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 Colectivul redacțional al revistei  ARIPI revine cu un nou  

            număr al publicației noastre, încercând, chiar și în perioadă de  

            pandemie, să vă aducă informații din diverse domenii și să vă 

            prezinte creații ale colegilor noștri. 

                  Este o muncă dificilă, având în vedere situația actuală, dar  

promitem ca măcar de 3 ori pe an să continuăm să edităm revista noastră. 

            Sperăm să fie un semn al normalității și voi, cititorii noștri să lecturați cu      

plăcere paginile acestei reviste. 
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     Duiliu Zamfirescu,  născut la 30.X.1858, Plăineşti, azi Dumbrăveni, j. Vrancea — 

decedat la 3.VI.1922, mănăstirea Agapia, j. Neamţ, este scriitorul român credincios nu numai 

idealului său clasic de creaţie, ci şi spiritului naţional românesc.  

     Mai puţin cunoscut prin poezia şi nuvelele sale, Zamfirescu se impune în primul rând ca 

romancier. Consacrarea îi este adusă de ciclul Comăneştenilor, alcătuit din cinci romane 

(apărute între 1894 şi 1910). Potrivit credinţei scriitorului boierimea a avut un rolul istoric 

hotărâtor, fiind păstrătoarea prin vremuri a celor mai înalte virtuţi morale ale neamului 

românesc. Concepţia estetică a romancierului stă sub semnul preţuirii clasicismului, pe care îl 

opune „imitaţiunii” naturaliste, precum şi literaturii decorative şi idilice. 

     Viaţa la ţară, primul roman al ciclului, scris în 1893, la Bruxelles, a apărut în revista 

„Convorbiri literare” (1894—1895 ) şi, în volum, în 1898. Ideea romanului s-a conturat pe 

fondul unor convingeri mai vechi ale scriitorului privind viaţa rurală autohtonă, cărora li s-a 

asociat, în geneza operei, şi nostalgia ţării. Este istoria convertirii tânărului boier Matei 

Damian, revenit din străinătate, de la studii, la datoria legăturii cu pământul. 

     Duiliu Zamfirescu se numără printre personalităţile complexe ale literaturii noastre de la 

sfârşitul secolului al XlX-lea, în contextul căreia se distinge prin sinteza artistică personală, 

prima de o asemenea anvergură în romanul românesc. Opera sa multilaterală anticipează 

unele direcţii de dezvoltare ale prozei şi liricii din secolul următor. 

 Redacția 
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Capitala Bulgariei, Sofia, s-a transformat în ultimii zece ani dintr-un oraş 

plictisitor într-o capitală modernă şi plină de viaţă.Există urme arheologice care arată 

că Sofia era locuită acum 7000 de ani. A avut mai multe denumiri în decursul 

timpului, iar ruine ale vechilor oraşe se găsesc şi astăzi. 

Sofia este şi cel mai mare oraş al Bulgariei, situat la poalele munţilor Vitosha şi 

Lyulin. Centru economic, social şi industrial aflat în continuă dezvolatare, acesta 

atrage numeroşi tineri, fiind şi centrul universitar cel mai prestigios. 

Turiştii care vin la Sofia se îndrăgostesc de străduţele mici şi diversitatea 

clădirilor, pornind de la blocurile comuniste şi frumoasele perle arhitecturale ruseşti şi 

vieneze, şi ajungând la bisericile în stil neobizantin, o moschee şi o sinagogă aflate în 

funcţiune. 

Un monument de arhitectură foarte valoros din Sofia este şi Catedrala 

Alexander Nevsky. Cea mai mare catedrală şi una dintre cele mai frumoase biserici din 

Peninsula Balcanică, cu icoane, fresce şi arhitectură aparte, catedrala a fost construită 

într-un stil neobizantin. 

 

 

 

 

 

Cea mai veche clădire din Sofia este o biserică datând din secolul IV d.Hr. şi se 

găseşte în curtea renumitului hotel Sheraton. 

Oraşul dispune de numeroase parcuri, iar adesea turiştii aleg excursiile în 

împrejurimi, pe muntele Vitosha, un loc excelent pentru relaxare. Grădina Zoologică 

din Sofia a fost fondată în 1888. 

Sofia este un oraş cu o viaţă de noapte spectaculoasă, dispunând de numeroase 

cluburi de noapte, baruri, puburi, cazonouri, mehane (taverne bulgăreşti tradiţionale) şi 

restaurante şi, de asemenea, găzduieşte numeroase concerte în aer liber. 

Rubrică realizată de colectivul clasei a XII-a C 
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Podul lui Dumnezeu sau Podul natural cum i se mai spune se află în centrul localităţii, 

în apropiere de primărie, fiind o uriaşă arcadă de piatră peste care trece şoseaua Baia de 

Aramă – Drobeta Turnu Severin, traversând Valea Pragului. El s-a format prin prăbuşirea 

peretelui superior al peşterii şi se impune în peisaj prin masivitate: 30 m lungime, 13 m 

înălţime, 22 m lăţime şi 9 m deschidere. 

