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,,ȘCOALA ȘI FAMILIA – PARTENERI ÎN EDUCAȚIE"  
- simpozion judeţean - 

            Pe data de 6 decembrie 2013, Școala Gimnazială “Traian” a fost gazda simpozionului 
judeţean ,,Școala și familia – parteneri în educație" adresat atât cadrelor didactice (educatori, 
învăţători, profesori) dar și elevilor și părinţilor acestora.  



Profesionişti în 
educaţie!  

                Activitatea s-a desfășurat pe două secţiuni (I. Parteneriatul Școală – Familie, sesiune de 
referate și II. Activități desfășurate în parteneriat Școală – Familie, exemple de bună practică), 
urmărind prezentarea unor metode și instrumente educative care pot contribui la optimizarea 
relaţiei școală – familie și implicit creșterea impactului acesteia în obţinerea succesului școlar al 
elevilor.  

Întocmit, 
Profesor metodist Elisabeta Ciocan 
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Profesionişti în 
educaţie!  

,,TRADIȚII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC ŞI EUROPEAN"  
- simpozion interjudeţean - 

            În data de 12.12.2013, la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floarea Soarelui" Craiova, s-a 
desfășurat simpozionul interjudeţean ,,Tradiții şi obiceiuri de iarnă în spațiul românesc şi european" 
având mai multe secţiuni: 
A. Referate cu tematică generală – Tradiţii şi obiceiuri de iarnă locale şi europene; 
B. Proiecte tematice, proiecte educative şi parteneriate între şcoli pe tematica dată; 
C. Expoziţie - concurs de creaţii plastice (desen, colaj, pictură) pe tema sărbătorilor de iarnă. 

            Prin realizarea acestei activităţi s-a urmărit: 
● dezvoltarea colaborării între cadrele didactice din unităţi diferite de învăţământ, în cadrul unor 
activităţi metodice şi extracurriculare; 
● conştientizarea necesităţii deschiderii spre cunoaşterea culturii naţionale şi europene; 
● identificarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă locale şi europene prin realizarea de 
creaţii artistice şi literare de către elevi şi preşcolari. 
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           Cadrele didactice prezente au dat exemple de obiceiuri și tradiţii întâlnite în vechime în lumea 
satului: prinderea vrăbiuţelor în Ajunul Crăciunului, tăiatul porcului, colindatul. Totodată au fost 
exemplificate obiceiuri și tradiţii populare întâlnite în operele scriitorilor români. 
           În pauză, participanţii au fost invitaţi să viziteze expoziţia cu lucrări de iarnă realizate de 
preșcolari și elevi. 

Profesionişti în 
educaţie!  

Întocmit, 
Profesor metodist Elisabeta Ciocan 


