
                                                     Gânduri de la un părinte… 

 

                Și noi, părinții, alături de cadrele didactice și copiii noștri, am înțeles în ultimii ani care 

este rostul activităţilor din „ Săptămâna altfel” -  acela de a realiza tipuri de activităţi de educaţie 

complementară - ateliere, competiţii, campanii de prevenire, proiecte de voluntariat, dezbateri, 

schimburi de experienţă, vizite de studiu, excursii sau drumeții. „Săptămâna altfel este un 

spaţiu al dialogului între şcoală şi lume, între meserii şi arte, între generaţii şi comunităţi. 

Spătămâna altfel va demonstra că nu există ziduri între ştiinţe şi arte, că realul şi umanul fac 

parte din aceeaşi aventură a cunoaşterii, că economia şi societatea sunt parte din acelaşi 

întreg“,  

            Ideea unor astfel de activități s-a dovedit a fi excelentă, atât din perspectiva noastră, a 

părinților dornici să-și vadă copilul atras de școală, cât și din cea a dascălilor care simt nevoia să 

deschidă drumuri elevilor lor în cât mai multe moduri – o săptămână în care să scoți copiii din 

rutina învățatului și a predatului, a temelor, o săptămână în care școala are șansa să devină ceva 

realmente plăcut, o săptămână altfel decât tot restul anului școlar, în care, cel mai important, 

libertatea de creație este practic nelimitată. Un astfel de program are ca scop  implicarea tuturor 

elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse 

ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat 

în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în 

contexte nonformale”. Printre aspectele pozitive ale acestor activități, se numără : 

•    socializarea dintre copii și cadre didactice 

•    lipsa constrângerilor  

•    diversitatea activităților organizate 

              Alături de aceste aspecte, părinții au apreciat ca pozitive absența temelor pentru acasa și 

implicarea lor în activități alături de copii și cadre didactice, faptul că, prin activitățile propuse, 

copiii își pot descoperi abilități în anumite domenii, aplicarea informațiilor teoretice în activități 

practice, libertatea copiilor de a alege activitățile la care doresc să participe, descoperirea 

relațiilor dintre discipline diferite și descoperirea de către copii a unor profesii mai puțin 

cunoscute. 

            În derularea activităților din cadrul „Săptămâna altfel”, anul acesta, școala a cooptat într-

o măsură mult mai mare Asociația părinților. Astfel, alături de copiii noștri și împreună cu 

cadrele didactice ale școlii, am organizat două ample acțiuni cu scop caritabil, Târgul cu vânzare 

de jucării și desene ale copiilor și Spectacolul susținut cu prilejul Zilelor Școlii pe scena Casei de 

Cultură din Gura Humorului, vineri, 26 mai 2017. În ambele activități, elevii s-au implicat în 

mod deosebit, conștientizând importanța spiritului de solidaritate față de semenii lor, aflați în 

situații dificile, la un moment dat. Cu toată dragostea, copiii noștri au încercat să strângă cât mai 



multe fonduri pentru ajutorarea familiilor greu încercate de incendiul care le-a distrus casele. Au 

stat, împreună cu părinții lor și cadrele didactice, în fața Casei de Cultură, unde au expus diferite 

obiecte, jucării și desene, lucruri făcute de mâinile lor împreună cu cadrele didactice. Ulterior, au 

urcat pe scenă, plini de entuziasm și exuberanță, susținând câte un număr artistic de dans, teatru 

sau muzică, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice. Fondurile strânse în urma acestor acțiuni 

caritabile au fost direcționate către familiile greu încercate de incendiu. 

          Activitățile de anul acesta din cadrul „Săptămânii altfel” au oferit posibilitatea consolidării 

unor relații mai strânse între cadrele didactice și copii, dar și a implicării accentuate a părinților 

în viața școlii, toate conducând spre o mai eficientă integrare în problematicile societății în care 

trăim. 

           Felicitări cadrelor didactice care au făcut posibilă materializarea acestor inițiative ! 
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