Podul poate fi admirat în toată măreţia sa din Crovul Peşterii, de unde  se dezvăluie 

deschiderea spre Valea Pragului şi structura lui etajată formată din blocuri de calcar 

suprapuse, supuse eroziunii şi vremuirii. 

Privit din partea opusă, dinspre Valea Turcului, Podul se impune ca un arc uriaş, 

împietrit, pe sub care se admiră Dealul Peşterii şi seninul cerului. 

Localnicii au păstrat numeroase legende despre formarea Podului care explică 

denumirea de Podul lui Dumnezeu sau Podul Uriaşilor: 

„Lui  Dumnezeu i s-a făcut milă de oamenii din Ponoarele care nu puteau trece Valea 

Pragului şi l-a alungat pe diavol care se adăpostea în peştera de la Pod. Dracul a fugit şi atunci 

tavanul peşterii s-a prăbuşit, iar Dumnezeu a făcut podul pentru oameni. Dracul a ieşit la 

Zătonul Mare zgârâind cu ghiarele stâncile din Dealul Peşterii.  Acolo s-a aşezat pe o piatră 

care-i poartă şi acum numele (Stânca Dracul). 

 

 

 

 

 

Rubrică realizată de colectivul clasei  a XII-a B  indrumător prof.Andora Simina 
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Posibil cel mai intimidant pod din 

emisfera vestică, podul Royal Gorge din 

Colorado a îngrozit vizitatorii încă din 

1929. 

A fost construit în doar șapte luni, ceea 

ce este remarcabil pentru o astfel de 

structură și se întinde pe mai mult de 

1.200 de metri de teren accidentat, care 

include și Râul Arkansas. 

 

 

 

Podul din sticlă Zhangjiajie din China este 

acum cel mai înalt pod de suspensie din 

lume. Întregul său design a fost menit să-i 

ademenească pe cei care caută senzații tari. 

 

 

 

 

Suspendat în Alpii Elvețieni, Podul Trift oferă 

unele dintre cele mai uluitoare vederi din lume. 

 

 

 

 

Rubrică realizată de “Globtrotter”         
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DECEBAL....ULTIMUL REGE AL DACILOR 

Decebal, ultimul rege al Daciei, este unul dintre personajele fascinante din 

istoria românilor. Domnia sa, de două decenii, a avut loc într-o perioadă în care 

Imperiul Roman se afla într-o continuă expansiune şi reprezenta cea mai mare 

ameninţare pentru poporul care stăpânea teritoriile actuale ale României. 

            Istoricul latin Cassius Dio l-a prezentat pe Decebal ca fiind un duşman de 

temut al romanilor. „Decebal, regele dacilor, era priceput în ale războaielor şi iscusit la 

faptă, ştiind când să năvălească şi când să se retragă la timp, meşter în a întinde curse, 

viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine dintr-o 

înfrângere: pentru cari lucruri el a fost mult timp un potrivnic de temut”.  Potrivit 

istoricilor, Decebal s-a născut între anii 50 şi 60 ai erei noastre şi a ajuns la conducerea 

ţării în anul 87, într-o perioadă în care Dacia se afla sub ameninţarea armatelor 

romane. Puterea i-a fost cedată de bunăvoie, potrivit relatărilor unor istorici antici, de 

către regele Duras, iar decizia a permis astfel reorganizarea şi întărirea statului dac. 

Decebal ar fi fost fiul regelui Scorilo, potrivit interpretării date de istorici unei 

inscripţii descoperite în Sarmizegetusa Regia. 

 

 

 

               Din primii ani de domnie ai lui Decebal, Dacia se afla în conflict cu Imperiul 

Roman. În vremea împăratului  Domiţian, romanii au invadat teritoriile din sudul ţării, 

însă iniţial au fost înfrânţi şi zdrobiţi. În anul 88 romanii reuşesc să obţină o victorie 

împotriva dacilor, la Tapae (Porţile de fier ale Transilvaniei, din zona Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa), iar ulterior între cele două popoare se instaurează pacea. Deşi Decebal 

fusese înfrânt, tratatul de pace încheiat cu Roma îi era avantajos, susţin 

istoricii.“Decebal a fost numit rege clientelar al Romei, dar regatul său beneficia de 

subvenţii din partea Romei, care a trimis în Dacia ingineri constructori și instructor 

militar, astfel încât țara să se poata dezvolta si organiza.”   

               Primul război de cucerire a Daciei a început în primăvara anului 101. Al 

doilea război daco-roman a început în primăvara anului 105. Represaliile romanilor, 

care dispuneau la acea vreme de o armată extinsă până la 200.000 de oameni, sunt 

puternice. Ele duc în vara anului 106, la cucerirea şi distrugerea Sarmizegetusei Regia. 

Războiul se încheie astfel cu înfrângerea dacilor, cu moartea regelui Decebal, şi cu        

proclamarea Daciei ca provicie romană.  

