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.
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„Istoria? O recompunere convenabilă a
diverselor cacialmale din trecut!”

(Octav BIBERE)

O FILĂ MISTERIOASĂ A ISTORIEI - MASACRUL DE LA FÂNTÂNA ALBĂ (1
aprilie 1941)

Încep prin a vă face o destăinuire. Spre rușinea mea, abia acum am descoperit această pagină
cutremurătoare a istoriei noastre. La început am fost supărată pe mine, motiv pentru care am luat la
răsfoit toate cărțile de istorie de pe care am învățat și în liceu dar și în facultate. Sincer, nu am regăsit
nicăieri nici măcar o referire la acest eveniment, deci ce să mai vorbesc de detalii? Este
impresionant, credeți-mă!
În anul 1940, România a fost forțată să
cedeze Uniunii Sovietice Basarabia și Bucovina
de Nord. Fântâna Albă este localitatea de
frontieră în care în ziua de 1 aprilie 1941 trupele
NKVD au masacrat aproape 3000 de oameni.
Aveau o singură vină: erau români și își doreau
să treacă și să trăiască în România.
„Aici dorm părinții și buneii noștri și
lucrul acesta trebuie știut. Ei au avut un singur
țel, să trăiască liberi. Nu porneau spre frontieră
dacă atmosfera nu era îngrozitoare”, spune Petru
Grior, președintele Societății „Golgiota” din Cernăuți.
Au trecut 81 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă. Gheorghe Sidoreac trăiește în Ucraina
și este unul dintre ultimii supraviețuitori ai măcelului din poiana Varniței. Până la dezmembrarea
URSS nu a povestit nimănui nimic, de teamă să nu fie arestat. Avea doar 17 ani când a văzut cum
mii de români de pe Valea Siretului au fost executați. Bătrâni, tineri, femei, copii.
„Erau copii, copii erau pe brațe și în traistă, cum zicem noi.. I-au împușcat. Cine a avut atunci
milă de noi? Împușcat, și care a căzut, a căzut, care a scăpat și au fugit, pe unii i-au prins și i-au dus
la închisoare”, povestește Gheorghe Sidoreac.

În 1941, agitatorii sovietici au răspândit zvonul că se deschide frontiera. Era de fapt o
capcană, un test de loialitate față de Uniunea Sovietică. Un test pe care românii nu l-au
trecut. Astfel, o coloană de aproape trei mii de bucovineni îmbrăcați în alb, cu preoți în față, cu
icoane și steaguri a pornit spre graniță. La doi kilometri de frontieră îi așteptau mitralierele NKVD.
„Au căzut primele victime, majoritatea au încercat să fugă înspre pădure, doar că erau flancați
de unitățile de grăniceri, iar în spate de o unitate de cavalerie”, spune Radu Bruja, de la Universitatea
Ștefan cel Mare din Suceava. „Era și un bătrân cu barba albă, deci un fel de apostol pe care-l duceau
în față ca să arate că merg pașnic, că este o mișcare pașnică”, subliniază Ștefan Broască, jurnalist din
Cernăuți.
„Am fost rănit apoi, strigau agitatorii: <Ridicați mâinile sus, luați batiste și ridicați mâinile
sus și nu vă vom împușca!> Când au tras cu mitraliere, primii noi am fost, au tras în jos și prin
pântece, a fost mare tragedie. M-am sculat și am văzut mâinile acelea și capetele acelea și cum se
trăgeau oamenii cu mâinile, fiecare se trăgea la viață. Când am căzut, un ofițer cu revolver împușca,
nu era departe, la mitraliere. Împușca în mine ca într-un animal”, povestește Gheorghe Sidoreac.
Gheorghe Sidoreac a fost rănit și, cu ultimele puteri, a fugit în pădure. „Săream, ca să nu calc
pe oameni, că erau morți și încă vii”. Întrebat de ce doreau oamenii să ajungă în România, el
răspunde: „Asta era țara noastră”.
Gheorghe Sidoreac visează și acum la țara lui, România în care nu a mai ajuns niciodată.
„Este țara mea, eu m-am născut acolo și am crescut”, subliniază el. Niciodată nu va uita ce a văzut
acolo, grămezile de oameni secerați de mitraliere. „Erau movile de oameni, patru sau șase metri, erau
patru movile. Erau răniți care i-o tras cu mitraliera, i-o trecut gloanțele”, își amintește el.
Sovieticii nu au recunoscut niciodată ce s-a întâmplat la Fântâna Albă. Nici după 1990 nimeni
nu a încercat să lămurească situația. Doar o troiță ridicată în 2003 amintește de tragedia din ziua de 1
aprilie 1941.
„Nimeni nu și-a asumat vreo responsabilitate pentru actul, pentru crima care s-a petrecut
acolo, de aceea numesc masacrul de la Fântâna Albă un Katyn românesc. Dacă Polonia are propria
dramă, și a noastră se înscrie în același lanț de crime ale Uniunii Sovietice împotriva populațiilor din
Europa Centrală”, explică profesorul Radu Bruja.
Cei care au murit privindu-și țara de la graniță nu au morminte. Despre sfârșitul lor cumplit
nu se vorbește la școală, la ora de istorie.
„Societatea noastră păcătuiește foarte mult că nu vrea să lase adevarul să iasă la suprafață, ca
toate aceste evenimente să fie cunoscute, fiindcă se știe că cei care le-au făcut nu pot fi pedepsiți.
Noi nu putem cere reparații, singurul lucru pe care-l putem face este să prezentam adevărul așa cum
este el, fără să-l înfrumusețăm, să prezentăm adevărul indiferent că este dureros sau nu”, spune Franz
Pieszoch, profesor de istorie.
Mircea Druc: „O tragedie despre care în familii se discuta codificat, prin semne”.
Masacrul de la Fântâna Albă a fost o tragedie despre care, până în 1990, nu se putea discuta
în spațiul public, ci doar în familie, codificat, a spus, la Digi24, Mircea Druc, fost premier al
Republicii Moldova.
„În familii se discuta: Știi ce a fost, unchiul acolo a murit, la Fântâna Albă. Acolo s-a
prăpădit. Era prin semne, era codificat. După 1990 s-a putut vorbi”, a spus Mircea Druc.
„Specificul tragediei de la Fântâna Albă constă în aceea că nimeni nu s-a așteptat ca imperiul
bolșevic să fie atât de pervers în teritoriile ocupate, să amăgească oamenii”, a explicat fostul șef la
Guvernului de la Chișinău din perioada mai 1990-mai 1991.
 Pompilia BĂJENARU
BIBLIOTECAR,
BIBLIOTECA COMUNALĂ „Dinu MAREȘ” VULCANA-BĂI

