
                                                                              1 
 

 

 

 

 

  



                                                                              2 
 

 

Prezenta lucrare se adresează elevilor şi cadrelor didactice din 

învăţământul primar şi gimnazial în scopul promovării creativităţii şi 

stimularea interesului pentru lectură a tinerei generaţii. 

 

 

Echipa de redacţie: 

Prof.înv.primar DRAGOMIR MARIANA 

Prof.înv.primar LĂBUȘ DANIELA

Prof.înv.primar DIACONU ANAMARIA 

                        Prof.înv.primar DRĂGAN LILIANA 

                        Prof.înv.primar POPA MIRELA 

                         Prof. CHIRVĂSUȚĂ LOREDANA JANINA 

                         Înv. SIMILACHE FLORICICA 

                         Prof.înv.preșcolar IGNAT ROXANA MIHAELA 

 

 

ZBOR PRINTRE GÂNDURI 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TOFLEA 

Nr.2 SEMESTRUL al II-lea 2021 

TOFLEA 2021 



                                                                              3 
 

RADIOSTELUȚE TOFLEA 

 Motivele pentru a avea un post de 

radio online pot fi multiple, de la promovarea 

personala a clasei al cărui membru ești sau 

pur si simplu pentru ca iubești muzica si vrei 

sa o împarți cu viitorii ascultători ai 

programelor tale radio. Suna simplu si este 

simplu daca ești o persoana determinata si ți 

poți canaliza energia, timpul si efortul 

financiar sa duci ideea la bun sfârșit. In 

funcție de nivelul de la care vrei sa pleci, poți 

realiza un post de radio online in câteva ore, 

câteva zile sau in câteva luni. Soluții la problema sunt multiple, majoritatea fiind la îndemâna 

dar depinde de tine, de timpul si fondurile pe care le vei investi in realizarea unui studio de 

broadcast acasă, pentru mediul online.  

Daca în trecut eram constrânși de tehnologie,  

astăzi popularitatea posturilor radio a crescut cu un 

număr foarte mare in special in rândul audientelor 

tinere si a persoanelor cu vârsta pana in 50 de ani. 

Întotdeauna copiii se identifică cu un personaj. 

 Am realizat prima „emisiune radio” fiindcă am dorit 

să diversific metoda de cooperare, învățare și 

socializare a elevilor. De ce? Pentru că ei sunt foarte 

deștepți, de la ei am învățat foarte multe lucruri și este 

chiar adevărat. Rubricile noastre abordate s-

au numit știați că, noutăți din, aș face așa, 

interviu cu un dascăl, actualități etc. Copiii  

s-au pregătit de acasă și prin simplul fapt că 

spun lucrurile acolo, în direct, și eu le-am 

înregistrat s-au simțit valorificați și 

importanți. 
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   De ce e importantă o emisiune de radio pentru copii: „Copiii comunică auditiv și  

vizual foarte bine. Asta este clar. Părerea mea este că dacă comunici auditiv, impactul este mai 

mare. Mai ales dacă este o emisiune  cu foarte multe informații umoristice, muzică și cu foarte 

multe lucruri actuale. Emisiunea noastră este interactivă cu noi înșine, cu copiii noștri și 

colaboratorii.  

   Eu cred că radioul transmite foarte mult de aceea copiii au fost încântați de ideea de pune 

bazele unui mic studio radio, satisfacția fiind și mai mare când doamnele învățătoare au 

participat la mica emisiune moderată de copii.  S-au pregătit temeinic și au adresat invitaților 

diverse întrebări .A fost cel mai frumos mod prin care au putut să-și exprime trăirile fără ca 

emoțiile să le pună piedici. 

      Experiența de dascăl mi-a oferit oportunitatea abordării diferite a modului de 

comunicare și predare transformând lucrul cu elevii într-o aventură ce explorează noi 

orizonturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Prof.înv.primar DRAGOMIR MARIANA 
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PROIECTE POCU LA NOI ÎN ȘCOALĂ 

 

În anul școlar 2020-2021, la noi în școală s-a derulat Proiectul MINTE-Masuri 

Integrate pentru Reducerea Abandonului Scolar, care a avut ca Obiectiv specific integrat 

6.2, 6.3, 6.4, 6.6: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 

egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare 

formale, nonformale și informale pentru integrarea în educație și formare. 

Obiectivul general l-a reprezentat reducerea și 

prevenirea abandonului școlar si facilitarea accesului la 

educație, inclusiv reintegrarea în sistemul de învățământ prin 

parcursuri de învățare formale, non formale si informale 

pentru 590 de persoane (530 copii și 60 persoane din 

programul A doua șansă), precum și îmbunătățirea 

competențelor pentru 80 de cadre didactice, inclusiv personal 

de sprijin din școlile din localitătile Toflea (sat Toflea, 

comuna Brahășești), Brăhășești (comuna Brăhășești) și 

Gohor (comuna Gohor). 

