CAMELIA-GEORGIANA 1044
LĂZĂROIU ADRIAN 1048
LEICA RODICA 1050
LEON MARICICA 1052
LORINȚI MARIA 1054
LUCA ANGELA 1057
LUPȘIASCA EDDA ELFRIEDE 1059
LUPU ELENA 1061
LUPU LUIZA 1063
MACOVEI ȘTEFANIA ALINA 1065
MADARASZ ANNAMARIA 1067
MĂGIRESCU DANIELA 1068
MAGURAN DORINA-VIOLETA 1070
MALEA CRISTINA 1072
MĂNCUȚ MARINELA 1074
MANDRA ILEANA 1076
MANEA MARICICA-MIRELA 1078
MANIU LAURA 1079
MANZU IULIA 1080
MARA FLORINA SORINA 1081
MARCHEDON MIHAELA 1083
MARELE MIHAELA 1085
MĂRGINEAN GEORGETA 1087
BOIȚ DANIELA 1087
MARIN VICTORIA SIMONA 1089
MARINCAȘ ANDREEA DORA 1091
MARTIN RAMONA NICOLETA 1092
MATEI ELENA 1094
MAZUREAC IULIA-DOMNICA 1095
MEDVEDEV OANA 1096
MERA ALEXANDRA 1098
MERA ILONA 1100
MERFU LOREDANA 1101
MEZIN ANITA 1102
CRISTINA MICLĂUȘ 1104
MICULESCU MONA DELIA 1106
BOGDAN MIHAELA 1108
MIHĂILĂ MARINELA LĂCRĂMIOARA 1110
CAMELIA ELENA MIHALACHE 1111
MIHALACHI OANA- NICOLETA 1114
DOINA – MARIA MIHALCEA 1121
MIKLOS ANGELA 1122
MILEA PAULINA 1124
MILOȘ MANUELA-NICOLETA 1127
MINTARIU LAURA – LILIANA 1128
MIRCEA SĂNDICA 1131
MIRICĂ FLORINA 1133
MIRIȚESCU DANIELA 1135
MÎRZEA MIHAELA 1136
MOCAN ELENA- CLAUDIA 1137
MOCANAȘU ANCA 1139
MOCOFAN SIMONA-ANDREEA 1141



MODREA MIHAELA 1142
LUMINIŢA MOHOREA 1143
MOLDOVEANU CRISTINA RENATTE 1145
IOLANDA MOLNAR 1147
MORAR DIANA 1149
MORARIU MIHAELA ELENA 1150
MORJAN CRISTINA ANTOANETA 1151
MOROIU ELENA 1153
MOROȘAN LENUȚA 1155
MOTOŞ CRISTINA 1156
MUNTEAN CRISTINA 1158
MUNTEAN VIORICA-SIMONA 1159
MUȘAT MARIA DANIELA 1161
MUŞAT MARIA 1163
MUŞET EMILIA 1165
MANOLE LUMINIŢA 1166
MAREȘ ELENA 1168
MARIA MARILENA 1170
MARIN NUTI 1172
MARINESCU GABRIELA MARIA 1173
MARINESCU GABRIELA MARIANA 1175
MARINESCU NICOLETA 1177
MARINICĂ FLORENŢA-TEODORA 1179
PARLEA MARIOARA 1181
MÁRKUS VIOLA-ÉVA 1183
MARTINIUC ALINA MONICA 1185
MATE MIHAELA 1187
MATIUȚ MONICA-MIRELA 1188
DUMITRIU MELANIA 1190
MICULAICIUC CARMEN-ALINA 1192
MICUȚĂ MIHAELA 1193
MIHAI MIOARA 1194
RALUCA MARIA MIHALCA 1195
MIJLOIANU ANDREA 1196
MILEA OANA-ANDREEA 1197
OARGĂ DANIELA 1199
MILICICI ANIȘOARA 1199
MIREA FLORICICA 1201
ROXANA MOCANU 1203
MOISE EMANUEL PETRICĂ 1205
MOISE GABRIELA-ANDREEA 1207
MOISEI DENISA- ISABELLA 1208
MOISESCU IULIANA 1209
VASILICA MOLDOVAN 1212
MOLDOVEANU IULIANA 1214
MOLNAR CSILLA 1216
MORARU ELENA-DANIELA 1217
MUSTAȚĂ FLORINA 1221
MUȘUROI GINA MĂDĂLINA 1222
NAGY IRMA 1224
NAGY MONICA 1226
NAGY NICOLETA GRAŢIELA 1228
NEACȘU FELICIA DENISA 1230
NEAG PATRICIA CORNELIA 1232
NEAȚĂ ELENA 1234
NEDELCU ADRIANA DANIELA 1235



