Apare la fiecare început de lună.
Cuprinde tot sau aproape tot despre colectivitatea Vulcana-Băi.
Urmăreşte să culeagă şi să împrăştie cam tot ce interesează.
Mulţumeşte cititorilor săi, asigurându-le apolitismul declarat.
Nr. 64 din 1 mai 2016

MENSUAL AL VULCĂNENILOR ŞI….AL CELOR CU „OCHII” PE EI!

„Omul este drumul cel mai scurt între viaţă
şi moarte.”
(Emil CIORAN)

ACTIVITĂȚI FRUMOASE ÎN SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”

Această perioadă de o săptămână inserată în programa învățământului românesc este extrem de
mult așteptată de către elevii școlilor noastre. Pe măsură ce anii trec ne „specializăm”, să spunem așa în
a desfășura cât mai multe și mai atractive activități împreună cu copiii și pentru ei. Sunt implicați în tot
felul de acțiuni, iar fericirea din ochișorii lor curați sunt cea mai mare satisfacție pentru noi toți.
La școală au făcut pictură, desene pe asfalt, ecologizări, expediții, excursii, schimb de experiență
cu copiii altor școli, etc. Eu, la bibliotecă, am avut ateliere diverse de lucru cu ei. Am pictat, am
confecționat flori si felicitări, am încondeiat ouă, am vizitat instituțiile aflate în centrul comunei, lângă
biblioteca mea, am călătorit cu trenul, am discutat despre sănătate, despre post și rugăciune, despre felul
în care trebuie pregătit trupul și sufletul înaintea sărbătorilor pascale, despre tradiții și obiceiuri înaintea
Paștelui și, nu în ultimul rând, ne-am jucat și distrat la maxim!

Am avut așa o mulțumire în suflet realizând încă o dată că aici suntem o adevărată echipă, o
familie mai mare. De ce spun asta? Păi să le iau pe rând. În primul rând de la primărie mi s-a
achiziționat întreg materialul didactic de care este nevoie pentru atelierele de lucru, ni s-a pus la
dispoziție microbuzul școlar ori de câte ori a trebuit să ne deplasăm; colegii mei, fiecare dintre ei, și-au
întrerupt pentru câteva minuțele activitatea zilnică pentru a explica celor mici în ce constă munca lor,
ne-au oferit filmulețe, bomboane și suc de fiecare dată. Cadrele didactice i-au însoțit permanent în
aceste incursiuni la bibliotecă. Au fost lângă noi, au lucrat împreună cu noi, au fost coechipieri de bază
și ne-am plimbat împreună; absolut totul am făcut împreună. Multă solicitudine am avut din partea
preoților care au venit să le vorbească copiilor despre credință, în general și despre felul în care trebuie
să se comporte cu semenii lor. A fost un dialog foarte plăcut, educativ și relaxant în același timp.
Evident, și preoții au venit de fiecare dată încărcați cu daruri pentru cei mici. La fel s-a întâmplat și cu
cadrele medicale care le-au explicat copiilor cât de importantă este sănătatea și care sunt regulile ce
trebuie respectate pentru a beneficia de ea.

Totul a fost ca o poveste căreia nimeni nu-i aștepta sfârșitul. Toți au fost dezamăgiți la final. De
ce? „DE CE E ATÂT DE SCURTĂ PERIOADA ȘCOALA ALTFEL?”! Asta era întrebarea unanimă!
Este destul de solicitantă această perioadă pentru noi, cei care ne ocupăm de copilași, dar, sincer,
eu o aștept în fiecare an cu mare plăcere… Și, chiar! De ce nu facem măcar de două ori într-un an școlar
o săptămână altfel?
Pentru că astăzi e cea mai importantă zi pentru creștinătate, închei cu HRISTOS A ÎNVIAT!

 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi
prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele.”
(Eduard URSACHE)

ÎNVIEREA DOMNULUI

Învierea Domnului reprezintă centrul vieții spirituale și
comunitare pentru întreaga lume creștină, din toate timpurile și din
toate locurile, lumină a speranței noastre.
Imnul
biruinței
pascale: „Hristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și
celor din morminte viață dăruindu-le”, străpunge în noapte de
aproape două mii de ani, risipind întunericul, neputința și răul.
Chezășie a transfigurării noastre, Învierea din morți a
Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este piatra cea tare a
credinței (Matei 16,18) și a încrederii noastre, pe care s-a întemeiat
Biserica, „Trupul Lui Hristos” (Efeseni 4, 12), învățătura,
spiritualitatea și cultura noastră creștină, eveniment care a schimbat
din temelii întreaga lume (I Corinteni 15; 14, 20). Ziua sfântă a
Învierii, când „toate s-au umplut de lumină: și cerul și pământul și
cele de dedesupt” (Canonul Învierii), inaugurează o epocă nouă,
timpul mântuirii, care ne descoperă prezența nelipsită și călăuzitoare
a Lui Dumnezeu în toate momentele vieții noastre.
De aceea, avem certitudinea că, în încercare și suferință, în tristețe sau
neputință, în bucurie sau recunoștință, Dumnezeu este pururi alături de noi, străbătând în mod
nevăzut, drumurile vieții alături de noi, însoțindu-ne, fără a ne părăsi niciodată, oferindu-ne
puterea de a depăși neajunsurile vieții și de a merge mai departe, cu cunoștința că nu suntem
singuri, că El, Domnul vieții, cuprinde și luminează existențele noastre, căci pentru noi a ales, de
bună voie, să pătimească, să moară și să învieze, oferindu-ne pilda autentică de viață desăvârșită
(Ioan 3, 14-15). Această sfântă sărbătoare în care „prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului
și începătura altei vieți veșnice” (Canonul Învierii), ne invită la transfigurare, înnoire și
spiritualizare, la depășirea viziunii materialiste asupra vieții care, adesea, sufocă avântul nostru
duhovnicesc și limitează posibilitățile noastre de exprimare și de acțiune, dăruindu -ne
certitudinea că „Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea Sa” (I
Corinteni 6, 14). Înviind din morți, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat că nimic nu poate fi mai
tare decât iubirea, nici măcar suferința și moartea, și că milostivirea covârșitoare a lui Dumnezeu
este singura care poate transforma, în profunzime, existența umană. Această sărbă toare reprezintă
biruința deplină asupra morții, păcatului, răului, fricii și întunericului, iar prin credința în El, noi,
„mădulare ale Trupului Său tainic” (Efeseni 5, 30), extins în istoria umană și alcătuit din toți cei
care credem cu tărie în El, ne însușim roadele acestei nemaivăzute biruințe, după cum spune
Sfântul Apostol Pavel, și viețuim „într-un chip vrednic de Evanghelia Lui Hristos„(Filipeni 1, 27).
(extras din Pastorala de sfintele sărbători ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON
Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei)
HRISTOS A ÎNVIAT !