În cadrul Proiectului, am ocupat funcția de expert  orientare și consiliere școlară . Am 

oferit orientare și consiliere școlară copiilor care au înregistrat rezultate slabe la învățătură sau 

care au manifestat o indiferență față de activitatea școlara. De asemenea, am lucrat cu elevii din 

învățământul primar care au trecut în ciclul gimnazial și s-au confruntat cu risc de abandon 

școlar, dar și cu adulții înscriși la Programul A doua șansă oferindu-le sprijin în alegerea unei 

meserii.  

 A fost o provocare și pentru mine, dar și pentru elevi deoarece am derulat activități 

distinse din mai multe arii curriculare, încercând și sperând 

într-o schimbare favorabilă. Pentru a-mi atinge țintele 

propuse am consultat mai multe materiale bibliografice, m-

am întâlnit cu alți consilieri, psihologi pentru a-mi pune la 

punct strategiile pe care urma să le abordez. 

Modalitățile abordate de mine au redus major din 

tensiunile generate de lipsa de comunicare, grupul clasă și 

consilierul formând o sumă de individualități generatoare de 

gânduri , idei, reprezentări, sentimente, atitudini. 
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Programul de consiliere a inclus activități atractive în 

care elevul a fost implicat activ să se autocunoască, să își 

înțeleagă problemele, să-și înțeleagă setul valoric și 

atitudinal, să învețe să decidă și să acționeze motivațional, să-

și gestioneze emoțiile negative. 

Activitățile pe care le-am proiectat,  au pornit de la 

nevoia școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală 

pentru fiecare dintre elevii noștri, fie că sunt supuși riscului 

de excluziune socială din cauza dificultăților financiare, fie că 

provin din familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați 

la muncă în străinătate, fie că provin din familii mixte, fie că sunt elevi cu cerințe educaționale 

speciale. 

În vederea integrării cu succes a elevilor în ciclul gimnazial a fost necesar de un dialog 

deschis, colegial, sincer între învăţător şi profesor.  

Concluzia ar fi că profesorii şi învăţătorii trebuie să realizaze o echipă în cunoaşterea 

individualităţii elevilor deoarece, după cum spunea Titu Maiorescu, „Într-un petec de grădină 

arunci sămânţa plantei şi te interesezi de florile ce ies. Şi să rămâi rece la înflorirea sufletească 

a elevilor tăi?”. 

 

Prof.înv.primar LĂBUȘ DANIELA 
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TREASURE HUNTING 

(VÂNĂTOAREA DE COMORI) 

METODĂ DE MOTIVARE PENTRU ÎNVĂȚARE, APLICABILĂ ELEVILOR AFLAȚI ÎN 

RISC DE ABANDON ȘCOLAR 

Scopul activitatii – invatarea diferitelor discipline (T.I.C., biologie, lb.engleza, istorie, 

geografie, desen, etc) prin utilizarea unor metode de predare si invatare non-formale care au la 

baza artele frumoase, natura, tehnologia informatiei si a comunicarii sau sportul. Cadrul 

didactic are ca sarcina identificarea celor mai potrivite metode de invatare, metode care sa 

stimuleze interesul si motivatia elevilor pentru activitatile educative si sa le dezvolte potentialul 

cognitiv si creativ. Un elev implicat în propria educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze 

studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie sa fie legate de aspectele reale ale vieţii. Un alt 

aspect important al activităţii de înlăturare a abandonului şcolar îl reprezintă însă și crearea unor 

situaţii de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele 

dezvoltă iniţiativele elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi.  

Vanatoarea de comori este o metoda nonformala, activ-participativa, care are un real 

succes in randul elevilor. Ea consta in simbolizarea sub forma de joc cu mai multe probe a unor 

situatii din viata reala sau fictiva, in care elevii au ocazia sa-si dezvolte competente cognitive, 

afective si sociale prin exersarea unor demersuri, comportamente, stari si convingeri. Folosita 

ca metoda didactica, vanatoarea de comori presupune o abordare transdisciplinara, probele si 

indiciile folosite de cadrul didactic fiind inepuizabile si depinzand doar de imaginatia acestuia.  

Pentru realizarea unei vanatori este nevoie ca profesorul sa creeze cadrul de poveste si 

sa mentina povestea prin crearea unor elemente de decor, acestea in functie de tematica aleasa. 

Elevii se pot transforma in pirati ce cauta aurul pe o insula pustie, spiridusi ce cauta comoara 

zanelor, super eroi care salveaza iepurasul de Paste, copii ce au salvat pamantul prin gasirea 

unor seminte magice (pe care le pot planta in curtea scolii), detectivi angajati sa gaseasca un 

obiect furat, prizonieri ce trebuie sa lupte ca sa isi recapete drepturile. Bineinteles, avem nevoie 

de cateva indicii pe care elevii le vor primi/gasi dupa realizarea sarcinilor, probelor propuse. 

Probele folosite intr-o vanatoare de comori pot fi extrem de variate si din diferite domenii 

scolare. De exemplu pentru exersarea numeratiei se poate da urmatoarea sarcina: „Esti istet,/ 

Mi-ai spus chiar tu,/ Dar te voi testa acum/ La masa va asezati/ Fisa de o completati/ Alt indiciu 

o sa aflati!”. Elevii au de completat o fisa astfel incat fiecare paianjen sa aiba cate opt picioare. 