„Credinţa este, până la urmă, puterea de a
iubi.”
(Părintele Iustin PÂRVU)

ORDINEA DE ZI A ŞEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA MARTIE 2022

***
Anexa la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 219 din 23 martie 2022

PROPUNERILE
privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30 martie 2022
11. Acordarea scrisorilor de mulțumire publică adresate elevilor premianți la Concursul de
desene, ediția 2021 cu titlul „Regiunea mea, fereastră către lume”, organizat de Grupul Alianța
Europeană din cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles;
1.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare;

2.
Aprobarea Planului de integritate, aferent Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul
strategic 2021-2025;
3.
Aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale a comunei
Vulcana-Băi, pe anul 2022;
4.
Aprobarea cooperării comunei Vulcana-Băi cu Filiala Județeană Dâmbovița a
Societății Naționale de Cruce Roșie din România;
5.
Aprobarea proiectului Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea
vehiculelor, la nivelul comunei Vulcana-Băi, care nu se supun înmatriculării, în vederea obținerii
avizului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
6.

Stabilirea de măsuri privind aprobarea proiectului de steag al comunei Vulcana-Băi;

7.
Validarea Dispoziției primarului nr. 87 din 4 martie 2022 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2022, Dispoziției primarului nr. 193 din 14 martie 2022 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2022 și Dispoziției primarului nr. 230 din 28 martie 2022 privind rectificarea
bugetului local pe anul 2022;
8.

Indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023;

9.
Stabilirea de măsuri pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și
a operatorilor economici la realizarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și păstrarea ordinii
și curățeniei în comună;
91. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 22 iulie 2021 privind stabilirea
terenurilor proprietate publică/privată ale comunei Vulcana-Băi, asupra cărora Societatea
SOCERAM CÂMPINA SA exercită, prin efectul legii, dreptul de uz și servitute, la obiectivul de

utilitate publică „Alimentarea cu gaze naturale din sistemul național de transport la fabricile din
comuna Doicești, județul Dâmbovița”;
Inițiatorul proiectelor de la pct. 2-91: Emil DRĂGHICI – primarul comunei.
10. Probleme curente ale administrației publice locale:
a) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind aprobarea
execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al comunei, în
trimestrul I/2022;
b) anunț public privind supunerea spre analiză a proiectului de hotărâre privind stabilirea de
măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, inclusiv pentru
soluționarea situațiilor particulare identificate la nivelul localității pe linia completării registrului
agricol și care nu sunt reglementate prin norme.
11. Alegerea președintelui și a potențialului-președinte de ședință pentru durata ședinței
următoare.

 Maria MOREANU,
DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIE PENTRU MONITORIZAREA
PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

„Omul religios începe cu credinţa în
Dumnezeu, iar omul de ştiinţă sfârşeşte cu
credinţa în Dumnezeu.”
(Emil CIORAN)

ÎNVIEREA DOMNULUI – 24 APRILIE

Lumina sfântă a Învierii care „luminează în întuneric” (Ioan
1, 5) este simbolul chipului Milostiv al lui Dumnezeu care ne
poartă de grijă pe drumurile vieții, ne întărește și ne călăuzește,
dăruindu-ne mereu puterea de a merge mai departe, indiferent de
încercările, provocările și problemele pe care le întâmpinăm.
Pentru întreaga Creștinătate, Învierea Domnului este cea
mai mare sărbătoare, eveniment central al credinței noastre, pentru
că susține speranța și bucuria noastră, chiar dacă nu îl serbăm
mereu la aceeași dată.
Pentru viața noastră spirituală și pentru misiunea creștină,
Învierea Domnului reprezintă evenimentul fondator al credinței, al
culturii și al civilizației actuale care a permis făurirea acestora întrun mod fără egal, devenind reper și model pentru întreaga lume.
Civilizația Învierii – prin excelență euro-atlantică, cu toate
reflectările ei pe celelalte continente – este bazată pe valorile eterne ale Evangheliei lui Hristos, cea
care a născut în lume tot ceea ce este bun, drept, adevărat și frumos.
Creștinismul reprezintă, prin urmare, civilizația Învierii, a binelui, a luminii și a iertării, care
se sprijină pe cele mai sigure fundamente – principiile Evangheliei lui Hristos.
Învierea Domnului a fondat, deci, Biserica și apoi cultura și civilizația creștină, aceasta reprezentând
biruința Cuvântului Întrupat asupra întunericului și a răului, darul fabulos al Tatălui ceresc pentru
lumea Sa.