 Pr. Paroh Constantin MILEA
Parohia Vulcana de Sus

„Mintea nu-i un vas care trebuie umplut,
ci un foc care trebuie întreţinut.”
(PLUTARH)

SHORT-TERM JOINT STAFF TRENING EVENTS
„BRIDGING PLAY, LEARNING AND TECHNOLOGY IN CHILDHOOD
EDUCATION”
2015-1-LV01-KA219-013425_4

Data: 4-8 APRILIE 2016
Locul: Școala Gimnazială VLAD ȚEPEȘ Vulcana de Sus
Parteneri participanți:
Salaspils novada pasvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade "Ritenitis", Latvia
Istituto Comprensivo Statale Montoro Inferiore, Italy
Cocuk Kasabasi, Turkey
12 cadre didactice din instituțiile mai sus amintite plus încă 10 profesori pentru învățământul
primar au fost beneficiarii unui seminar în cadrul proiectului BRIDGING PLAY, LEARNING AND
TECHNOLOGY IN CHILDHOOD EDUCATION, seminar cu privire la metodele de a utiliza
dispozitivele mobile și table interactive în procesul de învățământ, metode și tehnici de dezvoltare a
materialului TIC combinate cu tehnici de joc.
Scopul seminarului: Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a folosi table interactive prin
intermediul acestui seminar va contribui la o mai bună dezvoltare de conținut a materialelor didactice.
În cadrul seminarului s-au testat deja materialele inițiale elaborate de participanți. În cazul școlii
noastre lecțiile au fost susținute de următoarele cadre didactice: Emilia Ioana ȘERBAN, Elena
MITRESCU și Valeria NEMUȚ- urmărind temele impuse de proiect:
A1: Matematică: numere, forme geometrice, orientarea în spațiu / timp, dimensiuni, culori;
A2: Științe naturale: lumea animală, flora, anotimpuri, univers, fenomene naturale;
A3: Științe sociale: cunoștințe despre lumea din jurul nostru (oamenii, diversitatea, valorile)
Partea teoretică a debutat cu modulul - TIC în educație - Cum să utilizezi cât mai ușor
calculatorul în activitate fără a avea prea multe cunoștințe în domeniu, susținut de Gabriel MILEA iar
partea practică a fost susținută de profesorul de informatică Ionel CÎRNARU.
Au urmat două module extreme de importante atât prin valoarea lor cât și prin valoarea
trainerilor care au susținut seminarul.
Dl. inspector școlar general prof. Sorin ION – seminarul Tabla digitală interactivă (SMART
BOARD) în activitatea din şcoală :1. De ce SMART BOARD în şcoală ?
2. Utilizarea
SMART BOARD; 3. Integrarea SMART BOARD în activitatea din şcoală.
Domnișoara Crenguța ALEXE, autor de manuale. Revoluție in educație - manualele digitale.
Prezentarea manualelor digitale: Matematică și explorarea medului, Limbă și comunicare, Muzic și
mișcare, manuale utilizare de elevii noștri.
Partenerii de proiect au fost extrem de încântați de seminarul pe care l-au apreciat într-un
mode pozitiv, de toate activitățile la care au participat - vizitarea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu
, Târgoviște, programul artistic oferit de elevii școlii, vizite la diferite obiective culturale românești.

Revoluție în educație - manualele
Modul teoretic –trucuri de utilizare a
digitale
computerului

Lecții model - utilizare smartboard și
manuale digitale/prof. înv.primar Emilia
Lecții model - utilizare smartboard și Ioana ȘERBAN
manuale digitale/ înv. Elena MITRESCU

Lecții model - utilizare smartboard și
Tabla interactivă (SMART BOARD) –
manuale digitale/prof. înv. primar Valeria
seminar/ inspector școlar general prof. Sorin
Ștefania NEMUȚ
ION

Vizită la Școala Gimnazială Tudor
Modul practic - utilizare TIC la toate
Vladimirescu Târgoviște/ George BADEA- disciplinele
director și Eugenia Șetreanu - consilier

Vizită la GPN Paradisul Copiilor Vulcana
de Program artistic / V. NEMUȚ, R.
Sus/ ed. Mihăila PETRESCU, prof. educație DOBRESCU, S.CRUCERU, E. ȘERBAN
timpurie Elena NECULĂESCU
E.MITRECU

Plimbare cu căruța către Centrul
Ecumenic/
Andrei NEAGA/Adrian GAFIȚOIU/elevi

 Prof. Maria-Manuela GHEORGHE
COORDONATOR PROIECT
Prof. Sorina PÎRVU
ASISTENT MANAGER

„Mintea omului se alimentează învăţând şi
cugetând.”
(CICERO)