Daca rezolva corect sarcina, primesc urmatorul indiciu si sunt cu un pas mai aproape de 

comoara. De asemenea ei pot invata cum sa foloseasca harta sau o busola, una din probele 
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folosite ar putea fi sa descopere urmatorul indiciu in cel mai nordic punct al scolii sau in functie 

de anumite simboluri desenate pe o harta. Putem folosi probe care presupun rezolvarea unor 

probleme matematice prin diferite metode predate la clasa (aflati anul in care Romania devine 

regat stiind ca prima si ultima cifra sunt egale, celelalte doua tot egale iar suma celor patru cifre 

ale anului este egala cu 18, adunati cifrele anului pana obtineti un numar de o cifra si veti afla 

in ce clasa se afla urmatorul indiciu.), probe de analiza gramaticala (identificati complementele 

circumstantiale din textele de mai jos pentru a descoperi unde este ascuns urmatorul indiciu. 

Ex: Noe privea afara. Fulgii jucausi se asezau pe pervazul geamului formand un strat pufos.) 

sau exersarea comunicarii in limba engleza (folosind ruleta literelor ametite sau o criptograma, 

descifrau mesajul secret, o propozitie in limba engleza care trebuia tradusa pentru a gasi 

urmatorul indiciu). Se pot introduce si activitati fizice sau logice, ghicitori, probe amuzante, de 

cautare intr-un spatiu delimitat, probe de argumentare, de interpretare a unor simboluri, de 

creatie sau completare a unor puzzle-uri. Comoara este si ea foarte importanta, fie ca este vorba 

despre dulciuri, diplome de super eroi, seminte de flori, bani pe care ii pot folosi pentru 

cumparare unui obiect utile in clasa. Instructiunile sunt prezentate la inceputul activitatii pentru 

a clarifica diferite aspecte. In final importanta este iesirea din rol si folosirea debriefing-ului. 

1. Descrierea contextului educational si argumentarea situatiei (expunerea situatiei care se  

doreste sa fie imbunatatita, probleme identificate): Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, ora de 

geografie, clasa a VIII a, clasă cu probleme majore legate de absenteism și risc de abandon 

școlar. Doamna profesor de geografie propune elevilor un joc, Treasure hunting, în scopul 

motivării elevilor, prin creșterea interesului și a curiozității. Jocurile didactice pot adăuga 

varietate programului obișnuit de instruire în clasă și tind să fie experiențe de învățare speciale 

și plăcute. Prin intermediul acestui joc didactic ne-am propus scoaterea în evidenţă a valorilor 

zonei, fie cele naturale (comunitatea e aşezată pe valea unui pârâu), fie cele istorico-culturale 

(situri arheologice, clădiri, oameni şi locuri speciale), fie valori contemporane (potenţial 

turistic, meserii tradiţionale ale locuitorilor). Vânătoarea de comori este un mod distractiv de 

a aduce toate acestea în faţa copiilor care pot conştientiza astfel frumuseţea şi importanţa zonei 

în care s-au născut şi trăiesc. 

2. Obiectivele propuse pentru realizarea activitatii 

 dezvoltarea spiritului de echipă în cadrul grupului; 

 mișcarea în aer liber; 

 dezvoltarea spiritului de observaţie; 

 dobândirea abilităţilor de a se orienta în spaţiu; 

 consolidarea deprinderilor de a se orienta pe hartă; 
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 promovarea valorilor cultural-istorice; 

 învăţarea prin descoperire. 

3. Continut tematic - prezentarea informatiilor (descrierea pe larg a activitatii) 

 Elevii clasei a VIII a vor fi împărțiți în două grupe. Grupele își pot alege singure un 

nume, un steag, un imn, semne distinctive, etc. 

 Cele două grupe vor primi o hartă a localității, pe care sunt marcate cu X-uri roșii 

obiective importante. 

 De asemenea, grupele primesc câte o foaie de hârtie, pe care sunt desenate schematic 

obiectivele marcate pe harta primită. Acestea pot fi: cladiri vechi, microforme de relief, 

arbori bătrâni, poduri, biserici, etc. 

 Asocierea fiecărui detaliu (desen) cu obiectivele din teren reprezintă principala sarcină 

de lucru a elevilor. 

 Dovada identificării obiectivului o reprezinta un selfie cu acesta. 

 Câstigă echipa care a identificat cele mai multe ”comori”. 

4. Autoreflectie cu privire la elementele persuasive aplicate si impactul 

asteptat/obtinut 

Rezultate: 

 stimularea creativităţii şi interesului elevilor pentru activităţile de tip outdoor; 

 motivarea elevilor şi aproprierea lor de şcoală; 

 creativitate în predare şi învăţare; 

 lecţii interactive şi atractive; 

 primirea unui feedback pozitiv de la elevi; 

 comunicarea eficientă; 

 diminuarea absenteismului; 

 reducerea abandonului şcolar. 