NEGOIȚĂ MIHAELA 1236
NEICU NICOLETA 1238
NICA ELENA LOREDANA 1240
NICOARĂ ȘTEFAN 1242
LUMINIȚA NICOLAESCU 1244
NIȚĂ ELIZA NARCISA 1246
NIȚĂ GHEORGHE 1248
VIORICA NIȚĂ 1250
NAGY ANDREA 1251
NAGY ANDREA 1255
NĂSUI ALINA 1260
NEAGOIE MIHAELA 1262
NECHIFOR CECILIA 1264
NECULA DANIEL MIHAI 1265
TANIA NECULA 1267
NECULCEA FLORENTINA 1269
NEGULESCU ANCA – MIHAELA 1270
NICHITA ELISABETA 1272
NICOLETA CODREA 1275
NICULEA MARIANA CAMELIA 1277
NICULESCU MIHAELA ANDRA 1279
NITU OANA LARISA 1281
OANȚĂ ADRIANA 1283
OARCEA MIHAELA 1285
OCHIȘ ADINA IRINA 1287
OGRĂZEANU VICTORIȚA 1289
OLARIU DACIANA-TEODORA 1290
OLTEAN DIANA IONELA 1291
OLTEAN TEODORA - CRISTINA 1293
OANĂ FLORENTINA 1294
OBREJA ALINA 1295
OLARIU OANA 1296
OLARU ANASTASIA- GEORGIANA 1297
OLTEANU MARIANA 1298
OMILESCU MIRELA-COSMINA 1299
ONIȘOR ANDREA 1301
ONIȘOR RODICA 1303
ONOFREI GIANINA-ELENA 1304
OPREA MARINELA 1306
OPREA PETRUTA 1307
OPRIȘOR LIANA 1309
ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT 1310
ORZA FLORICA 1312
PÁLL KLÁRA 1313
PANAIT NICOLETA 1314
PANFILE CAMELIA FLORICA 1316
PANTEA PELAGHIA 1318
PARVU CRISTIANA 1320
PÂRVU DOINA 1322
PÂRVU MARILENA 1324
PAŞCA IRINA MARIA 1327
PĂTRĂȘCOIU VOCHIŢA ADRIANA 1329
PĂTRĂUȚĂ IOANA – LUCIA 1331
PĂVĂLUȚĂ MARIANA 1332
PAVEL AURELIA 1334
PAVEN GABRIELA 1336



