
REȚETA UNEI FAMILII FERICITE 
 

 
 

               Ștrumfii isteți ai clasei Pregătitoare B de la Liceul „TIMOTEI CIPARIU” Dumbrăveni au sărbătorit 

împreună cu familiile lor Ziua Internațională a Familiei, în cadrul unei activități desfășurate în Centrul de 

Documentare și Informare al liceului, sub îndrumarea doamnei Florea Mirela, profesor pentru învățământul 

primar. 

             Cu acest prilej , toți cei prezenți, elevi, părinți, profesori au încercat să descopere ingredientele pentru 

Rețeta unei familii fericite. 

       Filmulețul vizionat în debutul activității  a reamintit invitaților ca  Ziua internaţională a familiei este 

marcată neîntrerupt, din 1993, la data de 15 mai și că obiectivul principal al acestei sărbători este acela de 

a sublinia importanţa familiilor, fără discriminare, în societate. 

       Am dezbătut și am conștientizat ce înseamnă familia și care sunt valorile unei familii. Copiii au fost  

intervievați de doamna învățătoare și au dat răspunsuri sincere la întrebări cum ar fi. „Ce înseamnă familia 

pentru tine?”, „Cum este familia ta?”, „Ce activități îți dorești să desfășori împreună cu familia ta?” 

Răspunsurile lor au fost redate în afișe și au fost illustrate  în desenele pe care le-au realizat înainte de a începe 

activitatea. 

        Dacă de Ziua mamei  (1 mai) și Ziua Tatălui (8 mai) copiii au pregătit surprize pentru părinții lor, înainte 

de Ziua Familiei au  desfășurat, împreună cu membrii familiilor lor o activitate preferată (jocuri, plimbări , 

practicarea unor sporturi, drumeții,excursii,  activități casnice, sărbatorirea unei zile de naștere, activități 

pentru păstrarea tradițiilor familiei,etc.). Fotografiile cu aceste activități au fost vizionate cu plăcere de toți cei 

prezenți, care au putul conștientiza cât de speciale pot fi pentru copii momentele imortalizate și câte amintiri 

plăcute ne rămân. 

       Surpriza ștrumfilor pentru familia lor a fost un dans-parodie prin care au vrut să atragă atenția părinților 

că acasă au nevoie de mai multă atenție din partea  lor , că timpul petrecut împreună în armonie , fără prea 

multă tehnologie, este valoros și îi învață să privească viața pozitiv, ajutându-i să evolueze.  

         Părinții au aflat încă o dată că a creşte şi a educa un copil este o operă care cere multă dragoste, dar 

aceasta nu exclude raţiunea, bazată pe cunoştinţe precise. Să conduci către maturitate o fiinţă umană nu e 

deloc simplu: eforturile, descurajările, temerile, slăbiciunile fac drumul foarte greu.  

 



 

Pe acest drum, părinţii vor găsi un real sprijin în oamenii şcolii - învăţători ,profesori, psihologi,  biserică,  

comunitate. 

 

                                           

        Vă mulțumim, FAMILII MINUNATE, pentru implicarea și devotamentul dumneavoastră în educația 

copiilor, pentru colaborarea frumoasă pe care o avem, dar și pentru că ați răspuns provocărilor noastre. Aveți 

familii frumoase, vă creșteți copiii în dragoste și armonie și sădiți în sânul familiei valori și principii alese, 

ceea ce este îmbucurător și benefic atât pentru copiii dumneavoastră, cât și pentru întreaga comunitate, căci, 

trebuie să recunoaștem, temelia educației și a devenirii persoanei își are locul de cinste în cadrul familiei. Ne 

bucură nespus faptul că faceți parte din marea familie a școlii noastre!  

LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE ȘI BUCURIE! 

 

.


