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PAŞTELE - SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII, A MIRACOLULUI ŞI A BUCURIEI  

- simpozion județean - 

           În data de 5 mai 2016,  Şcoala Gimnazială Filiaşi - Filială a Casei Corpului Didactic Dolj, a 
organizat a IV-a ediție a simpozionului județean „PAŞTELE- sărbătoarea Învierii, a miracolului şi a 
bucuriei ”. 

           Obiectivul general al activității îl reprezintă promovarea calității în sistemul de formare 
profesională continuă prin activități de perfecționare organizate cu adulții. 

           Obiectivele specifice au vizat:  

promovarea  semnificației acestei sărbători religioase;  

valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în abordarea educației morale;  

cunoaşterea obiceiurilor şi tradițiilor practicate în lume, de Paşti;  

cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradițiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi 
transmiterea lor generațiilor actuale şi viitoare;  

dezvoltarea afectivă a personalității individului prin educarea laturii moral–creştine şi artistice; 

conştientizarea necesității spirituale de a revigora tradițiile şi obiceiurile moştenite de la înaintaşii 
noştri. 
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              La activitate au participat cadre didactice atât din şcoala organizatoare cât şi din alte 18 
unități de învățământ din județul Dolj. Acestea au prezentat materiale PowerPoint sau referate 
care s-au încadrat la una din secțiunile propuse:  

I.Sărbătoarea Paştelui în lume  

II.Sărbătoarea Paştelui în ţara noastră.  

             De un real succes s-a bucurat secțiunea a III-a: Expoziţie culinară cu preparate specifice 
Paştelui (exemple de bună practică), în cadrul căreia participanții şi-au prezentat produsele şi le-au 
oferit tuturor spre degustare. 
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Profesor metodist Carla CRISTOFIR 
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