PETCU HORTENSIA 1338
PÉTERFI ANTÓNIA – IMOLA 1339
PETRACHE GEORGETA 1340
PETRE VALERIA 1341
PETRI ANA DORINA 1343
PIELMUS ADELA MIHAELA 1352
VULPE MARCELA RAMONA 1354
SIMINA-ELENA PINGHIREAC 1356
PÎNTEA ANIȘOARA 1359
ELENA PIRTEA 1360
PÎSLARU DANIELA 1361
GEORGIANA ADELA PISTRIȚU 1362
PITTMAN KATALIN 1364
PLOAE MONA- LAUR 1366
DABROCK ANA-RODICA 1368
PLOȘTINARIU OANA 1368
PODINĂ LUMINIŢA 1369
POIATĂ LILIANA 1370
POP ELENA 1373
POP VASILE 1375
POPA ADRIANA ELENA 1376
POPA DANIELA 1378
POPA IANINA 1380
POPA MĂDĂLINA MARIANA 1382
POPA MARIA-CRISTINA 1383
MIHAELA POPA 1385
POPAN MARIANA CRISTINA 1386
DANIELA POPESCU 1387
POPESCU ELENA CARMEN 1389
POPESCU ELENA – COCA 1391
POPOVICI VIOREL 1392
PORȚAN DIANA-ELENA 1394
POȘIRCĂ ELENA ALINA 1395
PREDA MONICA 1397
PREDA OANA 1400
PRIBAC HANELORE 1401
PROTOPOPESCU FLORINA 1402
PUȘCAȘU ROXANA ELENA 1403
PUSTAI NICOLETA 1408
PĂCURAR ELENA 1410
PALADE MANUELA ELENA 1412
LILIANA PALCONI 1414
PANĂ ANA 1415
PANĂ DELIA 1416
PĂUN CRISTINA 1417
PAVEL CARMEN 1419
PAVEL CRISTINA 1420
PAVEL ELENA LĂCRĂMIOARA 1421
PAVELESCU MARIA ROMINA 1423
BRÎNZAN MARINA-VIOLETA 1426
PETRESCU DANIELA 1428
PETRONELA CONDREȚ 1430
PETROVICI RAMONA 1431
POENAR FLORELA LENUȚA 1434
POMÎRLEANU ELENA 1435
POP ANDREEA RALUCA 1438



POP ANDREEA – LILIANA 1439
POPA ELEONORA 1440
POPA LOREDANA MARIA 1442
POPA MARIA MIRELA 1443
POPA ROXANA-ELENA 1444
POPESCU CRISTINA-MONICA 1445
DIANA-MIHAELA POPESCU 1447
POPESCU GEORGETA 1450
ICONARU VIORICA DANIELA 1452
POPESCU MARIANA 1452
POPESCU TICUȚA 1454
POPŞE MARCELA-ANCUŢA 1456
POTIRNICHE ELENA MADI 1457
PRICOP ELENA 1459
PRUTEANU DANA 1462
PUSCASU MARIA 1463
RACARU LUMINITA FLORINA 1465
RĂCEANU DANUBIA-ILEANA 1467
RAD ADELA 1468
RADULESCU FLORINA DELIA 1469
RĂDULESCU LOREDANA COSMINA 1474
RĂDULESCU MARIA MELANIA 1477
RAFIROIU VIORICA 1478
RAICU CERNICA 1480
RĂȘCANU MARINA 1482
RAȚIU ANDREEA 1483
RĂU MONICA CRINA 1484
RÎPEANU ARṢALUIS LUIZA 1486
ROŞU NICOLETA DENISA 1488
RADA LAVINIA 1490
RADU CORNELIA 1491
RADU ELENA 1497
RADU NICOLETA 1498
RALEA MIHAELA MARIA 1500
JELERIU RALUCA- TEODORA 1501
RAMONA MARIA PANDURU 1502
RĂZVAN MARINELA 1503
ROMÂNU LAVINIA-CORNELIA 1505
ROŞCA IOANA DANIELA 1508
ROTAR EMILIA 1510
ROTARU RAMONA-ELENA 1515
SABĂU ADINA-LOREDANA 1516
SABIN RYBANNA-ELENA 1517
SĂMAN GEORGIANA 1519
SANDA CSEKE 1521
SANDOVICI LILIANA 1523
SANDU LARISA 1525
SARIS MIRELA 1527
SCHEAU ADRIANA IOANA 1529
SCHIPOR CRISTINA TEOFILA 1531
ŞERBAN GINA 1533
ȘERBAN SIMONA CODRUȚA 1535
SILAGHI DORINA NEDELIA 1537
MIRELA SÎMPĂLEAN 1539
ȘOVRE AURELIA MARIANA 1540
SPĂTARU CARMEN 1542