La finalul experientei, dupa ce fiecare echipa a trecut prin fiecare proba va exista un 

moment de procesare a experientei: Cum v-ati simtit? Cum a fost sa fiti legati in tot acest timp? 

Care a fost cea mai dificila etapa a acestui exercitiu si de ce? Despre ce drepturi ale copilului a 

fost vorba in acest exercitiu? (se discuta pe larg despre fiecare drept). Vi s-a spus ca la final veti 

gasi o comoara, pot fi comparate drepturile voastre cu o comoara? Se va citi cu o scurta 

istorioara despre calatoria drepturilor copilului cu un balon. Pentru ca balonul este in pericol de 

a se prabusi, li se cere copiilor sa renunte pe rand, la drepturile care nu li se par importante. Se 
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va evidentia la sfarsitul discutiei ca nu se poate renunta la nici macar unul din drepturile care 

se afla in balon. Ca avantaje ale folosirii acestei metode putem enumera faptul ca activizeaza 

elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv si actional, presupune angajare individuala dar si 

comunicare si interactiune intre coechipieri (asumarea de raspunderi in cadrul grupului, 

delegarea de responsabilitati), implicare si creativitate in dezlegarea misterelor si rezolvarea 

diferitelor probe, concurenta intre echipe prin parcurgerea contra timp a unor trasee comune, le 

antreneaza spiritul de observatie si capacitatea de interpretare a informatiilor.   

 

Prof. CHIRVĂSUȚĂ LOREDANA JANINA 

 

 

 

EDUCAȚIE PARENTALĂ 

 „NU ABANDONA, IMPLICĂ-TE!” 

 “Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii 

o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.”   

                                                                                         

A.S.Makarenko 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de 

studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 

absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri 

în şcoală. 

 Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre 

elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în 

gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

            Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor resursele  necesare  educației. 

Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de către părinți. 
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Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 

prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 

susceptibilă față de instituțiile formale. 

 Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. În multe familii și mai 

ales în multe familii rome, există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele 

valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală.  

Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea 

surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în 

raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor 

important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu 

mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc 

de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează 

tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt 

lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 

copiilor. 

Acest aspect trebuie luat în considerare, oferind sprijin familiilor astfel încât tot mai 

mulți elevi romi să-și completeze studiile și să devină modele de referință în cadrul 

comunităților lor. 

În cadrul Proiectului MINTE derulat la Școala Gimnazială Nr.1 Toflea, am propus și 

organizat în cadrul orelor de Consiliere și orientare activități, dezbateri privind educația 

parentală, cu scopul este de a îmbunătăți interacțiunile părinte-copil, ajutând părinții să 

anticipeze mai bine schimbările de dezvoltare ale copiilor, să le ofere activități de învățare și să 

îi ajute să își îndeplinească responsabilitățile ce le revin. 

Temele de discuție propuse: 

 Principii care stau la baza unei relații părinte-copil (familie);  

 Necesitatea comunicării cu copiii;  

 Întocmirea unui program recreativ și a unor activități comune;  

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor și părinților faţă de şcoală; 

 Crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie; 

 Gestionarea pozitivă a conflictelor;  

 Amintirea și consolidarea unor cunoștințe și abilități dobândite anterior.  

Rolul educației parentale este acela de a crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituții, 

comunitate, despre copiii etc.), căci aceasta constituie resursa de energie şi un motor pentru 
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acțiunea pozitivă; o educație completă axată pe viziunea pozitivă stimulează creativitatea şi 

transformarea părinților şi a interacțiunilor inițiate de aceştia în relația cu proprii copii. 

            Scopul acestor activități -  conştientizarea familiei cu privire la importanţa, 

complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile absenteismului şi ale abandonului şcolar, 

prevenirea şi intervenţia primară în cazul absenteismului şcolar. 

Obiectivele urmărite vizează: responsabilizarea 

cursanţilor cu privire la importanţa avantajelor unei relaţii 

armonioase adult-copil, stimularea adulţilor în direcţia inovaţiei 

didactice, îmbunătăţirea prestaţiei personale a adultului în raport 

cu propriul copil, dezvoltarea abilităților de comunicare și 

organizare în familie, dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor și părinților faţă de şcoală, 

conştientizarea urmărilor negative ale absenteismului şcolar. 

Educarea părinţilor poate fi realizată prin acţiuni eficiente de exersare a funcţiei 

educative şi de dezvoltare a abilităților de interacţionare și comunicare în familie și poate 

determina schimbări în mentalitatea părinţilor despre copil. În acest sens, activitățile și 

dezbaterile propuse  la Consiliere și orientare au urmărit ca părinții: să cunoască etapele 

dezvoltării psihovizice și cognitive ale copilului, să abordeze pozitiv trăsăturile de personalitate 

ale copilului, să înţeleagă comportamentului copilului, să aibă influenţe pozitive în dezvoltarea 

competenţelor sociale ale copiilor, să se implice activ în procesul de educaţie a copilului, să 

creeze unui echilibru între factorii familiali de educaţie. 

Condiţiile de dezvoltare psihică şi fizică, climatul educațional şi colaborarea familiei cu 

şcoala sunt condiții necesare pentru stimularea și dezvoltarea capacităţii de învăţare a elevilor. 