Echipa:Cristina-Rebeca LĂCĂTUȘ, Nicolae-Albert DIACONESCU, Adrian GAFIȚOIU, Bianca-Ionela
SPÎNU.
Profesor

coordonator- Sorina PÎRVU/ Profesor însoțitor
NICOLAE

Tiberiu

 Prof. Sorina PÎRVU

„Aveţi două opţiuni: să vă dominaţi mintea
sau să fiţi dominaţi de ea.”
(Paulo COELHO)

9 MAI – ZIUA EUROPEI

Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa.
Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile: 5 mai pentru Consiliul Europei și 9 mai pentru Uniunea
Europeană (UE). Pentru UE, această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Schuman,
comemorând declarația istorică a ministrului de externe francez, Robert Schuman.
Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea
Europeană celebrează data propunerii înființării CECO în 1950. Ziua Europei este unul dintre
simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor.
Consiliul Europei a fost fondat la 5 mai 1949, și astfel, în 1964 a ales această dată pentru a
celebra propria înființare. În 1985, Comunitățile Europene (care mai târziu au devenit Uniunea
Europeană) au adoptat drapelul Europei folosit de Consiliul Europei până atunci, ca simbol propriu al
comunităților. Cu toate acestea, liderii comunităților au decis să stabilească Ziua Europei la 9 mai 1950,
în comemorarea Declarației Schuman. Prin această declarație, Robert Schuman a propus unirea
industriilor de oțel și cărbuni a Franței, Germaniei de Vest și a altor state, ducând la crearea Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului. Acest eveniment fiind considerat un moment fundamental în istoria
Europei.
Tratatul de la Lisabona, care a înlocuit Constituția europeană, are o declarație a șaisprezece
membri care susțin simbolurile europene. Parlamentul European a recunoscut oficial ziua de 9 mai ca
sărbătoare oficială în octombrie 2008.
9 mai este celebrată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și în
țările din jur, cum ar fi Turcia. Datorită naturii politice a zilei, au fost observate încercări de a educa
oamenii despre Uniunea Europeană și discursuri în sprijinul integrării europene. Drapelul este un alt
simbol cu un rol important în celebrarea zilei Europei. Deși există preferința de a sărbători ziua Europei
pe 9 mai, având în vedere vizibilitatea mai mare a Uniunii Europene, 5 mai este încă celebrată în unele
state europene datorită rolului Consiliului în apărarea drepturilor omului, democrației parlamentare și

a statului de drept. În contrast, Declarația Schuman a fost doar o propunere de unire a industriilor de
cărbuni și oțel ale Franței și Germaniei.
Din anul 2003, Ucraina sărbătorește Ziua Europei în cea de-a treia sâmbătă a lunii mai.
5 mai coincide cu Ziua Eliberării din Danemarca și Olanda, sărbătoare care celebrează eliberarea
țărilor respective de trupele germane în 1945.
9 mai coincide cu ajunul invaziei germane a Țărilor de Jos, Belgiei, Luxemburgului și a Franței,
dar și cu Ziua Victoriei, care marchează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în fosta Uniune
Sovietică (sărbătorit pe 8 mai în Europa de Vest). Este exact la jumătate de an de la Schicksalstag-ul
german
 Prof. Petra MICULESCU

„Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de
Rai.”
(Henry Ward BEECHER)

VOCEA DASCĂLULUI VULCĂNEAN

METODE DIDACTICE ACTIVE ŞI INTERACTIVE
FOLOSITE ÎN ORELE DE ISTORIE

Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv – educative, învăţătorul îndeplineşte roluri
cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de
competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de
context, învăţătorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Voi prezenta, în continuare, o serie de metode de învăţare activă şi interactivă, cu exemplificări concrete
în cadrul lecţiilor de istorie în clasa a IV- a.
1. Prelegerea
Deşi reprezintă o metodă frecvent folosită în abordarea didactică tradiţională (cadrul didactic vorbeşte, iar
elevii, cuminţi, ascultă), poate fi utilizată într-un demers didactic centrat pe achiziţiile elevului.
Text suport: Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân
Se trezeşte interesul elevilor prin începerea prelegerii cu prezentarea, pe scurt, a lecturii „Condeiele lui
Vodă”, după Dumitru Almaş. Se poate folosi şi o imagine captivantă, în strânsă legătură cu ceea ce urmează a fi
predat prin intermediul prelegerii.
Pe parcursul prezentării, pentru aprofundarea înţelegerii elevilor, se cere acestora să analizeze imaginile
din manual (localizarea Ţării Româneşti pe hartă, portretul domnitorului, imaginea Mănăstirii Cozia, imagini cu
aspecte ale luptelor de la Rovine şi de la Nicopole).
Se implică elevii în timpul prelegerii, cerându-le să localizeze pe hartă localităţile Târgovişte, Rovine,
Nicopole şi să descrie lupta de la Rovine, pe baza citatului şi a imaginii din manual.
Se evită formularea unor concluzii la sfârşit şi se solicită elevilor rezolvarea următoarelor sarcini:
a) Cum explici dobânda de la Rovine a micii oştiri conduse de Mircea cel Bătrân împotriva puternicei
armate otomane?
b) Completează:
Mircea cel Bătrân a fost Domn al ................. .
Principalele lupte cu turcii: .......................... .
Ctitorii: .................................... .
2. Brainstorming – ul motivează învăţarea elevilor în sensul că reprezintă formularea a cât mai multor
idei legate de rezolvarea unei situaţii – problemă conturate.