                                                                                      Rubrica realizată de Historicus 
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Ludovic al XIV-lea , numit Ludovic cel Mare, Ludovic Marele Monarh sau Regele Soare , 

nume francez Louis le Grand, Louis le Grand Monarque sau le Roi Soleil , (născut la 5 

septembrie 1638, Saint-Germain-en-Laye , Franța - a murit la 1 septembrie 1715, Versailles, 

Franța), a fost un rege al Franței (1643-1715) care și-a condus țara, în principal din marele 

său palat de la Versailles, în una dintre cele mai strălucite perioade ale sale și care rămâne 

simbolul monarhiei absolute a epocii clasice. La nivel internațional, într-o serie de războaie 

între 1667 și 1697, a extins granițele estice ale Franței în detrimentul habsburgilor și apoi, 

în războiul de succesiune spaniolă (1701-14), a angajat o coaliție europeană ostilă pentru a 

asigura spaniolii tron pentru nepotul său. 

Ludovic al XIV-lea i-a succedat tatălui său ca rege al Franței la 14 mai 1643, la vârsta de 

patru ani, opt luni. Conform legilor regatului, el a devenit nu numai stăpânul, ci și proprietarul 

corpurilor și proprietății a 19 milioane desupuși. 

Perioada lui Ludovic al XIV-lea este considerată una dintre cele mai bogate epoci artistice din 

istoria Franţei. Sub patronajul Regelui-Soare se înfiinţează Academia pentru Pictură şi 

Sculptură (1663), Academia de arhitectură (1671), Academia de Muzică (1672), iar Academia 

Franceză, creată în 1635 de cardinalul Richelieu, trece sub control regal în 1671. Pe lângă 

faptul că era foarte preocupat de economia naţională, Ludovic al XIV-lea a cheltuit sume mari 

de bani sprijinind artişti care lucrau sub îndrumarea lui, pentru a face Franţa tot mai puternică 

şi ca imagine publică. În perioada domniei sale, literatura franceză înfloreşte prin operele 

clasice ale lui Molière, Racine şi La Fontaine, toţi aflându-se sub protecţia regală. 
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Motto: „Luchian avea toate darurile marelui artist şi, în primul rând, acel caracter autentic, 

acea neîmblânzită vehemenţă a personalităţii după care recunoşti pe maeştri… Profunda 

capacitate afectuoasă şi energie, o melancolie îmbinată cu o viguroasă autoritate…, un 

sentiment nervos al formei, sunt trăsăturile pe care le sesizăm mai bine în caracterul şi în 

talentul său.” – Tudor Vianu despre Ştefan Luchian 

     Ștefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, județul Botoșani, fiind fiul 

maiorului Dumitru Luchian, comandantul Batalionului nr.3 de grăniceri şi bun prieten cu 

Alexandru Ioan Cuza, şi al Elenei Chiriacescu. 

     Încă din tinereţe, Luchian s-a remarcat prin excepţionalul său talent de a desena sau picta 

peisaje sau flori. 

     Luchian a participat cu două pasteluri la Expoziția Internațională de la Paris.  

     Între anii 1905 – 1909, Ștefan Luchian a atins apogeul artistic, lucrările sale fiind expuse în 

marea majoritate a expozițiilor din această perioadă. Luchian a realizat atunci cele mai de 

valoroase picturi ale sale, atât compoziții, portrete, flori și peisaje, suferința cauzată de boală 

alăturându-se cu cea a omenilor umiliţi – aluzie şi la momentul istoric 1907 – , cu iubirea 

pentru peisajele fascinante ale ţării. 

Din vasta sa operă artistică, amintim doar peisajele ”Ultima cursă de toamnă” – 1892, 

”Margine de crâng” – 1903, ”Sălciile de la Chiajna” – 1906, ”Fântâna de la Brebu” – 1908, 

”După ploaie” – 1909, ”Vara” – 1912, portretele ”Safta florăreasa”  – 1901 şi ”Moș Nicolae 

Cobzarul” – 1906, compozițiile și naturile statice ”Dumitrița” – 1904, ”Părăluțe” – 1907, 

”Flori de tufănică” – 1908, ”Anemone” şi ”Maci” – 1910, autoportretul ”Un zugrav”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrică realizată  de “Historicus “ 
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Cărțile care îți umplu sufletul și îți deschid mintea 

 
     Recomand lectura romanului ,,Vara în care mama a avut ochii verzi,,de Tatiana Țîbuleac 

cu cea mai mare plăcere. Pe lângă micile superficiale avantaje precum: poate fi parcursă rapid 

(aproximativ 124 de pagini) și faptul că este o carte premiată (Premiul revistei „Observator 

cultural” și Premiul ,,Observator Lyceum,, -2018), această carte prezintă foarte bine drama 

din relațiile copii - părinți, comportamentul ignorant și sănătatea mintală. Acest roman este 

scris într-o manieră originală și inovatoare care captează atenția tuturor tipurilor de oameni de 

toate vârstele, pe cei interesați de psihologia omului, dar în special pe noi, adolescenții, cei 

care într-o oarecare măsură ne simțim neglijați de părinți uneori. Aș putea să spun chiar că 

această carte ilustrează modelul Kubler-Ross sau, altfel spus, cele 5 etape ale durerii: negarea, 

furia, negocierea, depresia, acceptarea.  