STALIDI ALINA NICOLETA 1544
STAN DORINA 1547
STAN ILEANA 1549
STAN LIDIA 1551
STANCIU CAMELIA 1552
STANCIU MARIA 1554
STANEAN LIANA OANA 1556
STĂNILĂ ANA-MARIA 1558
STEIER DANA ANGELA 1559
STOIAN FELICIA 1561
STOICA RAMONA 1563
STOICA VASILE IOAN 1565
MARIA STROE 1567
SUCIU MILICA 1569
SUCIU VERONICA 1571
SURDU CRISTINA-ELENA 1573
ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 1575
SZÉKELY MÁRTA 1576
SZILÁGYI ERIKA 1578
SĂMĂREANU CRISTINA 1581
SAMARTEAN MARIA LILIANA 1585
ADRIANA SANDU 1587
SANDU DOINA 1588
SATMARI HAJNALKA 1589
LUMINIŢA SAVIN 1592
SAVINA ADRIANA 1594
SELEGEAN MARIANA ALINA 1596
SILAS VALENTINA-STELIANA 1598
SIMA LUMINITA 1600
SIME GABRIELA-ADRIANA 1604
SIMINESCU PETRONELA 1605
SIMIONESCU GABRIELA LAURA 1607
SIMIONESCU GEORGETA LAURA 1608
SIMU VERONICA 1609
VLAD MARINELA 1614
SLAVU NICOLETA 1614
SOITARIU MARILENA 1623
STAICU ADRIANA 1625
STAIER IOANA-ELENA 1627
STANCIU ALINA GABRIELA 1629
STANESCU DANIELA VERONICA 1631
STᾸNESCU ELENA EMANUELA 1633
STANICA LIGIA 1635
STATE MIHAELA 1636
STEFAN MARCELA 1638
ŞTEFANACHE DIANA AURA 1641
DENISA STÎRCEA 1643
STOEAN CRISTINA 1646
STREZA BIANCA 1648
STROE DANIELA 1649
ȘUCHEA ALEXANDRA 1650
VICTOR VLAD DELAMARINA 1652
ȘUȚĂ EVA - RAMONA 1654
SZABO ERZSEBET-ANNA 1656
SZABO IDA 1657
SZÉKELY ILDIKÓ 1658



TĂBĂRAȘ ALINA-GEORGETA 1659
TANASĂ MONICA-LIUŢA 1668
TĂNASE DANIELA MARIA 1670
TARCE MARIANA NICOLETA 1672
TĂTUCU ANGELA 1674
TĂUT ANCA 1675
TĂUT MIHAELA 1677
BĂLIBAN CARMEN 1678
ȚIC ȚLOAREA 1679
ŢICLEANU ELENA ALEXANDRA 1681
TECŞA ANDA 1682
TINCU FELICIA 1684
PREDA ALINCUȚA 1686
MUSCA IOAN DINOREL 1687
TIRA IOANA MARIA 1691
TOCANIE MAGDALENA 1693
ȚOCU DORIANA MADALINA 1695
TOMA CARMEN MARIA 1699
TOMA ROMEO 1700
TIȚA TOMESCU 1702
TOTORAN SIMONA 1706
TRANCĂ MARIA-CRISTINA 1708
TRIȚOIU CLEOPATRA 1710
TRIȚOIU MARTHA ALESSANDRA 1712
TROFIN DANIELA 1714
TUDORACHE VALENTINA 1716
TUDORI VASILICA 1717
TURCU MARIKA 1719
TURTURICĂ GEORGETA 1721
IULIA – DIANA TUTULAN 1723
MARIA - PACHIȚA TUTULAN 1730
TUTUNARU NATALIA DANIELA 1732
TIVIG GABRIELA NATALIA 1733
TOADER DANIELA 1735
GINA TOADER 1737
TOKES EMANUELA 1738
TOMICI MIHAELA CORINA 1740
TOTH GORIANA 1744
TOTH PAL MELINDA 1745
TRAISTA MARINELA 1747
TRÂNTOR CODRUŢA 1749
IRINA-MADALINA TRUSCA 1751
TUDOR GEORGIAN BOGDAN 1752
TUDOR LUMINITA 1754
ŢUŢUIANU IULIA 1755
UNGUR MARIANA SORINA 1757
UNGUREANU ELENA 1759
URSACHE VASILE ANDREI 1761
RODICA URUCU 1763
UHL TIMEA 1765
UIFELEAN MARIA 1767
ULMAN IRINA 1776
MARIANA UNGUREANU 1778
URECHE MARIA 1779
GABRIELA NECULCEA 1781
LILIANA URSACHE 1781