Text suport: Copilăria de ieri şi de azi
Fiind două aspecte cuprinse în titlul temei, se împarte clasa în două grupe:
grupa 1 – Copilăria de ieri
grupa 2 – Copilăria de azi
Sarcina: Exprimarea în sarcini scurte şi concrete a tuturor ideilor în legătură cu tema dată
În continuare se parcurg următoarele etape:
- se scriu toate ideile pe o coală mare de hârtie;
- pauză de zece minute pentru aşezarea ideilor;
- se reiau ideile emise, pe rând, şi se grupează pe categorii sau cuvinte cheie;
se analizează critic, se evaluează, se argumentează şi se contraargumentează ideile emise anterior,
la nivelul grupurilor;
- se afişează ideile rezultate sub formă de propoziţii.
În cadrul unei asemenea activităţi se asigură:
- implicarea activă a tuturor participanţilor,
- exprimarea personalităţii;
- exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului;
- valorizarea ideilor fiecărui participant;
- eliberarea de prejudecăţi.
3. Ciorchinele
Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.
Text suport: Grecii, un model de civilizaţie şi cultură
Grecia (Elada)
- în S-E Europei
Arta – au inventat teatrul
Ştiinţe
- istorie
- geometrie
Atena

Sparta

Ţara

Cultura
Cetăţi
(polisuri)
Religia - politeistă
Grecii

Obiceiuri

Ocupaţii

Jocuri olimpice
Organizare
- meşteşugurile
- navigaţia
-negoţul
agricultura

Democraţie

socială
Colonii pe
ţărmul Mării
Negre

Histria

Callatis

Tomis

Se parcurg următoarele etape:
- se scrie tema care urmează a fi cercetată în mijlocul tablei;
se notează toate ideile în legătură cu tema respectivă în jurul acesteia şi se trag linii între acestea şi
cuvântul iniţial;
- pe măsură ce se scriu cuvinte, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate;
- activitatea se opreşte când sunt epuizate toate ideile;
4. Jurnalul cu dublă intrare
Prin această metodă elevii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă.
Text suport: Vecinii şi comunitatea
Printr-o linie verticală, elevii împart o pagină în două.
În partea stângă notează acele enunţuri / fragmente care:
- le consideră mai importante;
- le prezintă informaţii apropiate de experienţa lor personală;
- conţin informaţii absolut noi pentru ei.
În partea dreaptă vor trebui să comenteze acel enunţ / fragment:
- La ce i-a determinat să se gândească?
- Ce întrebări au în legătură cu acel enunţ / fragment?
- Ce informaţii le sunt cunoscute?
- Despre ce ar dori să afle mai multe informaţii?
În timp ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal.
Utilitatea acestei metode constă în faptul că atunci când învăţătorul revine la text, elevii folosesc jurnalul
pentru a spune ce comentarii au făcut în legătură cu diverse fragmente.
5. Eseul de cinci minute
Eseul este o modalitate eficientă de a încheia o oră. Prin această metodă elevii sunt ajutaţi
să-şi sintetizeze ideile legate de tema lecţiei, iar învăţătorul are o idee mai clară despre ceea ce s-a
întâmplat, în plan intelectual, în acea oră.
Text suport: Roma. De la Cetate la Imperiu
Descrieţi, pe scurt, poporul roman.
Formulaţi o întrebare în legătură cu ceea ce aţi mai vrea să mai aflaţi despre poporul roman.
Eseurile strânse pot constitui un punct de plecare pentru învăţător în organizarea lecţiei următoare.
6. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
Text suport: Copilăria de ieri şi de azi
În grupuri de câte şase, elevii completează prin cuvinte sau imagini diagrama dată:
Jocuri

De ieri

De azi

De ieri şi de azi

Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.
La semnalul învăţătorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare produs; pe
o foaie albă anexată se notează comentariile, sugestiile, întrebările,
După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte, citesc
comentariile făcute şi răspund întrebărilor scrise.
7. Cubul
Prin această metodă se explorează (cercetează) un subiect sau o situaţie din mai multe perspective,
realizându-se abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Permite diferenţierea sarcinilor de învăţare,
stimulează eficienţa învăţării şi stimulează gândirea logică.
Este necesar un cub mare, pe feţele căruia să fie scrisă câte o sarcină de lucru sub diferite forme.
Text suport: Dacia în timpul stăpânirii romane
Descrie: Organizarea Daciei în timpul stăpânirii romane
Compară: Ca mod de viaţă, prin ce se aseamănă dacii şi romanii?
Asociază: Cunoscând procesul de romanizare al dacilor, la ce te gândeşti?

Analizează: De ce crezi că în alte provincii romane nu s-a produs o rapidă romanizare, aşa cum s-a
întâmplat în Dacia?
Aplică: Cum explici organizarea Daciei Romane unui elev de clasa a III- a?
Argumentează: Cucerirea Daciei de către romani şi romanizarea acesteia a fost un lucru bun? De ce da?
De ce nu?
Se împarte clasa în patru grupuri de câte patru elevi şi se stabileşte rolul fiecărui membru din grup:
- cititorul – rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
- ascultătorul activ / cercetaşul – repetă sarcina, o reformulează pentru a fi înţeleasă de fiecare membru,
adresează întrebări învăţătorului;
- interogatorul – solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii grupului;
- rezumatorul – va fi „raportorul grupului”, va trage concluziile, le va nota şi le va comunica întregii
clase.
Se va insista pe formularea unor răspunsuri reprezentative pentru grup şi nu individuale. Metoda poate fi
folosită şi ca joc / concurs între grupuri.
8. Cvintetul reprezintă o modalitate de sintetizare a informaţiilor, de evaluare a înţelegerii şi creativităţii
copiilor şi mijlocul de exprimare a creativităţii lor.
Este o poezie de cinci versuri care se elaborează individual, în perechi sau în grup şi respectă următoarele
repere:
- titlul (un singur cuvânt - substantiv);
- descriere (două cuvinte - adjective)
- acţiune (trei cuvinte - verbe);
- sentimente (patru cuvinte – construcţie, enunţ);
- esenţa subiectului (un cuvânt cheie).
Exemplu: Ştefan cel Mare
- Viteaz, iscusit
- Luptând, învingând, ctitorind
- A fost „soarele” Moldovei
- Erou
9. Metoda predării / învăţării reciproce
Text suport: Faptele de vitejie ale lui Iancu de Hunedoara
Elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori şi de a explica colegilor rezolvarea unei situaţiiproblemă.
Se împart elevii în grupe de câte patru, în care fiecare are un rol:
- rezumatorul – face un scurt rezumat al textului / fragmentului citit;
- întrebătorul – pune întrebări clarificatoare (În ce secol este plasat evenimentul? Ce se întâmpla în Ţara
Românească şi Moldova? Ce a organizat Iancu de Hunedoara? Cu cine a încheiat alianţe? Ce semnifică cuvintele
scrise pe mormântul lui?);
- clarificatorul – trebuie să aibă o imagine de ansamblu a evenimentelor şi să încerce să răspundă
întrebărilor grupului;
- prezicătorul – îşi va imagina, colaborând cu ceilalţi colegi, anumite consecinţe pozitive sau negative în
funcţie de existenţa / inexistenţa unui anumit eveniment.
Rezumator