Influenţa acestor factori are un rol mai mare pe primele trepte ale şcolarităţii, respective în 

învăţământul primar. Recunoaşterea contribuţiei mediului familial la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor (care se realizează cu pregnanță când aceștia beneficiază de dragoste şi 

securitate, de experienţe noi, de stimă și apreciere, de responsabilitate şi autonomie) au generat 

multiple forme şi modalităţi de colaborare a şcolii cu familia, conducând la realizarea unor 

acţiuni educative comune. 

Educarea părinţilor poate fi realizată prin acţiuni eficiente de exersare a funcţiei 

educative şi de dezvoltare a abilităților de interacţionare și comunicare în familie și poate 

determina schimbări în mentalitatea părinţilor despre copil. 

 Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. 

Ea are în acelaşi timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice 
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instituţie şi şcoala prezintă o serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. stimei 

de sine, a încrederii în forţele proprii, dezvoltarea cetăţeniei active şi a dezvoltării personale. 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor înv. primar POPA MIRELA 
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     Aceștia suntem noi, Albinuțele din grupa mare și împărțim cu toții o multitudine de 

emoții, alături de educatoare noastră Ignat Roxana Mihaela.  

 

Prof. înv. preșc. Ignat Roxana Mihaela 
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Prof. înv. preșc. Ignat Roxana Mihaela 
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                               Dezvoltarea comunicării cu ajutorul jocului didactic 

Comunicarea este fundamentală pentru dezvoltarea copiilor; copiii trebuie să poată 

înțelege și să fie înțeleși. Ea stă la baza relațiilor și este esențială pentru învățare, joc și 

interacțiune socială. Comunicarea nu înseamnă a rosti câteva cuvinte, înseamnă înțelegere, 

ascultare, empatie, dicție, atenție și multe altele. Este mai mult decât un simplu cuvânt, este un 

mod de viață. 

Mai mult comunicarea și limbajul reprezintă mijlocul prin care  noi, cadrele didactice 

dăruim informație și copiii învață. Imagineați-vă că încercăm să învățăm și să înțelegem noi 

informații fără capacitatea de a asculta, înțelege și a vorbi. Toate acestea se formează la vârste 

mici. A trece prin acest proces la vârste mai mari presupune o dificultate mai mare. 

  Copiii cu nevoi de comunicare se văd adesea ca fiind mai puțin capabili și mai puțin 

populari decât prietenii lor. Tinerii cu abilități bune de comunicare se simt mai încrezători și 

nivelul stimei de sine reprezintă o creștere față de cei cu anumite probleme în limbaj și 

comunicare, de aceea mi-am dorit mereu ca elevii mei  să aibă abilități lingvistice, să fie buni 

comunicatori , oratori. De ce ? Simplu! Vorbirea  este  esențială în susținere și extinderea 

gândirii și promovarea unei învățări eficiente pe tot parcursul vieții. 

  Studiile arată că tinerii doresc să-și dezvolte abilitățile de comunicare atât pentru viața  

lor personală, cât și pentru locul de muncă pe care și-l doresc. De aceea  au nevoie de abilități 

de comunicare care îi ajută  să-și dezvolte  relațiile, comportamentul,  să-și gestioneze și să își 

regleze emoțiile. 

         Pentru micii mei elevi în aceast ultimă an școalar și mai cu seamă în semestrul al doilea, 

am folosit  jocuri distractive  și de comunicare  orală, scrisă, nonverbală care să aibă ca sarcină: 

dezvoltarea atenției , rapiditatea,  comunicare, fluiditate și flexibilitatea vorbirii și a gândirii, 

activizarea vocabularului ,dezvoltarea deprinderii de calcul matematic  oral rapid, adaptate 

pentru elevi de clasă pregătitoare, necesare pentru formarea lor. 

  Activitatea începe  mereu cu un joc distractiv  dar și de rapiditate  și dezvoltare a atenției 

ca: ”Salut, prietene !” Astfel elevii formează un cerc, situându-se cu fața spre interiorul 

acestuia. Cadrul didactic numește un copil care aleargă în jurul cercului și la un moment dat 

atinge cu mâna umărul unuia dintre copii, alergând în continuare. Copilul atins pe umăr, aleargă 

în sens invers și, când cei doi se întâlnesc, își dau mâna și rostesc o formulă de salut, în limba 

română sau în limba străină studiatăsau execută mișcările de salut învățate  și executate la clase 

în fiecare dimineață cu învățătorii lor. După aceea ambii copii își continuă alergarea, căutând 

să ajungă primul la locul rămas liber în cerc. Dacă cel care ajunge primul la locul rămas liber 
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este copilul care a început jocul, schimbă rolul cu celălalt elev, care va continua jocul. La final 

jocul se termină cu strângeri de mână și aplauze  

        La disciplina Comunicare în limba română  am urmărit dezvoltarea proceselor cognitive: 

gândirea, limbajul, memoria, atenţia; comunicare, fluiditate și flexibilitatea vorbirii  folosind 

des  jocuri de tipul „ Cuvinte, cuvinte!-rebus”  