Noi toți, cei botezați, care credem și ne regăsim în Biserica lui, suntem fii și fiice ale Învierii,
purtători de lumină, vestitori ai credinței și dăruitori de speranță, care purtăm în sufletele noastre,
pentru a o răspândi tuturor, bucuria comuniunii cu Dumnezeu, Cel ce pururi și necondiționat crede în
noi și neîncetat ne dăruiește apreciere, iubire, milostivire și bucurie. Fiindcă, așa cum mărturisește
Sfântul Ioan Gură de Aur: „Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. Înviat-a Hristos și viața stăpânește.
Înviat-a Hristos și niciun mort nu este în mormânt; că Hristos, sculându-Se din morți, începătură
celor adormiți S-a făcut”.
Învierea Domnului reprezintă fundamentul doctrinar și misionar al Bisericii, ceea ce dă sens vieții
noastre și speranța că existența aceasta nu se încheie niciodată cu moartea, ci continuă în veșnicie.
Dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, femeile purtătoare de miruri au alergat spre
mormântul Celui ce a dat sens vieții lor, cu dorința de a-I aduce un ultim omagiu, îndeplinind toate
cele prescrise de tradiția lor strămoșească.
Pline de tristețe și încărcate de mâhnire, abătute și neîmpăcate, au mers pe drumul ce ducea spre
mormântul Celui pe care-L iubeau și care era centrul vieții lor.
Într-o clipă, disperarea, neputința, tristețea și durerea s-au risipit, fiindcă s-au încredințat de
faptul că El a Înviat din morți, iar tot ceea ce a spus și a învățat, s-a adeverit întocmai.
Învierea Domnului a descoperit tot ceea ce era întunecat și neclar în viețile și în credința lor,
transformându-le în „apostole ale apostolilor”, cele care „L-au văzut pe Domnul” (Ioan 20, 18),
primele vestitoare ale acestui fapt extraordinar și minunat, cărora îngerul le-a spus „…mergând
degrabă, spuneți-le ucenicilor Săi că a înviat din morți” (Matei 28, 5-7). „La început era Cuvântul și
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Întru El era viață și viața era lumina
oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 1-2). Așa își
începe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan mărturia Evangheliei sale, încredințându-ne de faptul că
Domnul Cel Înviat este Cuvântul lui Dumnezeu Întrupat care risipește întotdeauna orice rău și
luminează întunericul ce pare de nepătruns.
Lumea de dinaintea venirii Mântuitorului, dar și cea de azi, care în mare parte nu-L cunoaște,
se află sub domnia întunericului. Din acest motiv, rolul nostru de creștini mărturisitori este acela de a
face ca biruința Învierii să lumineze în comunitățile, societatea și lumea noastră, prin efortul,
mărturia și jertfelnicul nostru angajament de credință.
La fel ca femeile mironosițe, înainte de a se bucura de mărturia mormântului gol, și inimile noastre
sunt adesea încercate de neliniști, de nevoi și neputințe, de mâhnire și tristețe, mai ales atunci când
ne împovărează greutățile vieții.
Dar, odată ce ne abandonăm iubirii fără sfârșit a Domnului Celui Înviat și ne încredințăm că
fiecare în parte suntem cei pentru care El a murit pe Cruce, „S-a smerit pe Sine, ascultător făcânduSe până la moarte, și încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8), pentru că suntem iubiți cu „o iubire mai
tare decât moartea” (Cântarea Cântărilor 8, 6-7), devenim mărturisitori și misionari ai Evangheliei lui
Hristos.
Probabil că luptând cu atâta ardoare contra Lui, ateii și agnosticii zilelor noastre Îl caută fără
să știe, și prigonind pe cei ce-L adoră, ar vrea să creadă, deși încă nu pot. Să-i ajutăm! Să le arătăm
puterea iubirii creștine! Fiindcă, fără darul Învierii, omul nu este decât o existență eșuată, tragică,
absurdă, „o ființă spre moarte”, așa cum spunea un important filozof al spațiului european.
Între lumină și întuneric se așază mereu alegerile vieții noastre, mărturia, trăirea și existența noastră,
iar când credința triumfă în viața noastră, lăsăm ca această biruință să se extindă la toți cei cu care
intrăm în relație.
Domnul Cel Înviat S-a arătat Apostolilor strânși în Ierusalim, în comunitatea lor de credință,
iar acest fapt devine un pururi îndemn ca noi, toți cei botezați, să-L facem prezent pe Domnul lumii
și al istoriei noastre, astfel că „ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce
am primit și mâinile noastre au pipăit, cu privire la Cuvântul vieții… ce am văzut și am auzit vă
vestim și vouă” (I Ioan 1, 1-3).
Peste veacuri, până la sfârșitul lumii sau, mai bine zis, până la înnoirea lumii, mormântul gol
al Domnului este semnul puternic că El este mereu Viu și prezent în lumea Sa, nu o părăsește
niciodată, nu este nicicând străin de frământările și provocările ce ne încearcă fundamentele credinței
și mai cu seamă nu stă nepăsător, ci intervine, este alături, vindecă, întărește și ne împărtășește cu
mare generozitate iubirea, milostivirea și bunăvoința Sa. (extras din Pastorala de sfintele sărbători
ale Învierii Domnului, adresată de I.P.S. NIFON Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei)

Pr. Paroh Constantin MILEA
PAROHIA VULCANA DE SUS

„Cine face totdeauna ce vrea, face rareori ceea ce
trebuie.”
(Axel OXENSTIERNA)