    Totul începe cu protagonistul nostru, Aleksy, un adolescent constant depresiv și violent cu 

un vocabular întunecat și umor negru, care provine dintr-o familie alcătuită din mama 

neglijentă, tatăl care lipsește inițial din peisaj, pentru ca ulterior să își facă apariția fulgurant în 

ipostaze nefericite, și persoana care probabil pare cea mai sănătoasă din punct de vedere 

mintal, bunica. Ura acumulată de ceva timp în Aleksy față de mama lui este expusă unei 

radiografii chiar de la începutul confesiunii când acesta spune ,,În acea dimineață, în care o 

uram mai mult ca oricând, mama împlinise treizeci și nouă de ani. Era mică și grasă, proastă 

și urâtă. Era cea mai inutilă mamă din câte au existat vreodată.'' sau în perspectiva lui 

întunecată, dar inedită puțin mai târziu ,,Eram niște resturi umane – niște polipi și chisturi, și 

aceia operați -, însă aveam pretenții de rinichi și inimi.''  

    La final de an de liceu el speră că va pleca în Amsterdam împreună cu prietenii lui, dar, în 

cele din urmă, este convins de către mama lui să petreacă vara împreună într-un sat din nordul 

Franței. Nu este un secret că femeia are cancer, ni se spune chiar de la început, iar 

experiențele verii implică transformarea relației mamă-fiu, dar și surprinderea evoluției bolii. 

    Pe tot parcursul cărții putem observa o tehnică de schimbare a reperelor temporale, suntem 

mereu între viitorul Aleksy, care este un pictor ,,neînțeles'', și trecutul, care este timpul 

principal, al cărui protagonist este adolescentul violent cu probleme psihiatrice. 

    Ceea ce îmi place probabil cel mai mult la acest roman este intensitatea și faptul că 

(revenind la cele cinci stadii ale durerii) nu avem totul în ordine, există o discontinuitate a 

firului narativ: evocarea începe cu depresia care rămâne mereu într-un colț ,,statică'' și furia, 

care pe parcursul romanului se stinge câte puțin până ajunge în stadiu de cenușă, negarea 

apăsătoare, negocierea și în final acceptarea. 

    Concluzia, poate ușor hazardată pentru unii, e că scrierea este un roman frumos ca ,,un 

pumn în stomac'' acceptat de la o persoană dragă care vrea să te facă să conștientizezi 

realitatea și este o pierdere pentru persoanele care nu-i vor acorda o șansă. 

 

Elev Dună Mihail, clasa a XI-a A 
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O carte între lecturi paralele- ,,Vara în care mama a avut ochii verzi,, 

Ne reîntoarcem la cărți ca la apa cea bună 

 

         Sunt fericită că am descoperit elevi iubitori de lectură. Iar când lecturile sunt comune și 

împărtășim impresii entuziaste despre acestea,  totul capătă nuanțe din auriul prețiozității. 

Perspectivă profesor: 

         ,,Vara în care mama a avut ochii verzi,,  este romanul a cărui lectură îți rupe sufletul în 

bucăți pentru a-l recompune dureros și autentic, este cartea care îți dezvăluie fragilitatea 

mecanismelor umane interioare într-un mod care asociază paradoxal simplitatea cu 

profunzimea, brutalul cu sentimentalul. Cartea expune, simbolic, conflictului dintre părinți și 

copii, amplificându-i motivațiile prin asocierea cu  raționamentele sinuoase declanșatoare și 

chiar cu moartea, acest ,,fenomen simplu în natură”, pe care ,,doar oamenii îl fac 

înspăimântător” (după cum afirma Marin Preda). Narațiunea la persoana întâi  presupune 

perspectiva unui tânăr pictor infirm care scrie o carte, la propunerea psihiatrului curant, pentru 

a-și putea recupera atributele necesare creației, dezvăluie frustrările unui adolescent și 

agresivitatea cu care acesta  își tratează  mama verbal, comportamental, dar chiar și în gând: 

inițial mărturisește că ,,o ura mai mult ca oricând”, iar ulterior relatează cum întârzie să iasă 

din școală pentru o vreme îndelungată cu scopul de a-i putea provoca enervare, umilință, 

studiindu-i, în același timp, cu satisfacție, fără compasiune, comportamentul. Singura trăsătură 

care îl fascinează  este privirea mamei, ochii verzi pe care îi asociază superlativului frumuseții 

și care constituie un laitmotiv, o constantă cu valoare de simbol a textului narativ. 