        Jocul poate fi folosit în orice moment al activității , pentru că este un joc dinamic. Elevii 

sunt împărțiți  în două echipe egale, la semnalul cadrului didactic un elev dintr-o grupă va 

completa rebusul  de pe tablă pe baza cartonașului cu imaginea extras dintr-o cutie( caise, soare, 

numere, sanie, masă) în timp ce cealaltă grupă va număra până la 10 timp în care el trebuie să 

scrie cuvântul,dacă nu reușește cuvântul va fi scris de un reprezentant de la cealaltă grupă care 

a numărat  și care va primi punctul atribuit   

 

          Pentru că jocul s-a terminat la egal continuă cu o altă variantă de joc în care fiecare echipă 

își aleg cuvinte  pe care le vor dicta celor din cealaltă grupă care vor trebui să le scrie pe tablă 

în timpul dat urmărit de data aceasta de cadrul didactic.  

       Câștigă echipa care are cele mai multe puncte adunate și se termină cu recompense dulci 

,strângeri de mână și aplauze  

Activitatea la finalul unei zile se încheie cu un joc  intitulat „Obiectul imaginar” în care 

deobicei folosec limbajul non-verbal urmărind  stimularea creativității, atenției și a comunicării 

nonverbale. 
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 Toţi copii formează un cerc sau pot rămâne în bănci în picioare.Vin pe rând în față 

persoanele care continuă jocul.O persoană începe, gesticulând cu mâinile, pentru a explica 

grupului obiectul ce îl va arunca tot imaginar, persoanei a cărei nume îl spune. Gesturile trebuie 

să descrie dimensiunile şi utilizările obiectului. Receptorul descrie (cu mâinile) obiectul primit 

şi spune numele persoanei de la care a primit obiectul şi transmite următorului participant. 

Fiecare poate adăuga schimbări acestui obiect.Pot fi numiți chiar și două persoane sau chiar mai 

multe  care descriu doar prin semne obiectul, care pot stârni o atmosferă veselă chiar 

distractivă.Activitatea  la sfârșitul unei zile se încheie cu  strângeri de mână. 

       Prin joc am reușit să creez adevărate momente de 

relaxare, am urmărit  dezvoltarea atenției la elevi, 

schimbul de  păreri, relații de prietenie, încredre, simpatie 

și ajutor reciproc  atît de necesare   în activitatea   școlară 

dar și stimularea, formarea și dezvoltarea competențelor 

de comunicare a deprinderilor  și atitudinilor pozitive față 

de muncă,  având ca țel  creșterea motivației pentru  

învățare. 

 

                                                             Profesor înv. primar  DRĂGAN LILIANA 
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Lumea vitaminelor 

 

 
 

Demult, într-un mic orăşel la un palat, regele şi regina vitaminelor discutau despre 

oamenii care nu respectă o masă echilibrată si sănătoasă.De aceea ei se sfătuiau cum ar putea 

convinge oamenii să mănânce corect. Discuţia a fost întreruptă de şeful armatei de calciu care 

spune ca armatele lui sunt foarte nemulţumite pentru că oamenii nu mai consumau lactate.  

Regele auzind aşa ceva ceru o şedinţă cu toate vitaminele importante.  

La şedinta au participat vitaminele:A,D,K,B1,B2,B12 si vitamina C. Toate vitaminele erau 

nemultumite pentru ca oamenii mănâncă numai mâncăruri chimice şi preparate, nu mai 

mănâncă natural. 

Grişul intră cu sufletul la gură în sala de şedinţe. Se scuză pentru că a întrerupt şedinţa. Spune 

că fratele sau,orzul a fost dus în fabrică pentru chimizare şi vor să îl pună în cipsuri.  

Vitamina C spune că cipsurile sunt otravă curată.  

Sunt pline de E-uri nocive ca şi E230 sau E231!spune vitamina D.  

Toate vitaminele i-au spus grişului ca nu au ce face in situaţia aceasta.  

După mulţi ani oamenii mai deştepti şi-au dat seama că trebuie să mănânci cât mai natural.De atunci 

vitaminele şi oamenii au lucrat împreună ca o „echipă”.  

Povestea aceasta a rămas în istoria vitaminelor. „Întâmplarea vitaminelor” a fost spusă mai departe până 

la cele mai îndepărtate vitamine de pe pământ. 

 

 

 

Învățătoare SIMILACHE FLORICICA 
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MICI, DAR CU SPERANȚE MARI 

 

Din dorința de a avea un spaţiu de recreere, pentru desfăşurarea unor activităţi şcolare 

şi extraşcolare, cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, Dragomir Mariana, 

Lăbuș Daniela și Diaconu Anamaria, au inițiat un proiect de voluntariat, adresat tuturor școlilor 

și grădinițelor din țară, care să ajute la amenajarea unui spațiu de lectură.  