METODE INOVATIVE DE PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
(Maria Montessori)
Procesul de învățământ este unul complex, rezultat al interdependenței dintre predare, învățare
si evaluare, cu o finalitate definită prin transpunerea în practică a idealului educațional, și anume,
dezvoltarea personalității copilului. Realizarea acestuia, în actualul context educațional, este
influențată atât de perfecționarea continuă a tehnologiei, cât și de metodele și mijloacele didactice
moderne prin utilizarea cărora se ajunge la rezultatul scontat.
Tehnologia este pretutindeni și tinde să se extindă în toate domeniile. Introducerea tehnologiei
în educație este cea mai eficientă modalitate de a oferi elevilor oricând accesul la o educație de
calitate. Prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne, care presupun utilizarea tehnologiei
în cadrul orelor, se permite adaptarea lecțiilor la stilul de învățare al fiecărui elev, promovând, astfel,
o învățare diferențiată.
Pornind de la etimologia cuvântului metodă care provine din limba greacă - „methodos”
(metha – spre, către și odos – drum, cale), metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în
activitatea comună profesor-elev, în vederea realizării obiectivelor instruirii.
Învățământul modern pune un accent deosebit pe metodele interactive. Acestea presupun ca
instruirea să se facă activ, elevii devenind coparticipanți la propria lor instruire și educație. Sunt
considerate moderne toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze elevul, să-i stimuleze
atenția, imaginația, înțelegerea, memoria, predicția, să-l determine să participe cu interes și plăcere.
Abordarea integrată a învățării și utilizarea metodelor alternative de predare-învățare- evaluare
stimulează crearea unei relații de colaborare, de încredere și respect reciproc între cadrul didactic și
elevi și între elevi.
În perioada școlii online, o nouă abordare a educației s-a propagat cu rapiditate, cu efort
susținut din partea tuturor actorilor implicați, direcționat spre dezvoltarea autoeducației și
adaptabilității, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice, pregătirea în acest sens neexistând nici de o
parte, nici de cealaltă.
Fiind identificată ca unică soluție de continuare a procesului instructiv-educativ, în condițiile
pandemiei de Covid-19, învățarea online a reprezentat noua tehnologie didactică integrată cu succes
erei tehnologiei avansate. De ce nu și în mediul educațional? Ei bine, da, mai ales în vremurile în
care elevii sunt pasionați de gadgeturi smart, de aplicații atractive, jocuri cu supereroi, de resurse
digitale utile, creative și interactive, în care rezonează cu noile metode de învățare, mai ales cu acele
resurse educaționale realizate în armonie cu interesele și experiența lor de viață.

Elevii au utilizat cu succes platformele educaționale (Classroom, Google Meet, Zoom,
ClassDojo, Hangouts, Brio, etc.) deoarece au răspuns așteptărilor acestora. Au avut posibilitatea să le
utilizeze în orice moment, au fost adevărate generatoare de informații într-o manieră atractivă,
interactivă, au oferit posibilitatea accesării cu ușurință a materialelor, au oferit multiple posibilități de
testare, venind astfel în sprijinul profesorului.
Profesorii au fost nevoiți să-și actualizeze destul de repede cunoștințele digitale, să participe la
cursuri de digitalizare, pe care să le utilizeze în predarea online. O adevărată provocare a fost și
organizarea procesului instructiv-educativ în mediul online care a presupus o cursă maraton în
înțelegerea modului de abordare a unei lecții sincron, a adaptării conținuturilor, a selectării și
flexibilității metodologiei de predare, a realizării efective a predării și evaluării, a asigurării
dispozitivelor necesare elevilor.
Astfel, inevitabil, fiecare cadru didactic a căutat să-și însușească cele mai eficiente metode prin
care să determine elevii să participe cu drag la ore atât în format fizic, cât si online.
Ofer spre exemplificare una dintre cele mai cunoscute metode interactive – Metoda
proiectului.
Învățarea bazată pe proiect, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de project
based learning, reprezintă o metodă eficientă în derularea procesului instructiv-educativ, captivantă
și motivantă din punct de vedere al elevului și relevantă din punct de vedere al profesorului, prin care
acesta din urmă implică elevii în însușirea unor conținuturi și formarea unor deprinderi și atitudini,
prin intermediul unui proces complex, structurat în jurul unei probleme complexe ce se cere a fi
rezolvată și care se finalizează cu realizarea unuia sau mai multor produse.
Învățarea bazată pe proiect este o abordare comprehensivă care angajează elevii într-o
investigație bazată pe cooperare (Bransford & Stein, 1993). Aceștia sunt mici actori pe o scenă, care
caută, investighează, experimentează, observă, utilizează informații despre lucruri importante din
universul lor apropiat, care îi motivează și care corespund intereselor acestora fiind în același timp
relevante pentru experiența lor de viață raportată la societatea actuală aflată într-o continuă
schimbare, în care rolul profesorului este acela de coordonator, facilitator, evaluator.
Printre avantajele folosirii unei astfel de metode la clasă, se pot enumera următoarele:
 Promovează învățarea prin colaborare, învățarea reciprocă, un tip de învățare
eficientă, dar mai puțin practicată în școala tradițională;
 Motiveză dorinţa copiilor de a cunoaşte, de a şti cât mai mult, de a pune în practică, de
a se simţi valoroşi fiind în centrul propriei învăţări;
 Învățarea este interdisciplinară integrându-se în mai multe arii curriculare, permițând
elevilor să utilizeze o capacitate dobândită în cadrul unei discipline, pentru a dobândi cunoștințe sau
a rezolva o problemă în cadrul altei discipline.
 Învățarea este provocatoare pentru că îi încurajează pe elevi să rezolve probleme
complexe și autentice. Ei cercetează, interpretează și sintetizează informația într-un mod cât mai
relevant;
 Prezintă relevanță deoarece îi implică pe elevi în proiecte complexe și reale
dezvoltându-le abilități și oferindu-le posibilitatea de a aplica cunoștințele;
 Am utilizat metoda proiectelor la clasă și am prezentat copiilor etapele realizării unui
astfel de proiect:
I. Stabilirea ariei de interes și a tematicii proiectului. Am urmărit ca tema
proiectului să stârnească interesul elevilor, pentru ca aceștia să se implice activ și să reflecte o
problemă sau o situație pe care elevii să o rezolve investigând.
II. Stabilirea premiselor inițiale, a cadrului conceptual, metodologic, a obiectivelor,
a tipului de informații de care elevii au nevoie. În planificarea proiectului, am stabilit obiectivele,
conceptele și principiile esențiale ce vor fi abordate. În această etapă am implicat și elevii, pentru ca
ei să poată simți că proiectul le aparține și să își asume responsabilitatea reușitei lui.

