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DIN BĂTRÂNI SE POVESTEȘTE 

Istoric  Școala Gimnazială Nr.1 Toflea 

                                                      O școală cu șanse egale pentru toți copiii! 

 

      Numele satului Toflea provine de la cel al neamului răzeşilor Toflea, derivat din „Teofan   

arătarea lui Dumnezeu”. Într-un document din 1620, este amintit un Toflea cel Bătrân care a 

ctitorit şi o mănăstire, probabil pe la începutul secolului al XVI-lea. Urmaşul lui Toflea cel 

Bătrân a fost uşerul Toflea care după precizările unui document din 1581 a avut un fecior şi 2 

fete, Dina şi Anghelina. În 1819, moşia Toflea a fost vândută vornicului Mihai Sturdza, vânzare 

care a provocat mai multe proteste ale lui Costache Conachi care cumpărase încă din 1810 părţi 

din această moşie şi se bucura de dreptul întâietăţii. Protestele i-au fost de folos lui Conachi 

care răscumpără moşia Toflea cu 6000 de galbeni, dar la 7 mai 1836 o vinde locuitorilor din 

Brăhăşeşti. 

          Şcoala Toflea fiinţează ca instituţie de învăţământ din anul 1904, în fostul magazin al 

satului cu 2 săli de clasa, unde învăţau 40elevi cu un singur învăţător (învăţătorul Zainea). Între 

1937 – 1947 şcoala funcţiona în aceeaşi clădire tot cu 40 elevi, români, cu un singur cadru 

didactic. În anul şcolar 1948/1949 frecventează cursurile şcolii de 4 ani un număr de 60 copii 

cu două cadre didactice. În perioada 1950/1957 frecventează cursurile şcolii de 4 ani 113 elevi 

cu 3-5 cadre didactice. 

 În anul 1958 a fost dat în folosinţă noul local de şcoală, (actualul corp A) cu denumirea 

Şcoala Primară Toflea, ce avea 4 săli de clasă, în care învățau120 elevi, cu 5 cadre didactice, 

director fiind Spiridon Ioniţă. În perioada 1958/1961 au frecventat cursurile şcolii de 4 ani 200 

elevi. 
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          În perioada 1962/1963 școala de 4 ani se transformă în scoală de 8 ani cu un număr de 

390 elevi cu 15 cadre didactice, numindu-se Şcoala Generală Toflea. În anul 1965/1966 pleacă 

la liceu primii elevi din şcoala Toflea în număr de 3. În anul 1966/1967 pleacă la liceu 5 elevi. 

         În anul 1967 conducerea şcolii este preluată de prof. Vasilia Văsoi. În anul 1976,corpul 

A a fost extins cu încă 4 săli de 

clasă. 

         Din anul 2001 școala a 

primit denumirea de Școala 

Gimnazială Toflea.    

În prezent școala 

funcționează  în două corpuri de 

clădire: corpul A, reabilitat în 

anul 2007 și corpul B, dat în 

folosință în anul 2004. Un corp de clădire (A) cuprinde 6 săli de clasă, cancelarie, cabinet 

director, secretariat, laborator informatică și cele două grupe de grădiniță, iar în celălalt corp 

(B), îşi desfăşoară activitatea  4 clase de gimnaziu, 1 clasa primar, o sală de sport, cancelarie și 

bibliotecă.  

                                            MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE 

           Școala noastră este locul în care elevii , 

indiferent de etnie și religie, trebuie să se simtă 

“acasă” . Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în 

armonie, cu idealuri și valori precum bunătatea, 

corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe 

elevi în funcție de cum ar putea deveni, mai 

degrabă decât sunt ei în realitate. 