Rememorând perspectiva anterioară, naratorul subiectiv, care mărturisește că are peste 30 de 

ani, își amintește că  nu o putea suporta și că ar fi schimbat-o cu altă persoană. Dar nici asupra 

tatălui, un alt element de reper în formarea personalității unui copil, nu  ni se deschide o 

perspectivă favorabilă, stările fiziologice redând cumulul de sentimente intens negative: 

,,Gândul la tata îmi provoca vomă. ”. 

         Cumulul de traume ale copilăriei, începând cu moartea Mikăi (sora a cărei prezență este 

redată prin comparația inedită ,,râdea ca un curcubeu gâdilat la tălpi”) și continuând cu 

incapacitatea mamei de a-și  gestiona suferința cauzată de moartea fetei pentru a putea oferi o 

sursă de echilibru băiatului rămas în viață, îi cauzează o afecțiune de natură psihiatrică. In 

total dispreț și dezaprobare față de părintele alcoolic, sufletul inocent și mintea fragedă de 

copil nu pot înțelege și accepta refuzul apropierii materne (,,a trecut pe lângă mine ca pe lângă 

o băltoacă”), iar momentul agresiunii fizice pe care fiul o exercită asupra sa (,,m-am lovit cu 

capul de faianța din baie de douăzeci  și patru de ori”)   este finalul unei etape de pretinsă 

normalitate. 

        Momentul care declanșează schimbarea în relația mamă-fiu este aniversarea a 40 de ani a 

femeii, când aceasta îl roagă pe Aleksy să  meargă în vacanță în nordul Franței împreună, 

promițându-i tot felul de lucruri dorite de băiatul care plănuise să plece la Amsterdam. 
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Acolo, în casa care inițial fusese grânar, cei doi se regăsesc. Așa cum își amintește după 14 

ani, băiatul experimentează pentru întâia oară în acea vară mirarea, mila, încântarea, printre 

crizele pe care boala i le pricinuia, împrăștie apa cu zahăr pe frunzele de brusturi pentru melci, 

admiră lanul de rapiță sau de floarea-soarelui-locul unde mama îl anunță că are ,,un cancer rău 

și turbat”, iar ulterior îi cere lui Aleksy să o ierte pentru comportamentul din perioada în care 

s-a gândit ,,mai mult la Mika moartă decât la el viu”. De altfel, după ce aproape 8 ani nu 

comunicase cu acesta ca urmare a respingerii vreme de 7 luni, în perioada petrecută în Franța 

mama îi povestește despre insecte și plante, despre constelații, doar că boala se manifestă tot 

mai agresiv, femeia leșină repetat, se împuținează la trup, ajunge să ia morfină în doze triple. 

Ambii trăiesc sub imperiul temerii de modul în care se va produce sfârșitul iminent și își 

imaginează. Sfârșitul mamei este redat simplu și tulburător- ,,m-am dus să-i aduc o pătură, iar 

când   m-am întors, mama se legăna moartă în hamac, ca o crisalidă cu început de fluture”, și 

este precedat și urmat de flashbackuri ale existenței ulterioare a fiului din care se desprinde 

referirea la un accident de mașină în urma căruia picioarele i-au fost amputate, dar și o dramă 

în plan afectiv. Observațiile taie în carne vie prin firescul și sinceritatea lor, iar ochii mamei 

rămân să vegheze de dincolo.  

 

Prof. Florea Mihaela Antoneta 
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     Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe 

o perioadă care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum 

provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea 

continuă dincolo de școală, iar cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja 

elevii să învețe și să lucreze independent. 

     Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să 

coordoneze organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, 

în grupuri de mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai 

mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu 

va putea fi recuperată întru totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea 

fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să aplice aceste 

măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă răbdare. 

Succesul unui astfel de demers ține întâi de toate de o planificare cât mai bună.  

     Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu 

profesorii pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook Messenger. 

Acesta e primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu 

elevii. Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate 

nevoile de comunicare și colaborare online este Google. Pentru a accesa gratuit Suita 

Google for Education, e nevoie ca școala să aibă un domeniu și să se înregistreze cu un 

cont G Suite for Education. Un singur administrator poate crea acest cont de unde poate 

crea adrese de email tuturor utilizatorilor pentru acel domeniu (de exemplu, 

ioana.mincu@scoalagalati24.ro). 
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În lipsa unui cont G Suite for Education al școlii, puteți folosi contul personal de Google 

pentru a împărtăși documente cu alții, folosind serviciul Drive unde puteți centraliza în 

sub-foldere materiale, pe clase sau teme, cu colegii și elevii. Pentru ca elevii să urce teme 

sau alte fișiere, e nevoie să aibă un cont de Google, la rândul lor. Contul de email e 

destinat celor peste 13 ani, altminteri părintele ar trebui să fie cel care creează și 

administrează contul. E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu 

sprijinul direcțiunii. În ședințe online, puteți planifica activitățile care pot fi susținu te 

online în perioada următoare. Tipuri de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii.  