III. Identificarea și selectarea resurselor materiale. Am stabilit resursele și
materialele disponibile (manuale, proiecte realizate pe aceeași temă, cărți de la bibliotecă, reviste,
enciclopedii, mass-media, internet, materiale reciclabile, materiale din natură etc.) și persoanele
resursă care îi pot ajuta pe elevi.
IV. Precizarea elementelor de conținut ale proiectului. Am ales activități și
conținuturi din cât mai multe discipline, urmărind o abordare interdisciplinară și trans disciplinară,
care să asigure atingerea competențelor din curriculum și să conducă la soluționarea problemelor.
V. Formarea echipelor și atribuirea sarcinilor. Pentru reușită, proiectul trebuie să
fie realizat pe grupe. Grupele au fost formate din 4-5 membri care au avut de îndeplinit sarcini precise.
Stabilirea componenței am lăsat-o în sarcina copiilor.
VI. Realizarea proiectului. Fiecare grup a colectat informațiile necesare, le-a
selectat, le-a ordonat, a adresat întrebări vizitând diverse obiective, a realizat produsul final.
Am acordat o importanță deosebită colaborării în cadrul grupurilor. Totodată, am
urmărit să ofer feed-back-ul și am apreciat progresul, am elaborat fișe de monitorizare, precum și
criterii de evaluare, care să fie cunoscute de elevi, am urmărit o gamă întreagă de caracteristici
personale ale elevilor: creativitate și inițiativă, participarea în cadrul grupului, cooperare, flexibilitate
și deschidere către idei noi.
VII. Evaluarea proiectului. Ori de câte ori a fost posibil, am oferit elevilor
posibilitatea de a se autoevalua și de a-și evalua colegii. Am moderat discuții în care elevii să poată
analiza ce anume a mers bine în procesul de realizare a proiectului, ce ar schimba dacă ar putea să
înceapă din nou, ce întrebări noi s-au ivit în cadrul investigației lor. Elevii au fost apreciați atât
pentru modul de lucru, cât și pentru modul de prezentare și pentru realizarea produsului final.
De fiecare dată am încercat să țin cont de preferințele lor, de stilul personal de învățare, de
inteligențele emoționale dezvoltate de aceștia, folosind această metodă de învățare interdisciplinară
în scopul de a pune elevul să caute, să analizeze, să sintetizeze, să compare și, nu în ultimul rând, să
utilizeze cunoștințele, abilitățile, deprinderile dobândite anterior.
Proiectul APA a fost realizat în clasă, sub atenta mea monitorizare, fiind un proiect al întregii
clase. Elevii s-au grupat după preferințe, iar la final au realizat un proiect colectiv. S-au documentat,
au investigat, au colectat materiale, le-au organizat, au completat proiectul cu note personale,
machete, pluviometre și tot ce au considerat că poate veni în sprijinul explicării cât mai ample a
importanței apei în natură, mai ales că acesta a fost realizat în apropierea zilei de 22 martie – Ziua
Mondială a Apei.

Consider că, în condițiile în care societatea actuală este dominată de tehnologia
informației, învățarea bazată pe proiect are avantajul de a transforma școala într-un laborator care
formează copii creativi, sociabili, care dezvoltă gândirea critică, care promovează principiul unității
în diversitate.
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„A exista înseamnă a suferi.”
(Mihai EMINESCU)

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR. ZIUA
BIBLIOTECARULUI – 23 aprilie