 

                                    

 

                                                                               

 

 

                                                                               Prof.înv.primar DRAGOMIR MARIANA                                                       
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Activitatea de instruire și educare a preșcolarilor și elevilor Școlii 

Gimnaziale Nr. 1 Toflea 

Şcoala este instituţia care participă într-un mod decisiv la educaţia generaţiilor tinere 

ale unei ţări, la transmiterea valorilor culturale şi morale, la construirea premiselor pentru noi 

schimbări sociale. Impactul şcolii în formarea tinerei generaţii, fiind atât de important, este 

necesară şi o analiză a implicării acesteia şi a valorilor transmise de ea. Deşi formarea tinerei 

generaţii nu se reduce doar la transmiterea unor informaţii şi la dezvoltarea cognitivă a copiilor, 

şcoala pune un foarte mare accent pe educaţia intelectuală şi transmiterea de cunoştinţe. Cum 

sunt integrate aceste cunoştinţe, cum sunt utilizate şi ce importanţă au ele în raport cu celelalte 

aspecte ale personalităţii copilului sunt întrebări pe care ni le-am pus ca profesori de-a lungul 

timpului. Un alt interes a fost acela de a descoperi cine ar trebui să se ocupe de educaţia moral-

afectivă a copilului dacă şcoala este centrată pe educaţia intelectuală? Educaţia nu înseamnă 

doar dezvoltare cognitivă, adesea obiectivul major şi unic al şcolii. Tânărul are nevoie de o 

formare completă a personalităţii sale şi chiar dacă nu dispune de influenţe consistente, coerente 

pentru creştere morală şi afectivă, va căuta aceste elemente prin modelele adulte din mediu. 

Orice profesor, indiferent de disciplina predată ar trebui să fie, înainte de toate, matur afectiv, 

deci coerent cu sine, o persoană dezirabilă social şi capabilă de interacţiune educativă cu copiii 

şi cu tinerii. 

In perioada de invatare fata in fata cadrele didactice care activeaza la Școala Gimnaziala 

Nr. 1 Toflea  au dat  exemple de activităţi şi situaţii de învăţare variate. Cele mai des întâlnite 

activităţi au fost cele care vizau activităţi de lucru în echipă sau în perechi, în care elevii îşi 

împart sarcinile de comun acord, realizarea unor sarcini ce implică munca în echipă şi în care 

fiecare are rolul său în finalizarea „produsului”, implicarea copilului în diferite acţiuni cu 

responsabilităţi concrete, negocierea sarcinilor de lucru, coparticiparea la decizii educaţionale, 

toate acestea desfasurandu-se cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare si a regulilor de 

distantare sociala. Tocmai in acest sens, au fost achizitionate si exista stocuri de masti de 

protectie si substante dezinfectante, atat pentru maini, cat si pentru pardoseli, suprafete etc. 

Anul școlar 2020-2021 a debutat sub amenințarea pandemiei de coronavirus. S-au 

desfășurat cursuri fata in fata pana la data de 06.11.2020, dupa care activitatea didactica 

curriculara si extracurriculara s-a mutat in mediul online, orele desfasurandu-se pe platforma 

educationala Google Classroom. Inceputul activitatii online a fost timid, dar cu timpul si odata 

cu primirea tabletelor (130 buc.) de catre copii, prezenta a fost buna si orele s-au desfasurat in 
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bune conditii. In completarea orelor online, acolo unde a fost nevoie, profesorii s-au deplasat 

in comunitate, insotiti de personalul primariei, pentru a distribui fise de lucru si materiale 

educative elevilor care nu dispuneau de device-uri pentru accesarea platformelor educationale.    

Activitatea de instruire şi educare a elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea se desfăşoară în 

două corpuri de clădire: corpul A, reabilitat în anul 2007 și corpul B, dat în folosință în anul 

2004. Un corp de clădire (A) cuprinde 6 săli de clasă, cancelarie, cabinet director, secretariat, 

laborator informatică și cele două grupe de grădiniță, iar în celălalt corp (B), îşi desfăşoară 

activitatea  4 clase de gimnaziu, 1 clasa primar, o sală de sport, cancelarie și bibliotecă.  

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea școlarizează, în anul școlar 2020-2021,  un număr de 

26 copii la grădiniță, 188 elevi la ciclul primar, 101 elevi la ciclul gimnazial și 60 cursanti in 

programul A doua șansă. Programul A doua șansă școlarizează persoane care au depășit vârsta 

pentru a fi înscrise la învățământul de zi și nu au absolvit învățământul obligatoriu. 