Citeşte textele referitoare la Iancu de Hunedoara şi notează câteva
însuşiri ale acestuia.
Citeşte primul fragment din lecţie şi completează enunţurile:
a) În sec. al XV-lea Imperiul .............. ameninţa ................... .
b) Iancu de Hunedoara a fost numit voievod al ............. de către regele
.................... .

Întrebătorul

Găseşte întrebările potrivite următoarelor răspunsuri:
a) Iancu de Hunedoara a format oastea din nobili, ţărani liberi şi
orăşeni.
b) La Belgrad, Iancu a învins oastea otomană condusă de Mahomed
al II-lea.
Pune trei întrebări colegilor din grupă. Notează pe fişa ta răspunsurile
lor.

Clarificatorul

Întocmeşte o listă de cuvinte sau grupuri de cuvinte necunoscute.
Foloseşte-te de cunoştinţele tale sau ale celor din grupa ta, pentru a le
clarifica.

Prezicătorul

Colaborează cu colegii tăi şi încearcă să răspunzi la următoarea
întrebare: Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă Iancu de Hunedoara nu ar fi
organizat frontul antiotoman?

Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă sau pot avea fragmente ale aceluiaşi text. Ei pot lucra pe
fişe diferite, urmând ca în completarea lor să existe o strânsă legătură, sau pot lucra pe o singură fişă, pe care
fiecare să aibă o sarcină precisă.
Gama metodelor, procedeelor şi tehnologiilor didactice activizatoare este nesfârşită şi la îndemâna oricui.
Utilizarea lor eficientă depinde nu numai de priceperea şi tactul pedagogic al învăţătorului, ci şi de dragostea lui
faţă de copii, de pasiunea pentru muncă, de talentul său.

Bibliografie:
Ioan Cerghit – Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976

www. didactic.

ro
Anicuţa Ursache, Camelia Zane – Istorie-Caiet pentru cls. a IV-a, Editura Odyseea, Cluj, 2006
A. Buduroi, D. Pârâială – Istorie-Auxiliar al manualelor alternative – cls. a IV-a, Editura Euristica, Iaşi
C. Mihăilesc, T. Piţilă, S. Vlad – Istorie-manual pentru cls. a IV-a, Editura Aramis, 2006
Gheorghe Alexandru şi colab. – Metodica predării istoriei în învăţământul preuniversitar, Editura
„Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1999

 Înv. Flori ENESCU
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

„Cursul dragostei adevărate nu a fost
niciodată neted.”
(William SHAKESPEARE)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

TRUPURILE CÂNTĂ
De Costy TRIȚĂ
Fără de prihană, amărui de dulce,
Înfloreşti sărutul...între ieri şi azi ,
Tainice-atingeri...vor a te seduce...
Rostuind ispite dincolo de brazi.
Vor renaște-n tine interzise clipe,
Gânduri dezgolite și speranțe vii,
Din tăceri uitate, împletești risipe
Și topești în sânge…mii de erezii.
Suntem simbioza sferelor divine,
Magica formul-a sacrului păcat,
Libertatea pusă-n energii puține
Rătăcite seara-n nu știu care pat.
Făr-asemănare…trupurile cântă,
Curba împlinirii șerpuiește-n noi,
Palmele nebune, visele frământă
Și-n adânc aruncă nesfârșite ploi.

"Ceea ce istoria nu uită devine legendă. Ceea ce
istoria uită devine istoriografie.”
(Lucian BLAGA)