Cărțile sunt pilonii pe care se susține cultura și
educația unui neam, iar în momentul în care ai deschis
o carte, te poți considera un erou, pentru că ai
contribuit la întărirea fundamentului spiritual al
omenirii. Căci un neam este viu atâta timp cât creează
și păstrează viu tot ceea ce a creat.
Secole la rând și multe secole de acum încolo,
cartea a adăpostit și va continua să adăpostească marile
comori intelectuale ale lumii. Acolo, pe pagini albe de
carte trăiește spiritualitatea umană, iubirea, credința, fericirea, visurile și nu se înghesuie deloc,
pentru că lumea cunoașterii este infinită.
Cartea trebuie slăvită și cântată veșnic pentru că ascunde în ea izvoarele la care ne potolim
setea veșnică de cunoaștere.
Așa este omul, o ființă curioasă, într-o continuă căutare a noului și a frumosului. Pentru că
așa îi cere sufletul, doze mari de înțelepciune și iubire.
Astfel la data de 23 aprilie, putem să ne închinăm până la pământ în fața măreției cărții,
pentru că încă din anul 1995, la inițiativa UNESCO este marcată la nivel internațional Ziua Cărţii şi
a Drepturilor de Autor.
Însă această dată nu este aleasă la întâmplare, căci data de 23 aprilie este o zi simbolică
pentru literatura universală, întrucât, la această dată şi în acelaşi an, 1616, s-au stins din viaţă celebrii
scriitori William Shakespeare şi Miguel de Cervantes. Aceeaşi zi se leagă, totodată și de biografiile
altor autori de renume precum Garcilaso de la Vega, William Wordsworth sau Maurice Druon.
Cartea este și incontestabila patroană a credinței, astfel, 23 aprilie este o dată importantă și
pentru calendarul creştin – Ziua Sfântului Gheorghe şi a patronului catalan Sfântul Jordi. Data are
legătură şi cu o veche tradiţie de peste nouă decenii, practicată în Catalonia. Acolo, pe 23 aprilie, se
obişnuia să fie dăruite celor dragi cărţi şi un trandafir roşu. Mai târziu, ideea s-a extins în librăriile
din întreaga Spanie, care, în Ziua Sfântului Gheorghe, ofereau cititorilor câte o floare pentru fiecare
carte cumpărată.
Această frumoasă sărbătoare nu putea să lipsească de pe plaiurile mioritice, căci aceste
meleaguri divine au născut și nasc atâția oameni ai cărții și genii ai poeziei. Până a ajunge în mâinile
cititorilor dornici de a evada pe alte meleaguri îndepărtate, cărțile sunt legănate și dădăcite cu grijă
de oamenii cu ochii blânzi și inima caldă, care stau zi de zi printre mii de cărți, ale căror nume le știu
pe de rost și a căror poveste o împărtășesc cu chipul luminos.
Acești oameni ai cărții, bibliotecarii, știu să aprecieze valoarea și savoarea lecturii, pentru că
tocmai în mâinile lor, cărțile prind viață și se simt răsfățate, știind că vor ajunge pe buzele oamenilor
care le apreciază miraculoasa și tainica lume. Astfel, tot pe 23 aprilie, atât în România, cât și în
Republica Moldova este sărbătorită și Ziua Bibliotecarului. Este ziua oamenilor care poartă cartea
sub inimă, o pictează mereu pe suflete. Nu le este frică de praful greu de pe copertă, pentru că știu că
oricât de îngălbenite ar fi filele sau oricât de mult praf ar aduna, înțelepciunea domnește acolo și nu o
poate răpi nimeni, niciodată. Aceasta înseamnă dăruire și credință într-un ideal. Aceasta înseamnă să
fii om cu aripi de carte. Aceștia ne sunt oamenii cu sufletul doldora de bunătate.

Celebrați cartea și frumusețea aventurii în care vă poartă! În cărți ne rămân urmele, strămoșii,
începuturile, iubirile, poveștile. Fiecare carte spune o poveste și cu fiecare carte răsfoită, ajungem să
trăim o poveste.
Cărțile sunt asemeni unor făclii care se aprind mai mult cu fiecare cuvânt citit printre rânduri,
iar ca ea să ardă mereu, dezlipiți-vă măcar uneori degețelele firave de pe tastele greoaie, deschideți
cu gingășie o carte și țineți-o mereu la îndemână, ca în momente de cumpănă, ea să vă lumineze
drumul.
Și nu uitați, cărțile sunt puntea de legătură dintre trecut și viitor, dintre noi și cei care au
colindat și vor colinda pământul în urma noastră. Întreaga poveste milenară a acestei lumi se poate
așeza pe o filă.
Barbara Tuchman spunea: „Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută,
literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate.”

 PROF. Petra MICULESCU

„Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei umane
este capacitatea de a observa fără să judeci.”
(Juddu KRISHNAMURTI)

DINTRE CELE MAI FRUMOASE POEZII

CALEA LUMINII (DASCĂLILOR, OMAGIU)
de Maria BACIU – membră a Uniunii Scriitorilor din România)
Toți lucrăm o viață la catedră
Și plecăm, din școală, supărați,
Fiindcă ne trimite-acasă Viața,
Fără să ne-ntrebe: „Nu mai stați?”
Anii ne-au rămas prin școli, prin clase,
Chiar acasă, unde tot trudeam:
Îndesam caiete multe-n plase
Și târziu, în noapte, corectam…
Din cafea sorbeam ca din ambrozii,
Iar cultura ne-nălța la zei!
Ne-am iubit cu toții meseria;
Chiar am fost împătimiții ei!
Am iubit elevii, școala, cartea,
Am sădit și trainic și frumos.
Toți știam că Viața-i o minune
Și-am ajuns la Dumnezeu, pe jos.
Ce lăsăm în urmă? Doar lumină
Și copii care nu pot uita,
Întrebând, în toamnă, cu tristețe:
„Nu știți unde este Doamna mea?”

Vin acum din partea tuturora
Spre acești blânzi dascăli și cuminți
Și îngenunchez cu tot respectul
Lâng-aureola lor de sfinți!

„O greşeală repetată de mai multe ori este o
decizie.”
(Paulo COELHO)

ȘTIAȚI CĂ…


…acum un secol, camuflajul era foarte diferit? Hainele de camuflaj nu erau
disponibile în sute de nuanțe, așa cum se întâmplă astăzi. De exemplu, soldații din Primul Război
Mondial purtau niște costume cu dungi albe și negre, pentru a fi ținte mai greu de lovit.

…10.000 de soldați germani au fost uciși pe 7 iunie 1917, în timpul unei explozii
declanșate de britanici? Explozia a fost cauzată de 19 mine care au fost detonate în tunelurile săpate
sub zona în care erau staționați soldații germani – La Boisselle, în Messines, Franța. Se pare că
explozia a fost atât de zgomotoasă, încât s-a putut auzi în Dublin și Londra, iar norul în formă de
ciupercă a fost văzut ridicându-se la 1.200 de metri în aer.

…la începutul secolului XX, Musca Umană distra masele cu numerele sale
periculoase de echilibristică? Pe numele real John Reynolds, acrobatul atrăgea de fiecare dată cel
puțin 1.500 de oameni la reprezentațiile sale.

…înainte de inventarea radarului, personalul din armată încerca să audă sosirea
avioanelor inamice cu ajutorul unor pâlnii gigantice pentru urechi? Din nefericire pentru ofițeri,
aceste dispozitive nu funcționau prea bine.

