
 

 NAŞTEREA DOMNULUI 

      Crăciunul sau Naşterea Domnului este sărbătoarea creştină a 

naşterii după trup a Domnului Iisus Hristos, celebrată la 25 

decembrie (după calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (după 

calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte din cele 12 sărbători 

domneşti (sau praznice împărăteşti) a Bisericilor bizantine, a treia 

mare sărbătoare după cea de Paşti şi de Rusalii. Încă înainte de 

naşterea Sa, viaţa Mântuitorului s-a aflat sub providenţa divină. O 

serie de profeţi antici i-au anunţat venirea, iar naşterea a fost 

anticipată de mai multe miracole. Cu toate acestea, deşi un întreg 

popor îl aştepta pe Mesia, puţini au fost cei care au văzut în Iisus din 

Nazaret pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru creştinii de 

pretutindeni, Crăciunul, în esenţa sa, marchează începutul celei mai 

importante religii a lumii. Fără naşterea lui Iisus din Nazaret şi fără 

crucificarea Sa pe Dealul Căpăţânii sau Golgota, azi nu am fi 

îndrăznit să sperăm la mântuire. Întreaga viaţă a Fiului lui 

Dumnezeu, întrupat în pământean acum 2.000 de ani, a fost una 

consacrată unui ideal nobil – mântuirea omului. Poate astăzi, într-o 

lume a vitezei şi tehnologiei, relatările despre viaţa Mântuitorului ne 

apar ca o poveste. Însă miracolele legate de viaţa sa sunt prezente nu 

numai în Biblie, dar şi în scrierile celor care nu au crezut în El ca 

fiind Fiul lui Dumnezeu.  

     Crăciunul este una dintre cela mai importante sărbatori ale 

creștinătății și este celebrat în majoritatea țărilor din lume. Colindele, 

cadourile și petrecerile de Crăciun sunt întâlnite în toate colțurile 

lumii în aceastî zi magică. Chiar dacă modul de celebrare, datele și 

tradițiile variază, spiritul Crăciunului este peste tot la fel.  

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 
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   Craiova – 18 decembrie 2012  
 

 



 
 

ORGANIZATORI: 

 
 Prof. Lavinia Craioveanu: director Liceul Tehnologic 

Transporturi Căi Ferate  Craiova  

 

 Prof. Cristian Pătrașcu: director adj. Liceul Tehnologic 

Transporturi Căi Ferate  Craiova  

 

 Prof. Elvira Andrei: coordonator proiecte şi programe 

educative Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate  

Craiova 

 

 Prof. Dumitraşcu Maria – Magdalena: Liceul 

Tehnologic Transporturi Căi Ferate  Craiova  

 
 

                                  Crăciun fericit!       
    Merry Christmas!                       Joyeux Noël! 
 

 

 
                  PROGRAMUL ACTIVITĂȚII 

 

 
I. Masă rotundă: ”Tradiții și obiceiuri de 

Crăciun”                       
 Prof. Dumitraşcu Maria Magdalena: 

”Christmas – the most wonderful time of the 

year” 

 Prof. Soare Diana: ”Everybody loves 

Christmas” 

 Prof. Predoi Anișoara: ”Le Noël en 

France” 

 Prof. Chiriță Laura: ”Christmas in 

England” 

 Prof. Moldoveanu Anca: ”Sărbătorile de 

iarnă în literatura română” 

 Prof. Butnaru Simona: ” Crăciunul la 

români: tradiții și obiceiuri” 

 Prof. Ungureanu Petruța:”Tradiții și 

obiceiuri de Crăciun în România” 

 Prof. Lunganu Marius: ”Semnificația 

colindelor din ajunul Crăciunului” 

 

II. Recital de versuri și colinde de Crăciun în limba 

română, franceză și engleză în interpretarea elevilor 

de la clasa a XI-a C, a XI-a D și a XII-a D. 

 

 

 