Abandonul școlar reprezintă o problemă primordială pentru Școala Gimnazială Nr. 1 

Toflea și se dorește, prin înființarea acestui spațiu ambiental, motivarea elevilor să vină la 

școală. Cadrele didactice caută permanent strategii optime pentru reducerea absenteismului, 

prezentându-le lectura sub o altă formă. 

Intrarea în acest proiect oferă şcolii şi elevilor ei avantaje şi beneficii de ordin 

intelectual, educativ, moral, afectiv şi practic, beneficii care se vor reflecta ulterior asupra 

atitudinii comunităţii locale. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin astfel de activități, 

urmăreşte formarea unui comportament empatic, care cu siguranţă va folosi în definitivarea 

personalităţii şi conştiinţei viitorilor cetăţeni.  

 

 

 

 

VOLUNTARII ANTREPRENORI 

Motto :    

                

Echipa de proiect : Profesor învățământ primar  Dragomir Mariana 

   Profesor învățământ primar   Lăbuș Daniela 

                                       Profesor învățământ primar  Diaconu Anamaria 
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Durata proiectului : Semestrul al II –lea , an școlar 2020-2021 

Echipa de proiect : Profesor învățământ primar  Dragomir Mariana 

   Profesor învățământ primar   Lăbuș Daniela 

                                       Profesor învățământ primar  Diaconu Anamaria 

Parteneri în proiect : toate școlile interesate 

 

Grup țintă :  cadre didactice, elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Toflea, părinți 

                         cadre didactice și elevi ai școlilor partenere 

Activitatea de voluntariat antreprenorial 

Târg de jucării 

Scopul activității  

 Susținerea elevilor defavorizați de la Școala Gimnaziala Nr. 1 Toflea pentru înființarea  

unui centru recreativ : Ceainăria elevilor. 

 Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă a  

abilităților copiilor  prin activități recreative, practice și de imaginație precum: realizarea unor 

jucării hand made, prezentarea colecției proprii de jucării. 

 Dezvoltarea abilităților financiare, antreprenoriale și de buni negociatori. 

Argument 

        Târgurile școlare de Antreprenoriat reprezintă o activitate la care toți participă cu bucurie 

și cei care vând și cei care cumpără. Este bucuria în care jocul ,,de-a vânzătorul” pe care mulți 

l-au jucat în copilărie, devine acum realitate. ,,Se joacă” cu bani adevărați, cu marfă adevărată. 

Nu în ultimul rând, târgurile reprezintă o activitate în care se investește multă creativitate: în 

conceperea produselor, în amenajarea standului, în negocierea prețului, dar și în prezentarea 

produsului și în comunicarea dintre elevi. Părinţii au ocazia de a fi alături de odraslele lor, pot 

să colaboreze, să petreacă timp alături de alţi părinţi. Şcoala reprezintă mediul unde se 

intermediază întâlnirea, colaborarea ,,oficială,, a părinţilor cu elevii, a părinţilor cu alţi părinţi, 

a comunităţii locale. 

Obiectivele educaționale ale activității  

 Implicarea elevilor, cadrelor didactice și a altor voluntari în cadrul unor   proiecte   

educationale inovatoare ce vor fi derulate în vederea susținerii financiare a elevilor din medii 

defavorizate; 
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 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile 

     cu copii din alte grupuri; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

     responsabilităților. 

Desfașurarea activității 

    Elevii din școala organizatoare, dar și elevii școlilor partenere sub îndrumarea cadrelor  

didactice participă la Târgul de jucării cu o gamă variată de produse ,  atât hand made, cât și 

colecție proprie, un prilej minunat de a se bucura de originalitate și spirit civic  

Elevii sunt prezenți la acest târg pentru a demonstra : 

 Creativitate 

 Talent 

 Spirit antreprenorial 

Toți cei implicați în derularea târgului vor respecta toate măsurile impuse de Pandemia  

Covid 19, astfel  :  

- Jucăriile vor fi colectate și depozitate în folii transparente sau pungi etanșe , în interior 

vor fi etichetate cu numele copilului donator, și prețul stabilit de acesta. 

- Produsele vor fi depozitate cu 14 zile înainte de derularea târgului într-un spațiu  

disponibil din incinta școlii unde nu au acces elevii. Ulterior vor fi dezinfectate. 

- Activitatea va fi derulată la nivelul fiecărei clase, ținându-se cont de distanțarea fizică. 

- În ziua desfășurării , elevii vor avea mănuși și  mască de protecție. 

- Banii proveniți din vânzarea produselor vor fi colectați într-o cutie destinată acestui  

scop pentru a se evita contactul direct cu aceștia. De asemenea clasele participante vor putea dona și alte 

materiale   necesare ceainăriei. 

- Cadrul didactic îndrumător va depune banii în contul dechis de Asociația ”Artă și 

cooperare”,  cu sediul în Tecuci, strada Crișana, nr.6 Bis, județ Galați.în contul deschis la Banca 

Transilvania : RO54BTRLRONCRT0398335102. La beneficiar se va trece Asociația ”Artă și 

cooperare, iar la detalii plată : donație târg de jucării.  

- Cei care doresc să doneze : cărți, etajere, rafturi cărți, dozator ceai, jocuri educative, alte materiale 

educative  vor putea trimite pe adresa școlii : Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, strada Școlii, Nr. 44, 

Județ Galați. 