VADUVA NATALIA 1783
CIMPEANU VALENTINA 1783
VAIDA STEFANIA LAURA 1785
VANCEA ALINA, 1787
VĂRCUȘ MIHAELA 1789
VASILACHE DIANA 1791
VASILACHE GABRIELA 1793
VASILACHE IONUȚ - COSMIN 1796
VASILE ARSINICA 1812
MIHAI-GABRIEL VECLIUC 1814
VELA ANIȘOARA 1815
IULIANA VELEA 1816
VETREȘ MAGDALENA CORINA 1818
VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN 1819
VÎLCEA MARINELA 1821
VINTILĂ SIMONA 1823
VIȘAN DANA 1825
VIȘAN STELIANA 1827
VLAD IULIAN 1829
VLAICU MONICA-ALEXANDRA 1831
VLĂȘCEANU DANIEL 1833
VARGA EMILIA 1835
VAS ENIKO 1836
VASILE MIHAELA – IOLANDA 1837
VASILE-POPESCU ILEANA 1839
VERES ILDIKO 1841
BOTOŞ VERONICA 1843
VESA RODICA 1845
VLAD CODRUTA 1848
VOICILA DANIELA 1854
VULPE MARCELA RAMONA 1856
ZANFIR CLAUDIA NICOLETA 1858
ZSIDÓ JUDIT 1860
ZSIGMOND-SZEKELY EDITH 1861
ZAHARIA CARMEN 1863
VOINEAG MARIANA 1867
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	Dintre toate câte sunt

	Gradinita reprezinta un prim mediu organizat cu care copilul ia contact si care are o mare influenta cu rol de a usura experientele sociale ulterioare. În primele etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită ...
	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.
	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.
	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 uno...
	Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor.
	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...
	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.
	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 c...
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	Ana Pahome: Ninge, bate vântul,
	S-albeşte pământul!
	Vezi numai zăpadă,
	Merg sănii pe stradă
	Denis Lucaci: Iarnă albă cu ninsoare,
	Lasă-ne un pic de soare
	Şi căldură, că acuş’
	Vom porni la săniuş!
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	IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII PENTRU DEZVOLTAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU
	,,IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII”

	Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, transmiterea primelor cunoştinţe, sentimente, virtuţi. Rolul famili...
	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 ...
	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
	Comunicarea învăţător/diriginte-familie
	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 releţiei şcolă-familie. De aceea trebui cunoscuţi...
	Factori care favorizează comunicarea
	 Transmiterea informaţiilor de către învăţător/diriginte într-o formă accesibilă părinţilor;
	 Alegerea unei teme de discuţie interesantă care să incite curiozitatea părinţilor;
	 Mediul ambiant de discuţie să fie plăcut;
	 Capacitatea învăţătorului/dirigintelui de a mobiliza părinţii să comunice şi să le asculte problemele;
	 Evitarea subiectelor care privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu părinţi acestora;
	 Rezolvarea problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii;
	 Sprijinirea, încurajarea părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului.
	Factori care blochează comunicarea
	 Utilizarea unui limbaj neaccesibil părinţilor;
	 Evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului;
	 Alegerea de teme neadecvate lectoratului;
	 Judecarea, ridicularizarea, moralizarea părinţilor;
	 Transmiterea unui volum mare de informaţii;
	 Oferirea sfatului necerut.
	Rolul şcolii şi familiei în orientarea şcolară şi profesională a copilului
	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. F...
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