ŞTIAȚI CĂ…

 …apa rece este mai grea decât apa caldă? Sau că apa caldă poate, de fapt îngheţa mai repede
decât apa rece, în anumite circumstanţe?
 …în Peru există un panou care produce apă potabilă din aer?
 …apa nu conduce curentul electric, aceasta este posibil datorită impurităţilor care se găsesc în
ea?
 …există aproximativ 1.5 miliarde de km cubi de apă pe Pământ, asta e 1.5 miliarde de
trilioane de litri, sau 800 de miliarde de piscine olimpice?
 …dacă întreaga cantitate de apă de pe pământ ar fi răspândită egal pe toată suprafaţa sa,
aceasta va avea o adâncime de 3 700 metri?
 …97% de apă pe Pământ este sărată. 2.1 % este închisă în calotele polare şi mai puţin de 1%
este disponibilă ca apă potabilă?
 …moleculelor le place să se lipească de lucruri, în special una de alta? Acest fenomen se
numeşte tensiune superficială. Acestui fenomen îi datoraţi viaţa: aceasta înseamnă că apa poate duce
sângele prin vasele înguste din organism, de multe ori împotriva forţei de gravitaţie.
 …apa la temperatura camerei ar fi trebuit să fie un gaz, toate moleculele similare, aşa ca
hidrogenul sulfurat (H2S) şi amoniacul (NH3), sunt gaze? Vâscozitatea moleculelor de apă le ţin
împreună ca un lichid
 …apa este a doua cea mai răspândită moleculă în univers? Cea mai frecventă este hidrogenul
gazos, H2.
 …cel mai mare nor de vapori de apă cunoscut a fost descoperit de oamenii de ştiinţă NASA
în jurul unei găuri negre aflate la o distanţă de 12 miliarde de ani lumină de Pământ? Aici este de 140
trilioane de ori mai multă apă decât în toate oceanele de pe planeta noastră.
 …toată apa de pe Pământ a ajuns aici în comete şi asteroizi? S-a întâmplat între 4.5 miliarde
şi 3.8 miliarde de ani în urmă.
 …sunt cel puţin 16 tipuri, sau „faze”, diferite de gheaţă? Toate acestea au o structură
cristalină diferită.
 …corpul vostru este între 60% şi 70% apă? Cantitatea de apă se schimbă la diferite momente
ale vieţii voastre. Fătul uman este aproximativ din 95% din apă în primele luni şi ajunge la 77% la
naştere. O persoană de 70 kg, conţine 42 de litri de apă.
 …un kilogram de bumbac, este suficient pentru o cămaşă şi o pereche de blugi, pentru care
sunt nevoie de 10 000 de litri de apă?
 …există un ocean fierbinte sub crusta de gheaţă a satelitului planetei Saturn, Encelades,
probabil întins pe un strat de rocă? Deoarece izvoarele hidrotermale de la fundul oceanelor de pe
Pământ sunt considerate cei mai buni candidaţi de unde a luat start viaţa pe Pământ, astrobiologii
cred că Enceladus este un loc bun pentru a căuta viaţă extraterestră.

Culese de:
Prof. Mihai MICULESCU

„Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii,
mai mare decât toţi banii din lume şi toată puterea de
pe pământ.”
(Mario PUZO)

DIN CREAȚIILE COPIILOR

Meleaguri Universale

Dintotdeauna, omul caută odihnă la umbra copacului, răcoare în mijlocul pădurii, și căldură
pe plajele însorite. Nimic din aceste lucruri nu ar fi posibil fără natură, o zeiță plină de mister și
puritate, prezentă pe întregul continent european, care ne oferă atât de multe condiții.
Munți, câmpii, dealuri ne pot asigura momente de relaxare, fără a cere ceva în schimb.
Călătorind spre nordul Europei, țări ca Letonia și Lituania, cu care școala noastră se află în
parteneriat, te primesc cu ospitalitate și îți prezintă formele de relief, precum câmpiile din centrul
țării și dealurile formate în urma depunerilor glaciare, ce formează un adevărat spectacol al naturii.
Bătrânul continent se poate lăuda și cu lanțuri muntoase excepționale. Spre exemplu, în Occident,
Franța, care are o serie de munți ce par că ating cerul, este o țară des vizitată datorită măreției
reliefului său. La fel și Austria, care nu se lasă doborâtă de Franța. Această țară se poate lăuda cu
ceva, și anume capitala, amplasată tot într-o regiune muntoasă. Una dintre provocările pe care le ai
ca
vizitator
al
Vienei
este
stabilirea
graniței
dintre
realitate
și
fantezie.
Tot călătorind îndeaproape, ajungem pe meleagurile Belgiei, ce ne impresionează prin peisajele sale
variate: râurile și defileele din Ardennes contrastează puternic cu câmpiile vaste ce ocupă o mare
suprafață a țării, impunătoarele păduri de la granițele cu Luxembourg și Germania și cu întinsele
plaje de nisip ale Coastei de Nord.
Nimic din aceste peisaje mirifice nu poate fi descris în cuvinte, pentru că natura este regina
întregii planete și, datorită ei, relieful se armonizează într-un pastel coloristic, ce dă naștere unui
tablou veșnic de nuanțe existențiale, astfel alcătuind continentul-mamă pe care locuim, Europa.

 Loredana FLOREA
Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

O lume fără bariere

Tot ceea ce înseamnă frumosul și bogăția unei țări este oglindit de tradițiile și obiceiurile
acesteia. Toate acestea sunt duse mai departe de către fiecare generație și sunt valorificate, astfel
încât să devină eterne. Iar cum fiecare țară are frumusețile ei, acestea se întruchipează în diferite
activități culturale care descriu perfect toate avuțiile inestimabile.
În Europa majoritatea obiceiurilor se îmbină armonios și laolaltă alcătuiesc zestrea fiecărei
țări. Toate acestea au în comun câte un fragment al conținutului tradițional, care poate reprezenta
elementul cel mai de preț care da caracter general bazei artistice a lumii. Continentul nostru este
gazda blândă a fiecăreia dintre cele cincizeci de țări care sunt apreciate și încurajate de fiecare dată
când își expun bogățiile în fața celor ce le acordă prin priviri pline de admirație și respect pentru
faptul că promovează ce-i bun și frumos, fără vreo barieră și își unesc forțele cu toții, din toate
colțurile lumii formând o lume în calea căreia nu există niciun impediment și care se aseamănă din
punct de vedere practic, deoarece culturile țărilor nu sunt aceleași, dar cele mai vechi și practicate
sunt cele de Crăciun și de Paști. De exemplu, o tradiție comună mai multor țări o reprezintă înroșitul
ouălor de Paști. Această culoare reprezintă sângele Domnului Iisus care s-a scurs asupra ouălor de
lângă crucea pe care era răstignit. Chiar dacă mulți nu cunosc însemnătate deosebită a acestei
tradiții, o practică și este valabilă pentru mai multe religii. Un alt obicei comun este ilustrat de către
împodobirea pomului de Craciun cere are în vârf o stea care ilustrază ghidul Maicii Domnului către
Betleem. Aceste tradiții sunt un element comul al țărilor, dar există și tradiții individuale pentru țări
europene, care se manifestă sub diverse forme, cum ar fi festivalurile din Spania, țara sud-vestică ce
anual oferă publicului trăiri emoționante, ce reies din luptele agitate ale taurilor care par a scoate
flăcări la orice mișcare. Acest festival poartă numele de San Fermin și oferă spectatorilor sentimente
intense de teamă, deoarece încă de la început, spectacolul îți face debutul prin lansarea unei rachete.
Un alt eveniment foarte important se petrece la Viena, unde sunt reluate prin măști personaje de
teatru, personaje veritabile ce fac parte din minunile italiene.
Chiar dacă obiceiurile țărilor au la bază aspecte comune și adesea cu rădăcinile din mediul
rural, frumusețile acestora constau în elementele ce le fac să fie distincte. Ceea ce este important în
conținutul acestor tradiții este faptul că fiecare țară se mândrește cu ele și le valorifică. Un element
concludent este ca veșnicia s-a născut la sat, iar cineva are inițiativa de a o promova.