 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, 

teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, 

care permite și feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și 

alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo.  

 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja 

existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini  și clipuri pe care le putem folosi 

atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și 

include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau 

Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru  filme, teme și studiu individual. Dacă nu 

sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for 

Education și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să 

aveți pregătit materialul de prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în 

timp real, urmând ca pentru teme și lucru individual să găsiți o alternativă în afara 

instrumentelor de colaborare online (activitate bazată pe proiect, lucru individual 

verificat în următoarea lecție online etc.). 

 

Redacția 
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STUDYING IN THE UK 
Eight things you need to know about studying in the UK: 

1. There are more than 395 universities and colleges, offering over 50,000 undergraduate-

level higher education courses across the UK. 

2. UK higher education applications are made through UCAS. 

3. There are different deadlines for applying for different courses, and to different universities – 

take a look at the key dates and deadlines relevant to courses you’re interested in. 

4. You will need to pay tuition fees – these vary depending on the university or college and 

course you choose. You may be able to get financial help with your tuition fees or a 

scholarship.   

5. The amount of money you will need to cover living costs will vary based on where you study. 

London and other large cities tend to be more expensive. 

6. Many international students need to apply for a visa to study in the UK, and there are work 

permit restrictions and some English language qualifications you may need. 

7. Universities advise all applicants what standard of English is required for their courses. Most 

course providers will ask you to demonstrate proficiency in English, or to take an approved 

English language test if English is not your first language. 

8. First year students tend to live in university halls of residence (university accommodation) – 

but there are lots of other accommodation options. 

Here are some reasons why you should go to study in the UK. 

World renowned universities 

Degrees from UK higher education providers are respected around the world, and the 

choice of subjects you can study is extensive. A degree from any British university will look 

great on a CV, and when looking for work in the future, no matter the industry and the 

location, having a qualification from the UK will be a great selling point. British higher 

education providers are recognized internationally for their creative and challenging 

environments that help push students to be their best. Their standards are highly regarded, 

with experts on many academic topics, and they're generally high in internationally university 

rankings. The British higher education system has been the basis for higher education 

standards around the world for a long time, with revolutionary teaching styles and modern 

facilities.   

The UK is multicultural 

 The UK is a multicultural country and is also immensely popular with international 

students. In fact, the UK is the second most popular destination for overseas students in the 

world. This diversity means that campuses are alive with different cultures. You can mix with 

people from around the world and learn so much more than just what you are studying on 

your degree.   

Brilliant work opportunities 

Generally, an international student can work up to 20 hours a week during term-time, 

and ten hours when school is out. This allows students to take on a part-time job or an 

internship, to learn new skills and earn money while studying. The university may even help 

you secure an internship as part of your course, which will most certainly give you a 

competitive edge when you graduate. 
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Financial benefits 

International students can also get financial help when studying in the UK, in the form 

of scholarships, grants and bursaries.  Furthermore, living costs in the UK, especially when outside 

of cities like London, are reasonable. Research the area before applying to the university to 

better understand the prices.  

Unique culture 

If you decide to study in the UK, you won’t be bored, there is always something to do 

no matter your interests are. The UK is a unique country, filled with many families with roots 

from around the world. This leaves the UK with a unique mix of different cultures, food, and 

interests. You will not just learn about British culture, but from people from other countries 

and cultures too. No matter what part of the UK you move to, you will find a mix of 

restaurants, nightlife, shops, and sporting activities to keep you interested. The Brits love to 

visit art galleries, bars, concerts, and open-air markets – so you will always find something to 

entertain yourself with outside of class hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article written by Madalina Tudosiu, English teacher 
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                    IMPORTANȚA STATISTICILOR 

 

       Una dintre cele mai importante activități din instituțiile publiceo reprezintă 

 raportările statistice ( școlile fiind unele dintre acestea). 

       De regulă misiunea colectării și raportării datelor statistice revine  

diriginților și secretarilor. 

       Uneori aceste activități sunt insuficient înțelese de cadrele didactice care  

le consideră inutile, deși acestea le pot influența în mod indirect viețile. 

        În câteva rânduri aș vrea să argumentez utilitatea unor raportări statistice 

corecte, calitatea lor fiind foarte importantă. 

- Au rol de prognoză (care determină tendințele  de creștere/ scădere 

la  nivel de școală, a populației școlare, a interesului asupra unor domenii). 

- Au rol de diagnoză  (o problemă identificată poate fi rezolvată și se 

pot căuta soluții). 

- Pot genera decizii privind politica școlară. 

- Datele pot conduce la o înțelegere mai bună a problemelor din sistemul de 

Învățământ. 

- Îmbunătățirea activităților didactice. 

- Corectitudinea și armonizarea datelor permit obținerea unor rezultate 

relevante și realizarea unor comparații funcționale cu alte sisteme 

de învățământ.  

 

În concluzie, realizarea unor statistici de bună calitate, lucrate cu simț  

de răspundere, conduce la adoptarea unor decizii avizate și la alcătuirea unor 

programe naționale de educație mult mai funcționale. 