În școala noastă își desfășoară activitatea personal didactic de predare (2 educatori, 6 

învățători, 10 profesori), personal didactic auxiliar (secretar, contabil, informatician) și personal 

nedidactic (4 ingrijitori). 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modular aflat in stare buna, iar procesul de 

predare - învăţare se desfăşoară şi prin folosirea celor 30 de calculatoare din laboratorul de 

informatică, 5 multifuncţionale, 8 videoproiectoare, 2 ecrane, 2 table interactive, 2 imprimante 

şi un aparat foto digital. De asemenea, școala beneficiază de suprveghere video (interior și 

exterior), prin 15 camere de suprveghere. O mare parte dintre materiale și dotări au fost obținute 

în urma proiectelor derulate prin fonduri europene. De asemenea, la nivelul şcolii există 

materiale sportive şi materiale didactice pentru toate disciplinele.  

Activitățile extracurriculare desfășurate la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Toflea sunt 

diverse: culturale, ecologice, civice, de voluntariat, etc. Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea are 

încheiate parteneriate educaționale cu alte unități de învățământ, cu instituții de cultură și artă, 

cu instituții din comunitate: Biserică, dispensar, Poliție. De asemenea, colaborarea cu primăria 

Comunei Brăhășești și Consiliul Local Brăhășești, a fost fructoasă s-au asigurării fondurilor 

necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unitǎţii şcolare.   

 

Director,  

Prof. Chirvasuta Loredana Janina 
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ȘCOALA DUPĂ ȘI ÎN PANDEMIE 

În urma cu jumătate an, începeam să experimentăm ceea ce până atunci văzusem numai 

în filme. Realitatea s-a transformat sub ochii noștri, cu o viteza extraordinară și într-o direcție 

nebănuită. Nimic din ceea ce știam și acceptam până atunci drept normalitate nu a mai fost 

valabil. Un uriaș puzzle se construia în timp real. 

În toată această ecuație, copiii păreau la adăpost. COVID-19 nu se manifestă în forme 

grave la copii. Pandemia i-a afectat însă profund. Cele mai semnificative consecințe: 

11 martie 2020 a fost ziua când pandemia a mutat orele de școală în online. În 16 martie 

2020, președintele Iohannis decreta starea de urgență. Lumea întreagă se confrunta cu o situație 

cu totul nouă. Un dușman nevăzut a început să secere vieți, a răspândit frică, a schimbat reguli 

și comportamente. Cei mai mulți dintre noi am renunțat la gesturi firești, ne-am modificat modul 

de lucru, vacanțele au fost diferite sau nu au fost deloc, pe scurt, ne-am adaptat la alt stil de 

viață. Dar școala și copiii au fost loviți de pandemie în mod cu totul deosebit. 

„S-au închis școlile și nimeni nu și-a dat seama de ce va urma, pentru că nimeni nu a 

fost pregătit”, ne spune Simion Hăncescu, 

lider sindical, președintele Federației 

Sindicatelor Libere din Învățământ. 

Se pare că România este una dintre 

țările în care educația a fost cea mai afectată 

de pandemie, spune el. „Se împlinește 

jumătate de an  de când școlile din Romania 

au fost închise. Este adevărat că în această 

perioadă, sporadic, au mai fost deschise, dar 

destul de repede au fost închise la loc. Cert 

este ca dintre toate țările din Europa, elevii 

din România au avut cel mai mult timp în care 

au fost izolați de scoală. Practic, prezența 

fizică la școală a fost aproape inexistentă”, remarcă Simion Hăncescu. Urmările sunt 

incalculabile. 

Faptul că elevii, după un an de restricții, spun că cel mai mare lucru care le-a lipsit a 

fost mersul la școală nu este o simplă afirmație sentimentală. Experții intervievați de Europa 

Liberă spun că lipsa socializării pe care o oferă școala, prin și pe lângă educația standardizată, 
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are și va avea un impact profund asupra actualelor generații de elevi. Și aceasta inclusiv pentru 

elevii care nu au întâmpinat dificultăți tehnice pentru școala pe internet. 

