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ARGUMENT:

Demarat în acest an şcolar , parteneriatul îşi propune să construiască relaţii strânse
între familie şi scoală, să stabilească un sistem de valori apropiat între acestea, cu efecte
benefice asupra formării si dezvoltării personalităţii elevilor.

Caracterul dinamic şi atractiv al temelor asigură elevilor cultivarea spiritului de
observaţie , a iniţiativei,valorificarea aptitudinilor, antrenarea creativităţii şi originalităţii în
realizarea diferitelor produse, dezvoltarea spiritului de competiţie, promovarea fairplay-ului,
cinstei şi omeniei.

SCOPUL PROIECTULUI: SCOPUL PROIECTULUI: 

Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copiii;

Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de 
expoziţii ,concursuri ,serbări,dezbateri;

Stabilirea unor relaţii de prietenie, abordând diferite metode de comunicare ;

Dezvoltarea  unor atitudini pozitive.



OBIECTIVELE URMĂRITE:

Realizarea de activităţi comune într-un climat psihoafectiv motivat,     pentru
dezvoltarea personalităţii elevilor ;

Stabilirea unor relaţii de prietenie, abordând diferite metode de comunicare ;

Formarea simţului şi gustului estetic;

Dezvoltarea aptitudinilor creativ - artistice;Dezvoltarea aptitudinilor creativ - artistice;

Dezvoltarea unor atitudini pozitive

Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.

Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală;



CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Activitatea nr. 1   

Titlul activităţii: Toamna --- frumoasă şi bogată
Data: noiembrie 2019
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: elevii CP-C, părinţi, bunici, invitaţi
Descrierea activităţii: Se evidentiază frumuseţea şi bogăţia acestui anotimp ,toamna, 
prin prezentarea unor magini PPT. Elevii pot recita câteva versuri despre toamnă în 
faţa clasei şi invitaţilor. Se aşteaptă răspunsul la diferite ghicitori despre anotimp, faţa clasei şi invitaţilor. Se aşteaptă răspunsul la diferite ghicitori despre anotimp, 
despre fructe şi legume. Activitatea continuă cu părinţii, bunicii, grupaţi pe ateliere de 
lucru, ce desfăşoară activităţi practice intitulate “LIVADA şi MĂRUL “, folosind diverse 
materiale, pe fond muzical. Lucrările vor fi expuse. In final, chestionarele aplicate
părinţilor, vor evidenţia starea de spirit asupra activităţii.

Responsabil: prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Modalitaţi de evaluare: 
-Observarea sistematică
-Expoziţie
-Fotografii

http://www.chezmonami-bijou.com/tubes/automne/feuilles007.zip




















Activitatea nr. 2

Titlul activităţii: MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Data:: decembrie 2019
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: elevii CP-C, părinţi, bunici, invitaţi

Descrierea activităţii: In asteptarea Moşului ,elevii vor pregăti un mini-program artistic 
cu poezii, cântece, scenete, colinde,vor forma grupe de lucru ,părinte-elev şi vor
realiza/confecţiona felicitări adresate celor dragi, vor întocmi impreună SCRISOAREA 
către MOŞ  CRACIUN, cu dorinţele copiilor , urmând să fie trimisă cât mai repede către
destinaţie. destinaţie. 

Responsabil: Prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Modalitaţi de evaluare:
-Observarea sistematică
-Expoziţie-Fotografii
-Program artistic











Activitatea nr. 3

Titlul activităţii: SĂNĂTOŞI ŞI FERICIŢI!-un stil de viată sănătos
Data:: ianuarie 2020
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: elevii CP-C, părinţi, bunici, invitaţi, asistent medical şcolar

Descrierea activităţii: 
Activitatea debutează cu prezentarea unor imagini ,informaţii şi jocuri creative în
POWER POINT despre legume şi fructe şi despre importanţa lor în viaţa omului. Se vor 
aduce informaţii utile ,sfaturi practice.Se vor  da răspunsuri la numeroase ghicitori  în 
specificul temei. La această activitate participă şi cadre de specialitate. Activitatea se va specificul temei. La această activitate participă şi cadre de specialitate. Activitatea se va 
încheia cu formarea grupelor de lucru, părinte-elev, în vederea realizării unei salate de 
fructe de sezon ornată cu multă creativitate. După aprecierile juriului acestea vor fi
servite. Activitatea se va încheia cu completarea chestionarului privind aprecierea
activităţi.

Responsabil: Prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Modalitaţi de evaluare:
-Observarea sistematică
-Expoziţie
-Fotografii
-Chestionare











Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: PRIMĂVARĂ-fantezie,culoare şi cântec
Data: martie 2020
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: elevii CP-C  , părinţi, bunici, invitaţi

Descrierea activităţii: Renaşterea la viaţă a întregii naturi este elogiată de elevi prin 
cântec.poezii, şi activităţi practice alături de părinţi , privind confecţionarea unor
felicitări realizate pe fond muzical adecvat. Această activitate este dedicată şi tuturor 
mamelor  cu ocazia zilei de 8 MARTIE. Felicitările se vor regăsi în cadrul unei expoziţii mamelor  cu ocazia zilei de 8 MARTIE. Felicitările se vor regăsi în cadrul unei expoziţii 
amenajate în clasă. Activitatea se va încheia cu completarea unui chestionar privind
starea de spirit asupra activităţii celor prezenţi.

Responsabil: Prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Modalitaţi de evaluare:
-Produse ale activităţii comune părinte-elev
-Fotografii.
-Program artistic
-Expoziţie
-Chestionare



Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: FLORILE-DARUL NATURII
Data: mai 2020
Locul de desfăşurare: sala de clasă/curtea şcolii
Participanţi: elevii CP-C, părinţi, bunici, invitaţi

Descrierea activităţii: Gingaşe , colorate şi parfumate, florile ne surprind mereu. Este 
darul naturii pentru noi, oamenii, iar luna mai, prin activitatea propusă , ne oferă ocazia
să le pictăm, să le surprindem frumuseţea prin desen ş imagini PPT, iar gingăşia şi
parfumul lor prin activităţile practice de plantare în curtea şcolii a unor astfel de flori, parfumul lor prin activităţile practice de plantare în curtea şcolii a unor astfel de flori, 
plante, ornamente adecvate temei.

Responsabil: Prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Modalitaţi de evaluare:
-Rezultatele activităţii comune părinte-elev
-Fotografii.
-Chestionare



SĂ VĂ FIE SUFLETUL MEREU O PRIMĂVARĂ
ŞI  SĂ AVEŢI PARTE DE TOATĂ FERICIREA LUMII

Mulţumiri comitetului de părinţi al  C.P.-C  şi tuturor
celor care s-au implicat în derularea celor 3 activităţi din 
cadrul proiectului “Parteneriat cu familia -Sub priviri calde
II”,urmând ca activităţile programate pentru luna martie şi II”,urmând ca activităţile programate pentru luna martie şi 
mai ,să fie incluse în derularea următorului proiect de 
colaborare cu familia.

Prof. înv. primar ŞERBAN IOANA
Iunie , 2020 