 

                                                                                                 Secretar Șef, 

                                                                                                            Livia Bobe 
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Recenzie de carte 

„Ugly love. Despre partea urâtă a iubirii.” 
 

Autor: Colleen Hoover 

Editua: Epica 

Număr de pagini: 352 

 

Colleen Hoover s-a născut la data de 11 decembrie 1979, în Texas, SUA. 

Aceasta este cea mai bine vândută autoare a New York Times. A scris, până la vârsta de 41 ani, 

16 romane. Acestea se încadrează în categoria "tinerilor adulți". 

Hoover a debutat în anul 2012 cu „Slam. Din dragoste pentru Layken.”, Editura 

Simon&Schuster, serie de 3 cărți, în care autoarea surprinde toată magia și confuzia primei 

iubiri, în timp ce doi tineri întăresc o legătură puțin probabilă, înainte de a descoperi că soarta are 

alte planuri pentru ei.  

În romanul „Ugly Love”, publicat în anul 2016, Colleen creează o altă poveste de dragoste, plină 

de pasiune, care ne va ține în suspans până la ultima pagină. 

Atunci când Tate, o asistentă mutată de curând, îl găsește beat pe Miles, un pilot devotat, sprijinit 

de ușa apartamentului unde aceasta locuia cu fratele ei, de asemenea pilot și el, dar și cel mai bun 

prieten al lui Miles, aceasta își dă seama de relația cu probleme pe care o vor avea. 

Urmând să se intersecteze tot mai des, fiind vecini, aceștia încep să se placă reciproc, dar 

niciunul nu recunoaște. Scurtă perioadă de timp mai târziu, încep o relație amoroasă, fără 

angajamente, în secret. 

Finalul este unul neașteptat, care te lasă fără cuvinte.  

                                                                                             Niculae Maria-Ioana  clasa a 10a A 
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ROBOTICA ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ 

 

Trăim în noua eră a fabricației, așa-numita Industrie 4.0, adică a patra revoluție industrială, în 

care tehnologiile inovatoare precum robotica și inteligența artificială joacă un rol esențial. 

Industria 4.0 oferă oportunități enorme pentru a permite o economie circulară în care, la 

sfârșitul ciclului lor de viață, produsele sunt refolosite, refabricate și reciclate.  

Tranziția de la economia liniară la una circulară este accelerată, chiar dacă acest lucru nu pare 

vizibil la prima vedere. Industria reciclării va deveni, mai curând decât crede multă lume, o 

industrie dominantă. Totul datorită inovațiilor din domeniul roboticii și inteligenței artificiale, 

care duc la crearea gunoierilor electronici extrem de eficienți.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia circulară este un sistem economic în buclă închisă care vizează eliminarea 

deșeurilor, poluării și emisiilor de carbon. Într-o economie circulară, ciclurile de materiale 

sunt închise urmând exemplul unui ecosistem și fluxurile reziduale sunt utilizate pentru a 

proiecta noi produse. În plus, sistemele circulare implică procese precum reutilizarea, 

repararea, renovarea sau reciclarea pentru a reduce la minimum utilizarea materiilor prime. 
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Ca să obținem o economie pe deplin circulară, circularitatea și sustenabilitatea trebuie 

introduse în toate etapele lanțului valoric, de la proiectare la producție și, într-un final, la 

consumator. Planul de acțiune al Comisiei Europene stabilește șapte domenii vitale pentru a 

ajunge la economia circulară: materialele plastice, materialele textile, electronică și TIC , 

alimentele, apa și substanțele nutritive, ambalajele, bateriile și vehiculele, clădirile și 

construcțiile. Noua generație de roboți lucrează în fabricile inteligente. Industria automotive a 

fost pionierul soluțiilor inteligente în materie de procese de fabricatie, tipologia și 

specificitatea proceselor făcând necesară utilizarea roboților.  

Manipularea de componente de o greutate peste media suportabilității pentru organismul 

uman, combinat cu repetitivitatea operațiilor, au facut ca evoluția roboților industriali în 

combinație cu complexitatea operațiilor să se preteze excelent pe aceasta industrie. Roboţii 

colaborativi sunt eficienţi din punct de vedere al costului, siguri şi flexibili în ceea ce priveşte 

implementarea și facilitează mai mult ca oricând automatizarea pentru întreprinderile mici şi 

mijlocii. Paletizarea/depaletizarea cu roboți colaborativi automatizează sarcinile repetitive și 

de manipulare a produselor, crește eficiența fluxului tehnologic, reduce costurile de operare. 

Înlocuind munca manuală cu un robot colaborativ se suplinește deficitul de forță de muncă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferent de sectorul din producție despre care vorbim, industria alimentară & băuturi, 

industria retail, industria transportului și logistică, industria farmaceutică, industria electrică și 

electronică, inovația tehnologică este esențială pentru viitorul oricărei afaceri de succes. 