…porumbeii erau dresați de către soldații germani să transporte aparate de fotografiat?
Aparatul era pus într-un harnașament și atașat de porumbel. Aparatul era dotat cu temporizator și
făcea poze automat, la anumite intervale de timp.

…deși acum pare un gest nebunesc, în secolul trecut oamenii foloseau supozitoare
radioactive? Din nefericire, în 1917, atunci când au fost utilizate aceste medicamente, oamenii nu
cunoșteau încă efectele negative ale expunerii la radiații. La acea vreme, se credea că supozitorul „va
bombarda organele cu atomi electrici dătători de sănătate”.

…prima operație estetică a avut loc în Anglia? În 1917, Harold Gillies i-a implantat o
grefă de piele unui pacient pe nume Walter Yeo, un marinar rănit în Primul Război Mondial.

…dacă strănuți prea tare îți poți fractura o coastă? Dacă încerci să ții un strănut îți poți
sparge un vas de sânge din gât sau cap și poți muri. Dacă ții ochii deschiși când strănuți, îți pot sări
globii oculari.

…un uragan de categorie 3 produce în 10 minute atât de multă energie cât toate armele
nucleare la un loc?

…porcii nu transpiră? Deci expresia „a transpira ca un porc” nu are nici o legătură cu ei.

…Muntele Everest crește cu câte 4 milimetri pe an?

…Nepal este singura țară din lume a cărui steag nu este dreptunghiular sau pătrat?

Forma lui este aceasta:

Culese de:
 Prof. Mihai MICULESCU

„Lumea nu se va sfârşi din cauza celor
care fac rău, ci din cauza celor care se uită
la ei şi nu fac nimic.”
(Albert EINSTEIN)

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

1 aprilie
Aurora BĂLAŞA
Andres-Cristian MITRESCU
Mihăiţă OPROIU
Dinina MITRESCU
Adela MITRESCU
Gheorghe MITRESCU
Liliana ȘERBAN
Vasile SARU
Florina DOBRESCU
Vasilica STÎNGACIU
Cristina-Claudia ANTOFIE
Ion-Lucian DOBRESCU
Vlad-Cătălin POPESCU
Aurelia ŞERBAN
Serghe MILEA
Ioan POPESCU
Valentin-Ionuţ MITRESCU
Rodica CIOCAN
2 aprilie
Marian STOIAN
Maria IANCU
Flavius-Andrei LĂCĂTUȘ
Vlăduț Cristian BOBLEACĂ
Filofteia OPREA
Vasile GRECU
Floarea ARON
Manuela-Alexandra RADA
Gabriela DOBRESCU
3 aprilie
Ion SAVU
Maria BOBLEACĂ
Olimpia MICULESCU
Filareta SARU
Florin NEAGA
Maria-Magdalena DUMITRU
Nicoleta STÎNGACIU
Vasile SAVU
Laurenţia TUDOR

Gheorghe-Florin MITRESCU
Roxana-Elena MĂGUREANU
4 aprilie
Izabela-Ioana VIŞAN
Florina-Alexandra OAIE
Vasile STOICA
Roberta STOIAN
Neonila ŞERBAN
Melisa-Marta DOBRESCU
Romeo POPESCU
Liviu-Andrei-Cătălin BĂLAŞA
5 aprilie
Mihaela MIHĂLCESCU
Maria SPÎNU
Constantin-Ciprian ILIE
Dorina PIOARU
Steliana NICOLĂESCU
Mirabela-Daniela ŢÎRGHEŞ
Mădălina ZAHARIA
Emanuel SAVU
6 aprilie
Iulian BÎRLIGEANU
Elena-Violeta POPESCU
Ion STÎNGACIU
Florin-Sebastian IONESCU
Florian POPESCU
Cosmin-Vasile MILEA
Nicoleta-Valentina ANTOFIE
David-Marian SUSAI
Mihaela-Georgiana MEDREGA
7 aprilie
Andrei-Cristian ZEGHERU
Alina-Florina GHEORGHE
Luminiţa ILIE
Romică-Iulian SARU
Antonio-Florin STOICA

8 aprilie
Nicoleta-Iuliana STANCIU
Răzvan-Ion FĂŞIE
Ion-Justin ŞETREANU
Ilie STOIAN
Ion NEAGA
Eufrosina NEAGA
9 aprilie
Elena-Antonia FĂŞIE
Elena MOCANU
Gheorghe GHEORGHE
Maria MIHAI
Daniel-Georgian GHEORGHE
Dumitru STOICA
Aurica CÎRSTEA
10 aprilie
Grigore FĂŞIE
Larisa BADEA
Ana-Maria ŞETREANU
Ion-Daniel NEACȘU
Sever MITRESCU
Florența-Andreea ŞETREANU
Magdalena MIHĂESCU
Eugeniu IONESCU
Ingrid-Elena-Astrid TRONECI
Cristina-Mădălina ENESCU
Ana-Maria POPESCU
11 aprilie
Simona-Elena MIHAI
Viorica OPREA
Ana-Maria-Florentina FĂȘIE
Florentina BURCĂ
Elena DOBRESCU
Robert-Georgian GHEORGHE
Dănuţ GHEORGHE
Vasile GOGU
12 aprilie
Vasile FĂȘIE
Eduard-Gabriel OPREA
Maria MITRESCU
Cornel DRĂGHICI
Eugen NECŞOIU
Adrian-Gabriel NEAGA-UNGUREANU
Andrei-Sorin NEAGA
Elena ARON
Elivia MIHAI
Corneliu-Daniel TUDOR
Elena PUIESCU
13 aprilie
Patricia STREULEA
Ion OPREA
Alexandru ILIE