 Adina-Ioana MILEA
Clasa a VIII-a
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi

ANUNȚ DE ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ,
ÎN PRESĂ, A DESEMNĂRII MANDATARULUI FINANCIAR
Subsemnatul, DRĂGHICI Emil, în calitate de candidat
independent la alegerile locale generale din anul 2016,
pentru funcția de PRIMAR, al localității VULCANA-BĂI, din
județul Dâmbovița, o desemnez ca mandatar financiar pe
doamna CORDEA Viorica.

ANUNȚ DE ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ,
ÎN PRESĂ, A DESEMNĂRII MANDATARULUI FINANCIAR
Subsemnatul, IOSIF Gheorghe, în calitate de
candidat independent la alegerile locale generale din anul
2016, pentru funcția de CONSILIER LOCAL, al localității
VULCANA-BĂI, din județul Dâmbovița, o desemnez ca
mandatar financiar pe doamna CORDEA Viorica.

„Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar
încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic.”
(Albret EISTEIN)

SĂ NU UITĂM SĂ LE SPUNEM LA MULȚI ANI!
LOCUITORILOR COMUNEI VULCANA-BĂI
NĂSCUȚI ÎN LUNA MAI

1 mai
Constanţa COMAN
Gheorghe OPREA
Mihăila PETRESCU
Dănuţ BÎRLOG
2 mai
Mihail NICOLĂESCU
Marinela BOBLEACĂ
Camelia-Ileana ŞETREANU
Mircea BADEA
Carmen SĂVULESCU
Gheorghe ŞTEFAN
Dragoş-Mihai VASILE
Elena-Daniela FLOREA
Ştefania-Andrada COMAN
Constantin-Iulian UDROIU
Elena-Teodora BADEA
Ana-Luiza NICOLĂESCU
Miruna-Elena FĂŞIE
Nicolas-Emanuel BUCUROIU
3 mai
Maria OACHEŞU
Corneliu STANCIU
Melania SĂVULESCU
Cristian ZAMFIRESCU
Mihaela CIOCAN
Alina-Costina CÂRSTEA
Vasile-Cristian MITRESCU
Alexandru-Mădălin FÂŞIE
4 mai
Gheorghe BĂLAŞA
Maria BURCĂ
Vasile STOICA
Petre BADEA
Marian PIOARU
Florian NECŞOIU
Dorel FĂŞIE
Ana-Maria OANCEA
Alexia-Maria TRONECI
5 mai
Maria BÂRLOG
Gheorghe ENESCU
Nicolae CIOCĂU
Corneliu TRONECI
Olimpia SPÂNU
Cristinel OANCEA

Rodica STOICA
Andreea-Izabela TRONECI
Constantin BĂLAŞA
Maria-Lavinia COMAN
6 mai
Sabina MIHAI
Mircea ANTOFIE
Dumitru TĂNASE
Gheorghe TRONECI
Gabriela ŞERBAN
Antonio-Valentin SAVU
7 mai
Ion JOIŢA
Gheorghiţa ANTOFIE
Constantin GRECU
Constantin FĂŞIE
Ciprian-Ionuţ BERECHET
Andra-Valeria BADEA
Ana-Maria OACHEŞU
Rareș-Sebastian BREZOIU
Lidia-Elena BOBLEACĂ
Ionuț-Cristian DOBRESCU
Nicolae-Marian ANTOFIE
Elena-Fabiana ANTOFIE
Anastasia-Maria DOBRESCU
8 mai
Nicolae PETRESCU
Tatiana ILIE
Constantin STAN
Gheorghe ILIE
Nicolae-Marius STAN
Elena OANCEA
Simona-Elena SARU

9 mai
Rosa VASILE
Maria STANCIU
Maria IOSIF
Elena STOIAN
Eugenia CIOCĂU
Nicolae BUCUROIU
Gabriela-Cecilia FĂŞIE
Valentin ION
10 mai
Ion MANTA

Adelina GRECU
Gabriel-Victor POPESCU
Gabriel SAVU
Constantin SPÎNU
Petrică OPROIU
11 mai
Liliana ILINCA
Liviu-Dorian STANA
Aurelia-Roberta MĂGUREANU
Robert-Ionuţ MĂGUREANU
Delia-Elena STÎNGACIU
Christian-Ionuț SAVU
12 mai
Eleonora STOICA
Neculae ŞERBAN
Marcel-Emil IONESCU
Constantin-Florin TRONECI
Mihaela LOPOTARU
Florentina-Beatris BURCĂ
Luiza-Vasilica ŢÎRGHEŞ
Andreea-Diana ILIE
Andreea-Alexandra TĂNASE
Andrei UNGUREANU
Mario-Andrei ION
13 mai
David CIOCODEICĂ
Gheorghe HOGIOIU
Filofteia ȘERBAN
Liviu-Iulian MILEA
Rozica PIOARU
Gabriela BUCĂ
Daniel MOREANU
Elena-Andreea ŞETREANU
Beatrice-Elena IOSIF
Mihai-Vasile STAN
Albert-Mihail SANFIRESCU
14 mai
Gheorghe MITRESCU
Marilena ANTOFIE
Ilie IFRIM
Gheorghe SAVU
Maria TRONECI
Oana-Liana GOGONEȚ
Ionuț-Ciprian TRONECI
Adiela-Bianca DOBRESCU