Industry 4.0 reprezinta noul val în evoluția tehnologică a productiei, impulsionând tot mai 

multe companii să răspundă noilor standarde stabilite de o piață aflată într-o continuă 

schimbare, prin transformarea unităților de productie în fabrici inteligente. Acest aspect  
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presupune utilizarea de soft-uri care permit integrarea CNC (Computer Numerical Control), 

folosirea de tehnologii de tip IoT, Big Data & Analytics și interconectarea sistemelor utilizate 

în fabrici. Trecerea la Industrializarea 4.0 face posibilă optimizarea tuturor etapelor din ciclul 

de viață al produselor, prin digitalizarea operațiunilor din fabrică, ceea ce presupune și 

îmbunatățirea poziției producătorilor pe piață. Trecerea de la fabrica traditională la smart 

factory presupune parcurgerea a 4 etape: digitalizare, mobilitate, automatizare și 

informatizarea fabricii. Datele statistice arată că 24% dintre companiile din România au 

înțeles relevanța digitalizarii și au creat o infrastructură tehnologică adecvată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Adriana Damian 
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Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost 

amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai bun film a fost desemnat 

"Nomadland", iar Anthony Hopkins și Frances McDormand au primit Oscarul pentru cel mai 

bun actor și, respectiv, cea mai bună actriță în rol principal. 

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor Oscar a fost transmisă live din două 

locaţii, ambele în Los Angeles: Dolby Theatre şi Union Station. Au fost, de asemenea, şi două 

locaţii internaţionale, una în Marea Britanie, pentru toţi nominalizaţii de origine britanică, şi 

cea de-a doua, în Paris. 

 

Cel mai bun film: "Nomadland" 

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland") 

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins ("The Father") 

 

 

 

 

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand 

("Nomadland") 

 

 

Cea mai bună coloană sonoră: "Soul" 

 

Rubrică realizată de „Cinefil” 
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5 curiozități despre sport 
1. Înainte de a deveni sport, schiul a fost o formă de transport prin munți. De fapt, schiul este o 

activitate preistorică, iar cele mai vechi informații despre această activitate datează de acum 

mai bine 5000 de ani, unde picturi rupestre înfățișează schiori care se propulsează de-a lungul 

zăpezii. Totuși, schiul a devenit o activitate recreativă abia la mijlocul anilor 1800. 

2. În timpul fiecărui joc de fotbal jucătorii aleargă, în medie, 9,65 km. Mai mult, fotbalul este un 

sport care a fost inventat în China, în anii 476 î.Hr. Doar canadienii și americanii numesc 

acest sport soccer. 

3. Cel mai lung meci de tenis din istorie a durat 11 ore și 5 minute. S-a jucat la Turneul de tenis 

de la Wimbledon în 2010, între John Isner și Nicolas Mahut. Câștigătorul meciului a fost 

americanul John Isner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Baschetul a fost inventat în 1891 de către James Naismith, un profesor de educație fizică din 

Massachusetts. Acesta a inventat baschetul căutând o modalitate de a-și ține clasa de educație 

fizică în interior pe timpul iernii, pentru ca elevii să nu răcească din cauza frigului de afară.    

5. Prima competiție oficială de biciclete s-a desfășurat pe o distanță de 1.200 de metri și a avut 

loc pe 31 mai 1868 la Paris. Cursa a fost câștigată de englezul James Moore, care a condus o 

bicicletă din lemn cu roți de metal. 

Rubrică realizatăde clasa a X a G sub indrumarea prof.Coroiu Anca  
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PERLE LA BACALAUREAT 2021 

 

     „Harap Alb la început a fost prietenos cu Spânul, însă Spânul a fost într-un fel dușmănos 

cu el, care încerca să îi ia locul din împăratul… care voia sa îi ia… deci ca să vă explic. L-a 

prezentat pe Harap Alb drept sclavul lui Spânu și Spânu s-a prezentat drept fiul craiului”. 

     „Dacă la moara cu noroc, Ghiță n-a avut deloc noroc, s-a înfuriat pe nevasta lui, că l-a 

înșelat cu Lică, șeful porcilor, a omorât-o scurt, dar și Lică l-a lichidat cu paloșul”. 

     „Lăpușneanu a omorât o dată 47 de boieri, dar voia să mai omoare doi, că încă nu se 

săturase de ucis”. 

     „Lăpușneanu era crud și ofticos, că avea pică pe unii oameni, le lua ochii, urechile și 

mâinile și le înfigea în poarta cetății”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Ana l-a iubit pe Ghiță, apoi și pe Lică, care era mai bogat, dar bărbatul ei gelos a băgat 

cuțitu-n ea, iar Lică nepăsător l-a ras pe hangiu fugind cu banii pe un cal găsit în șură”. 

     „Ghiță, Lică și Ana sunt niște personaje tragice care mor din vina lor. Autorul ne arată că 

așa se întâmplă dacă faci afaceri cu porci și alte animale”. 

 

Redactia  
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