Rezultate așteptate : 

 Colectarea unei sume suficente pentru susținerea elevilor de la Școala Gimnazială Nr.  

1 Toflea pentru realizarea spațiului recreativ și predarea lor sub formă de cont bancar sau proces verbal 

responsabililor proiectului 
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 Creșterea stimei de sine ; 

 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare ; 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate ; 

 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare 

Modalități de monitorizare și evaluare : 

 Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților ; 

 Raport de evaluare finală ; 

 .Poze, video, pliante, afișe, scrisori de mulțumire. 

Promovarea proiectului 

 Pe pagina WEB a Școlii organizatoare 

 Pe grupurile sociale destinate cadrelor didactice 

 Pe site-urile destinate activităților didactice; 

 Mediatizare cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Galați, cu sprijinul 

Organizației S.I.P. Galați,  a Revistei Școala Românească  și a  coordonatorului SNAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea  antreprenorială ”Târg de jucării”  se va finaliza cu realizarea proiectului 

CEAINĂRIA ELEVILOR 
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Modalități de realizare: 

             Echipa de proiect coordonatoare  va realiza materialele  publicitare (pliante , post-

ituri, prezentare în mediul online ) pentru  promovarea proiectului.   

           Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare vor amenaja spațiului literar recreativ 

necesar  Școlii Gimnaziale Toflea cu ajutorul financiar primit de la partenerii antreprenori. 

  Rezultatele obținute în urma activității: 

a. Elevi implicați în activităţi de amenajare a spațiului pentru recreere ; 

b. Sensibilizarea şi responsabilizarea întregii comunităţi cu privire la importanţa mediului 

pentru sănătate şi pentru ambianţa socială a comunităţii (mediul – cadru de socializare) ; 

c. Realizarea spatiului recreativ ; 

d. Aspectul şcolii îmbunătăţit, prin creearea spațiului recreativ; 

e. Realizarea unui colţ informativ (panou cu rezultate al proiectului); 

g. Elevii informaţi şi responsabili faţă de mediul ambiant;  

Bugetul proiectului : surse proprii si donațiile primite de la scolile partenere implicate in 

mod voluntar in activitatea de antreprenoriat. Spațiul destinat lecturii se va amenaja în funcție 

de donațiile primite cu : mobilier – rafturi, foltolii cu puf, băncuțe, scaune, măsuțe, cutiuțe 

destinate depozitării cărților, dozator ceai , obiecte decorative. 

 

 

Profesor înv.primar DIACONU ANAMARIA 
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MESERIA BRĂȚARĂ DE AUR 

         

Atribuțiile unei secretare s-au schimbat mult de-a lungul timpului, odată cu apariția 

numeroaselor companii în domenii noi, precum publicitate, comunicare sau consultanță de 

marketing. Dacă înainte percepția despre postul de secretară era că este ocupat, de regulă, de 

femei cu studii medii, cu aspect plăcut și cu abilități de comunicare, acum lucrurile s-au 

schimbat. În esență, postul de secretară presupune și acum abilități de comunicare, organizare 

și de gestionare a situațiilor de criză. Însă, în funcție de dimensiunea companiei și de domeniul 

de activitate, o secretară poate să aibă de la responsabilități minime (preluarea mesajelor, 

corespondența șefului, dactilografierea de scrisori) până la atribuții de asistent manager (când 

secretara este implicată în sfera conducerii companiei, are angajați în subordine, face evaluări 

de personal, organizează agenda de călătorii a directorului, întocmește rapoarte, etc). 

 1. Bun organizator – o secretară gestionează agende de evenimente, se ocupă de 

organizarea de evenimente, face planuri și îi coordonează pe cei din subordinea sa (atunci când 

vorbim despre o secretară cu atribuții de asistent personal sau asistent manager). 

2. Bun comunicator - secretara se ocupă de corespondența șefului direct, elaborează 

răspunsuri, comunică cu toate celelalte departamente ale companiei. 

. Rezistență la stres – cu cât o secretară are mai multe responsabilități în cadrul 

companiei, cu atât stresul crește, așa că este important să știi cum să gestionezi situațiile 

stresante pentru a găsi la timp soluțiile pentru toate problemele care apar. 

4. Capacitate mare de concentrare – de multe ori, asta înseamnă că trebuie să fii 

multitasking. Să poți răspunde la telefoane, planifica evenimente, întocmi rapoarte, comunica 

cu celelalte departamente, de cele mai multe ori în același timp. Este esențial să îți poți păstra 

concentrarea în perioadele aglomerate sau stresante. 

5. Conduită elegantă, seriozitate – secretara este liantul între companie și clienți. Ea 

este imaginea companiei și când răspunde la telefon/ e-mail, și când planifică evenimente și 

intră în contact cu clienții companiei. O conduită elegantă și un aspect plăcut sunt de ajutor 

atunci când interacționezi cu persoane pe care le întâlnești, poate, pentru prima dată. 

 

 

Secretar.DOBRI MIHAELA 
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