La noi la școală, am simțit din greu efectul închiderii școlilor. Elevii provin din familii 

numeroase, cu posibilități materiale reduse și nu au avut acces la internet sau dispozitive 

moderne. Pentru a nu rămâne în urmă cu materia, cadrele didactice din școală au împărțit fișe 

de lucru elevilor, au luat legătura telefonic cu elevii, au creat grupuri pe Messenger, WhatsApp. 

Doamna învățătoare Lăbuș Daniela împreună cu doamna Dragomir Mariana pentru a 

veni în sprijinul elevilor au cerut ajutorul organizației Narada. Astfel elevii au beneficiat de 

tablete și internet gratis pentru a intra la orele online.  

În timpul pandemiei, nu doar elevii primesc ore online, ci și cadrele didactice au 

participat la diferite cursuri de formare pentru a putea face față acestei noi provocări. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    Prof.înv.primar LĂBUȘ DANIELA 
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ULTIMA ZI DE VACANȚĂ 
 
 

“ A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil,  

nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale.’’ 

 ,,Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică 

 poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze.  

,,Ed.Claparede” 

 

Prins în copilărie, jocul începe de la solemnitatea actului și păstrează alura 

naivă a unei jucării. Este adevărat că, pentru un copil, jocul are un înțeles. Nu are nimic gratuit, 

nimic artificial. Am putea spune ca ține de organizarea lui interioară, inocentă. Jocul pendulează 

copilul între extaz, plăcere și cultivarea aptitudinilor. Copilul trăiește jocul cu seriozitatea cu 

care un adult își trăiește însăși viața, alcătuind un adevărat scenariu și trecându-l prin toate 

ipostazele. 

             Jocul și năzdrăvăniile copiilor luminează și dinamizează viața lor. Vârsta copilăriei face 

ca totul să devină posibil în 

imaginația scormonitoare a 

copilului. Contrastul dintre 

dorințele, bazate pe o imaginație 

nestăvilită, și posibilitățile sale 

(calul nu este decât un băț pentru 

Nică) stârnește starea de veselie și 

o fericire continuă, care transpune 

timpul copilăriei în mitica vârstă 

de aur. 

              Copiii uită să se joace și 

consideră mult mai comodă alegerea altor forme de divertisment în detrimentul mișcării în aer 

liber sau a jocurilor în care pot interacționa cu alți copii. Acest lucru nu este lipsit de urmări 

negative în dezvoltarea lor emoțională, mai ales în condițiile în care, în România, emisiunile 

TV cu greu pot fi considerate educative.     
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             “De-a v-ați ascunselea”, “Jocul 

de-a prinselea”, “Vânătorii și rațele”, 

“Șotronul”, etc.  sunt jocuri simple, la 

îndemâna oricui și nici nu e nevoie de 

prea mulți copii ca să le joace, aceste 

jocuri dezvoltă multe abilități la copii: 

precizie, atenție, viteza, îndemânare și, 

foarte important, îi ajută să socializeze, îi 

învață munca în echipă. 

              Încă nu e prea târziu să-i învățăm jocurile în aer liber și nu numai, prin intermediul 

cărora copiii interacționează, jocuri pe care noi le îndrăgeam și de care nu ne săturam niciodată. 

Scopul activității a fost de a forma și exersa capacitățile de organizare și desfășurare a diferitelor 

categorii de jocuri de către copii, valorificarea preocupărilor  extracurriculare, a inițiativelor 

inovatoare, cu aplicabilitate largă în domeniul educativ, al cercetării metodice, stimularea 

creativității și expresivității prin realizarea de creații literare și plastice. 

Activități desfășurate:  

Merge mingea în cerc 

Toţi jucătorii formează un 

cerc mare, la 2 - 3 paşi interval 

unul de altul. Doi dintre ei aflaţi 

faţă în faţă pe circumferinţa 

cercului primesc câte o minge. La 

semnal începe pasarea mingilor, 

ele sunt trimise din om în om, în 

acelaşi sens, urmărindu-se una pe alta. Dacă la un moment 

dat unul din jucători primeşte o pasă înainte ca mingea pe 

care a primit-o să fi ajuns la jucătorul următor, jocul se 

opreşte şi cel în cauză capătă un punct de penalizare. Jocul 

se reia, însă pasarea mingilor se va face în celălalt sens. După 
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10-15 reluări sunt stabiliţi câştigătorii, aceştia fiind jucătorii cu cele mai puţine puncte de 

penalizare. 