Nicoleta STANCIU
Lucia-Violeta POPESCU
Gheorghiţa POPESCU
Caliopia CIOCAN
Constantin DOBRESCU
14 aprilie
Sebastian-Daniel ȚÎNȚAȘ
Iulia-Rosaura MITRESCU
Gheorghe MITRESCU
Corneliu BURCĂ
Andrei GAFIŢOIU
Patrick-Constantin RADA
Teodora-Roberta CIOBU
Mariana BĂLAŞA
Constantin SAVU
Mircea BĂLAŞA
15 aprilie
Vasile-Sebastian SAVU
Florina MITRESCU
Florina BANU
Nicolas-Marian MITRESCU
Maria IONIŢĂ
Gheorghe-Cristian BURCĂ
Ana-Florina TRONECI
Maria ŢÎRGHEŞ
Ştefan-Daniel DOBRESCU
Alina-Mihaela STÎNGACIU
Darius-Sebastian GHEORGHE
Ana-Maria TĂNĂSOIU
Emilia MILEA
16 aprilie
Zyan-Ștefan MILEA
Florica UŞURELU
David-Florin CIOCODEICĂ
Elena-Raluca ŢÎRGHEŞ
Georgiana-Lucica SARU
Emil-Adelin DOBRESCU
Marian-Claudiu ARON
Florian VASILE
Floarea MILEA
Ion POPESCU
17 aprilie
Marcela BĂLAŞA
Elena ILIE
Vasilica ŞERBAN
Sofia MÎRZAC
Simona ANTOFIE
Mia-Maribell ENE
Nicolae MILEA
Sabina MILEA
Ana-Maria MITRESCU
Adriana-Loredana FLOREA

18 aprilie
Ștefania-Raisa BRÎNZICĂ
Gheorghe SMARANDA
George-Andrei MATEI
Kassandra-Ioana ȚÎNȚAȘ
Vasilica UŢA
Avida MOROE
Florin STOICA
Vasile DRĂGHICI
Gianina IONESCU
Victor-Cătălin UNGUREANU
Andra-Stephanie CONDRUZ
Ioan STÎNGACIU
Ana-Maria-Andreea CIOCAN
19 aprilie
Florentina-Elena ZEGHERU
Mihaela-Cosmina MIHĂLCESCU
Petruţa-Raluca MIHĂLCESCU
Vasile UDROIU
Maia-Antonia BRÎNZICĂ
Manina GAFIŢOIU
Ilie CÂRSTEA
20 aprilie
Avian PETRESCU
Valeria FĂŞIE
Vasile UDROIU
Laurenţiu-Sebastian NECŞOIU
Adina DÎNGEANU
Daniel DOBRESCU
Robert-Valentin MOROE
21 aprilie
Ion-Georgian FĂŞIE
Georgian-Adrian STANCIU
Cornel STANA
Irina LĂCĂTUŞ
Felicia OANCEA
Valeria STOICA
Petre DOBRESCU
Ionuţ-Valter NEAGA
22 aprilie
Bogdan RĂDULESCU
Elena MITRESCU
Ion SMARANDA
Loredana STĂNESCU
Gheorghe POPESCU
Beatris-Elena VASILE
Mihai BĂLAŞA
Sofia-Maria STOIAN
23 aprilie
Gheorghe-Florin ILIE
Elisabeta ŢUŢUIANU
Evan ȘERBAN

Georgeta OACHEŞU
Gheorghiţa DINU
Radu-Nicholas NEACȘU
Georgiana-Cornelia BÎRLIGEANU
Gheorghe FĂȘIE
George SĂVULESCU
Denisa-Georgiana POPESCU
Georgeta NEAGA
Georgiana-Alice VLĂDESCU
Georgiana-Larisa ZAMFIRESCU-DRĂGUȚ
Georgeta MITRESCU
Georgian NEAGA
24 aprilie
Emilian PIOARU
Emil ŞETREANU
Ștefan STÎNGACIU
Constantin GHERGHIN
Nicolas-Iulian POPESCU
Vasile ARON
Emilia POPESCU
25 aprilie
Elena-Mioara OANCEA
Ionuţ-Marian DINIŞOR
Florentina-Georgiana CIOBANU
Valentin-Iulian DOBRESCU
Marcu-Georgian MEDREGA
Cristina STÎNGACIU
Georgian-Alexandru SAVU
Marian-Alexandru ANTOFIE
Ion ION
Camelia CIOCAN
26 aprilie
Ion BĂLAŞA
Ioan-Florian GHERGHIN
27 aprilie
Florina-Mădalina ZAHARIA
Maria-Mihaela FĂŞIE
Gheorghe ZEGHERU
Florina POPESCU
28 aprilie
Vasile-Ciprian ŞETREANU
Constantin IONESCU
Constanța CONDOR
Elena-Gabriela SĂVULESCU
Vasilica DUMITRU
29 aprilie
Mihai-Alexandru VORNICU
Adelin-Virgiliu VLĂȘCEANU
Claudiu DRĂGHICI
Gheorghe MOROE
Karina-Adriana ȘETREANU

Constantin-Cristian FĂȘIE
Ionuț-Gabriel ANTOFIE
Cecilia BADEA
Angelica-Nela COROERU
30 aprilie
Vilson MARIN
Mihai TOMESCU
Gheorghe GRECU
Maria BADEA
Adrian ANDREI
Emil LĂCĂTUŞ
Gheorghe MIHAI
Ionela-Mădălina CHIŢU
Ileana STOIAN
Daniela ENESCU
Gabriel-Claudiu PUȘCAȘ
Marian-Octavian PUȘCAȘ

„Rămâi calm în orice situaţie deoarece
liniştea înseamnă putere.”
(Joyce MEYER)
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