15 mai
Georgeta GHEORGHE
Mariana ANTOFIE
Maria ZAMFIRESCU
Maria ZAMFIRESCU
Gheorghe GHEORGHE
Vasile STOIAN
Gabriel FĂŞIE
Filip NECŞOIU
Sebastien Ionuț Gabriel MITRESCU
Maria Patricia ILIE
16 mai
Rodica SPÎNU
Gheorghe GOGU
Ionela SAVU
17 mai
Marcelia GRECU
Leonida FLOREA
Paraschiva MOREANU
Constanţa SPÎNU
Iulian ZEGHERU
Costel SAVU
Anisia-Elena BĂLAŞA
18 mai
Emilia STOICA
Constantin DUMITRU
Gheorghe STANCIU
Ancuța-Nicoleta BULIGIOIU
Cornel-Constantin DUMITRU
Ana-Maria AMBROZIE
Ioana GRECU
Alberto-Mihail HOGIOIU
19 mai
Avida IONESCU
Nicolas VOICU
Toma NICOLĂESCU
Vasile STÎNGACIU
Ion PANAITA
Ion-Răzvan GRECU
Corina-Oana NEAGA
Roxana-Laura TUDOR
Sebastian-Petrică DOBRESCU
Elena-Adriana STOICA
Andreea-Rebeca MARIN
20 mai

Aneta IONAŞ
Gheorghe SAVU
Rodica NECŞOIU
Leon GHEORGHE
Gheorghe-Claudiu SAVU
Constantin MILEA
Simona-Adelina STÎNGACIU
Corneliu-Constantin OANCEA
Ilie-Cosmin SARU
Cosmin-Valentin BURCĂ
21 mai
Maria BĂLAŞA
Ştefan TUDOR
Gheorghe CIOCĂU
Constantin MOROE
Oana-Elena ŞERBAN
Ovidiu-Constantin MOISE
Constantin-Leonard ARON
Vicenţiu-Costin MORARU
Constantin-Fernando GRECU
Constanţa-Andreea CIOCODEICĂ
Elena-Gabriela COMAN
22 mai
Elisabeta GRECU
Ileana GHEORGHE
Vasile DOBRESCU
Ecaterina NICOLĂESCU
Mihai-Alexandru OANCEA
23 mai
Vasile DOBRESCU
Elena ROTARU
Nicor FĂŞIE
Nicuşor BĂJENARU
Maria-Laura CRĂCIUN
Violeta-Mihaela VORNICU
Elena MITRESCU
Alexandru-Mihail STÎNGACIU
Denisa-Ioana ZAMFIRESCU
Olivia-Gabriela OACHEȘU
24 mai
Nicoleta STOIAN
Gheorghe SARU
Gabriela-Maria CRĂCIUN
Ion-Gabriel MITRESCU
Florin-Cristian STOICA
Mihaela-Mădălina DOBRESCU

Mihai-Viorel RUSU
Nicuşor-Constantin MITRESCU
Ana-Maria-Izabela NECŞOIU
25 mai
Eufrosina CIOCAN
Maria GRECU
Ioachim POPESCU
Delia MITRESCU
Iridenta FĂŞIE
Sorin MIRA
Anca-Elena SCRIPCARU
Cornel GHEORGHE
Marius LĂCĂTUŞ
Florin DUMITRU
Elena-Raluca ENESCU
26 mai
Damian VASILE
Grigore DRĂGHICI
Mihaela BURCĂ
Maria DUMITRU
Ancuța-Elena-Iasmina MACSIMENCU
Karina-Ștefania BURCEA
27 mai
Romică MIHAI
Ana FĂŞIE
Carmen-Florentina BULIGIOIU
28 mai
Maria VASILE
Ilarion FĂŞIE
Nicolae ODAGIU
Daniel POPESCU
Ionela SOARE
Adinaru FĂŞIE
Adela-Iuliana VASILE
Eduard-Tiberiu-Ștefan TRONECI
29 mai
Constanţa RADU
Vasile MĂRGĂRIT
Vasile STAN
Nicoleta DRĂGHICI
Maria CHIRCĂ
Bianca-Mihaela MOROE
Iuliana-Cornelia MIHĂESCU
30 mai

Constantin MOREANU
Monica MANTA
Zoia ARON
Lavinia ZEGHERU
Elena BIŢOC
Vasile-Gabriel BUCUROIU
Cristina-Evelina BĂLAŞA
31 mai

Floarea ILIE
Elena MOREANU
Petre MARIN
Emilian DUMITRESCU
Petre ANTOFIE
Eugen CIOBANU
Alexandra-Georgiana CHIORNIŢĂ
Eduard-Alexandru MILEA
Matei-Sorin MILEA

„Să nu fiţi trişti pentru cei care pleacă, şi fiţi
bucuroşi pentru cei care rămân.”
(Augustin EDUARD)

ACTE ŞI FAPTE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE
ÎN CURSUL LUNII APRILIE:

DECESE:

COLECTIVUL DE REDACŢIE:
Pompilia BĂJENARU – bibliotecar,
Maria MOREANU – consilier juridic,
Dionisie BURCĂ – secretar