Reguli: 

- cel care scapă mingea din mână este dator să o culeagă şi să continue pasele; 

- dacă dintr-o pasă greşit dată s-a ajuns la întâlnirea celor două mingi, penalizarea va reveni 

jucătorului care a greşit pasa. 

 

Banda rulantă 

Jucătorii, împărţiţi în echipe de câte 6-10, dispuse în formaţie de şir, adoptă poziţia 

şezând, în sprijin cu mâinile pe sol. Primul jucător din fiecare echipă primeşte o minge, pe care 

o apucă cu gleznele şi, făcând o rulare înapoi, o predă celui aflat în spatele său, care o preia tot 

cu gleznele. Mingea este astfel transmisă până la ultimul jucător, care aleargă cu ea în faţa 

echipei. Câştigă echipa care execută mai repede. 

Reguli: 

- în transmiterea mingii, jucătorii nu au voie să se folosească de mâini; 

- mingea trebuie transmisă din jucător în jucător, fără a se omite unul. 

 

  

Coşurile 

Transportul se face pe grupe de 3 jucători. Jucătorul care urmează a fi transportat se 

ghemuieşte, îşi apucă mâinile sub genunchi, braţele lui formând toartele coşului. Cei doi 

jucători care îl transportă apucă 

fiecare de câte o toartă şi în felul 

acesta aleargă cu el. 
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Nimereşte mingea 

Jocul poate fi organizat în sală sau pe teren, cu un efectiv de 10-40 de persoane, 

folosindu-se o minge de volei şi câte o minge mică la doi jucători. 

Mingea de volei se leagă cu o sfoară şi se atârnă de tavan, de o 

cracă etc., la o înălţime de 2 m de la pământ. Jucătorii se împart în 

două echipe, care se aliniază pe câte un rând, la 4-5 m de o parte şi 

de alta a mingii. Toţi jucătorii unei echipe capătă câte o minge 

mică. La semnalul de începere a jocului, fiecare jucător din această 

echipă, pe rând, ţinteşte cu mingea mică în mingea de volei 

suspendată; loviturile care nimeresc în mingea de volei se numără. 

Apoi jucătorii celeilalte echipe, culegând mingile, aruncă şi ei la 

rândul lor. După un număr de 3-5 rafale trase de fiecare echipă, se 

totalizează punctele obţinute şi echipa care are mai multe puncte 

iese câştigătoare. 

Reguli: 

- ochirea mingii se face numai la semnal; 

- nu este permisă depăşirea liniei de la care se aruncă. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

    Prof.înv.primar DIACONU ANAMARIA 
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Dragă, Moș Crăciun 

    

                                                                       Prof.înv.preșcolar Ignat Roxana 

Dragă , Moș Crăciun 

Eu am cam multe să-ți spun. 

Încă nu știu să-ți scriu ție, 

Dar nevoi am cam o mie.  

 

Nu am fost prea norocos 

Bradul meu nu-i luminos 

Însă inimioara-i plina 

De dragoste și lumină 

 

Îmi doresc căldură-n casă  

Și ceva să am pe masă 

Mama, tata lângă mine 

Să nu plece-n țări străine, 

Lângă mine tot mereu 

Să mă susțină la greu. 
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PRIVEȘTE-MI SUFLETUL 

 Punem atât de mult preț pe 

aspectul fizic, încât de multe ori uităm să 

privim oamenii în adâncul sufletului și să 

le observăm cele mai porfunde gânduri și 

idei. De ce ne lăsăm pradă aparențelor? 

Poate pentru că societatea ne-a făcut așa 

sau poate pentru că suntem prea preocupați 

de propriile probleme ca să ne mai obosim să le acordăm atenție sporită și celor din jur. Filmul 

pe care l-am prezentat elevilor, „Wonder” („Minunea”), tratează tocmai această problemă și 

ne permite să învățăm chiar mai mult decât ne-am fi așteptat. 

 Pelicula, inspirată din romanul omonim publicat la noi la editura Arthur, prezintă 

povestea emoționantă a lui August Pullman (Auggie), un puști de clasa a V-a care s-a născut cu 

un chip diferit, motiv pentru care încă din primii ani de viață a fost suspus numeroaselor 

operații. În ciuda problemelor sale este un băiețel perfect normal, fericit, jucăuș și foarte deștept, 

cu toate că a fost școlit acasă. Lucrurile se schimbă atunci când părinții decid să-l înscrie la o 

școală publică. Aici este nevoit să se confrunte cu persecuțiile și răutățile colegilor, aspecte care 

îl întristează profund și îl determină să nu-și mai dorească să meargă la cursuri. Totul se schimbă 

însă atunci când se împrietenește cu un coleg de clasă pe nume Julian. Chiar dacă cei doi se 

înțeleg foarte bine, iar Auggie capătă încredere în propriile forțe și se deschide din ce în ce mai 

mult în fața colegilor, atunci când surprinde o scenă răutăcioasă ce îl are în prim-plan chiar pe 

https://www.imdb.com/title/tt2543472/?ref_=nv_sr_2
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noul său amic, protagonistul suferă o profundă dezamăgire. Ce se va întâmpla cu August? 

Vorbele lui Julian au fost cu adevărat spuse din suflet? Va reuși Auggie să le arate tuturor că 

este mai presus de răutățile lor 

      Pornind de la tema filmului am propus elevilor să ne transformăm în povestitori și să ne 

prezentăm momentele din viață în care ne-am simțit marginalizați sau 

momente când ne-am simțit minunat. Pentru dezbatere-

BULLYNG-UL-am invitat copiii să ia loc pe TRONUL 

POVESTITORULUI și să-și prezinte diversele situații în care au 

fost protagoniști.  

Am fost emoționată de poveștile prezentate de copii dar și 

marcată de problemele existențiale ce le tulbură copilăria.I-am 

încurajat să-și exprime sentimentele și să prezinte opiniile vis-a-vi 

de tema propusă.Am descoperit și copii ce trăiesc adevărate drame 

emoționale provocate de personaje negative ce transformă această 

lume multicoloră a micuților într-un spațiu gol și întunecat. 

Consider că astfel de activități determină elevii să seapropie atât 

de profesor cât și de restul colegilor. Pot afirma cu tărie 

că „Wonder” este un film ce trebuie urmărit de toată lumea. 

Finalul vă va lăsa plini de speranță și cu lacrimi de fericire în 

ochi. Pelicula ne demonstrează că indiferent de modul în care 

arăți, poți schimba lumea. Trebuie doar să crezi în tine și în 

capacitatea ta de a-ți transmite cele mai profunde trăiri și gânduri. Frumusețea fizică este 

trecătoare, însă un suflet frumos nu dispare niciodată. 

    

 

 

 

Învățătoare SIMILACHE FLORICICA 
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Doamna, când putem veni la școală? 

                                                                                 

Cei mai mulți dintre noi,susțin că în condițiile actuale educația online este văzută  ca o 

soluție pentru elevii nostri, chiar și ca suport  pentru  performanță  pentru că , spun ei poate 

spori flexibilitatea și  creativitatea. După părerea mea educația se poate face doar în cadru social 

prin interacțiunea directă a  factorilor implicați, elevi, cadre didactice și părinți. Școala prin 

obiectivele ei principale, formarea de personalități,  transmiterea de informații, cunoștințe și 

formarea de competențe, deprinderi,  abilități,  cresc în importanță de la un nivel școlar la altul 

și joacă  un rol important în evoluția ulterioară a societății.  

Educația  prin socializare  directă  este foarte importantă, mai ales pentru elevii mici, iar 

utilizarea  tehnicilor digitale  în procesul formativ-educativ, trebuie făcută cu  prudență, și de 

calitate. Dar cel mai important aspect  rămâne accesul tuturor elevilor la platforme, tablete, 

telefoane performante, calculatoare, care din păcate este  deficitară. Nu tot ce am văzut la alte 

țări ar da bine și la noi fără să ținem seama de particularitățile  sistemului  nostru  național de 

educație. Educația online trebuie să fie un mijloc eficient de a completa, suplini, ceea ce 

educația directă din clasă nu realizează .Știu, mulți vor  spune că școala viitorului e un spațiu 

de învățare deschis cu abordări interdisciplinare și inovative prin utilizarea tehnologiilor 

digitale care favorizează procesul de învățare centrat pe elevi.Dar pentru asta ar trebui să 

asigurăm șanse egale tuturor copiilor fie ei din mediu urban sau rural. 

Elevii mei provin dintr-o zonă dezavantajată, cu părinți care nu-și pot ajuta copii la 

teme, fiind preocupați mai mult de asigurarea traiului de zi cu zi. Lecțiile online au însemnat 

astfel mobilizarea părinților ce au înțeles să fie alături de copii asigurându-le  participarea la 

ore cu propriile  lor  telefoane., apoi cu ajutorul tabletelor  primite de la școală 

Orele online sunt dificile,  necesită  timp  de pregătire,  soluții  pentru  situații  în care 

apar  probleme  legate de semnal sau conexiuni la internet, de răbarea piticilor mei de clasă 

pregătitoare care nu înțeleg de nu pot merge la școală . 

Primele ore online au fost așteptate mereu cu emoții.Pe parcurs am reușit să călătorim 

virtual împreună, să vizionăm povești, să desenăm și să scriem cifre și litere de tipar cu ajutorul 

unor, clipuri de pe You Tube, să cântăm , să dansăm cu ajutorul lui”Charlie Bear Agadoo”, unii 

chiar mai poznași dispăreau neobservați pentru câteva clipe așteptând să vadă dacă sunt 

descoperiți de colegi. 
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 Piticii mei au fost prezenți  zilnic pe grup.În toată această perioadă ei au trecut prin 

diferite stări, de la frică , spaimă la început când nu înțelegeau  

ce se întâmplă și de ce ei trebuie să învețe să scrie și să citească 

doar așa, la dor de colegi de clasă , de jocurile copilăriei, la 

bucuria reîntâlnirii zilnice la aceeași oră.    

 Uneori, pe parcursul întâlnirilor noastre când părinții 

căutau  locuri în casă unde semnalul să fie mai bun, eram 

acompaniați de prezența unor  pisici tolănite în brațele lor, de glasurile fraților mai mici. 

Copiilor le-a plăcut această  perioadă, ei au considerat-o ca fiind o școală interesantă, 

uneori amuzantă care ia  unit mai mult, legând adevărate prietenii. Le-a plăcut faptul că totul se 

petrece din confortul casei lor, temele sunt puține și plăcute, trezitul poate fi mai târziu pentru 

că nu mai merg la școală, programul  este flexibil și mai scurt, au timp mai mult  de joacă. Au 

învățat să se încadreze în timp și să se adapteze la toate provocările ivite. 

 Programul online nu a fost numai neapărat dimineața, au fost situații  când s-a lucrat 

individual cu unul,sau doi elevi la prânz sau după amiază, după caz,datorită lipsei semnalului. 

La întrebarea: Ce vă lipsește cel mai mult ? Un ghemotoc de fată cu două cosițe, m-a 

întrebat:”Doamna, când putem veni la școală ?  Ne este tare dor de dumneavoastră ! Vrem să 

ne jucăm, să fim împreună!”  

Da, elevilor mei, le-au lipsit interacțiunea directă cu colegii, glumele lor, îmbrățișarea 

doamnei, atmosfera de la clasă, freamătul aerului din curtea școlii pentru că fericirea se simte.

.  

Orele online sunt o salvare în anumite situații, dar școala are un rol hotărâtor în viața și 

dezvoltarea elevilor nostri, este universul copilăriei,cea mai prețioasă  perioadă a vieții ” Un loc  

minunat pe lume, / Locul unde înveți să scrii,/Să socotești, să ai prieteni și să fii”-spunea Tudor 

Arghezi în poezia sa,, ”Școala”.  

Prof. înv. primar DRĂGAN LILIANA 
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