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Octombrie este a zecea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre
cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.
Octombrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Balanței și sfârșește în
semnul Scorpionului. Din punct de vedere astronomic, luna octombrie începe
cu soarele în constelația Fecioarei și se sfârșește cu soarele în
constelația Balanței.
Numele lunii octombrie (latină: October) vine de la cuvântul latinesc octo, opt,
pentru că luna octombrie era a opta lună în calendarul roman.
Grecii numeau luna octombrie Pyanopsion. În România, luna octombrie,
popular, se numește Brumărel. În această lună cad frunzele din copaci, țăranii
se ocupă mai mult de treburile gospodăriei; acum se fac însămânțările de
toamnă.
Octombrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Ianuarie cu excepția anilor
bisecți.
În religia catolică, luna octombrie este dedicată Fecioarei Rozariului și a
îngerilor păzitori. La 7 octombrie este solemnitatea Fecioarei Rozariului.
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Grigorescu Andra, un viitor tehnician în turism cu înclinații artistice
Am considerat întotdeauna că profesorii au responsabilitatea de a
promova elevii talentați şi înteligenți, indiferent de disciplina pe care o predau
şi de legătura acesteia cu aptitudinile speciale dovedite de copii, pentru că ei au
şansa- datorită experienței de fin psiholog şi a talentului pedagogic- de a intui
ceea ce se ascunde sub aparență.
In căutare de elevi care să participe la activitatea organizată anul şcolar
trecut cu prilejul activității dedicate poetului național şi ulterior zilei liceului,
am descoperit- cu implicarea doamnei diriginte Tudosiu Mădălina- talentul
elevei Grigorescu Andra din clasa a XI-a D. Pentru 15 ianuarie 2017 aceasta a
realizat cateva desene care ilustrau poezii eminesciene, tematică pe care a
reluat-o, ulterior, în planşele expuse în sala 4 amenajată pentru o perioadă ca
laborator de limba română. Mi-a plăcut ce am văzut, i-a plăcut şi doamnei
diriginte, a stârnit reacții de admirație colegilor, de aceea vă invit să priviți şi
să admirați talentul pe care ea încă şi-l contestă în pofida evidenței.
Prof. Mihaela Florea
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1673 - 1723
Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673 –21 august 1723) a fost domnul Moldovei în două
rânduri
românesc.

(martie-aprilie 1693 și 1710- 1711)
Printre

ocupațiile

sale

și

un
diverse

mare cărturar al umanismului
s-au

numărat

de enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog și compozitor.

cele
A

fost membru al Academiei de Științe din Berlin. George Călinescu îl descria drept „un
erudit de faimă europeană, voievod moldovean, academician berlinez, prinț moscovit,
un Lorenzo de Medici al nostru.”
În Encyclopædia Britannica, ediția a 11-a, vol. 5, în articolul Dimitrie Cantemir se
menționează: „Demetrius or Demeter Cantemir was known as one of the greatest linguists
of his time, speaking and writing eleven languages, and being well versed in Oriental
scholarship.” Dimitrie era fiul domnului moldovean Constantin Cantemir. La moartea
tatălui său în 1693, a fost proclamat domn după modelul lui Constantin Brâncoveanu,
însă Poarta nu l-a confirmat în domnie. Și-a petrecut următorii ani la Constantinopol,
unde a fost capuchehaie (trimis la Poartă ca garant al fidelității) și a însoțit armata
otomană în expediția eșuată din Ungaria, fiind martor al înfrângerii otomanilor
în Bătălia de la Zenta, unde s-a convins de decadența Imperiului Otoman.
În 1710 a fost numit la tronul Moldovei, având misiunea de a-l supraveghea pe
Brâncoveanu, bănuit de neloialitate față de Imperiul Otoman, în schimb a încheiat el
însuși un tratat cu Imperiul Rus al lui Petru cel Mare. Armata rusă ajutată de
moldoveni a suferit o înfrângere categorică din partea turcilor în Bătălia de la Stănilești.
În consecință, Cantemir a fost nevoit să se refugieze în Rusia, unde și-a petrecut restul
vieții în mijlocul preocupărilor intelectuale.
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In opera lui Cantemir, influențată de umanismul Renașterii, s-au oglindit cele mai
importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârșitul
secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea.
- Divanul sau Gâlciava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul, scrisă
în limbile română și greacă, tipărită la Iași în 1698, din porunca fratelui lui Dimitrie,
Antioh vodă Cantemir. Această operă este prima lucrare românească originală de
gândire religioasă.
- Istoria ieroglifică scrisă la Constantinopol în română (1703 - 1705). Este considerată
prima încercare de roman politico-social, alegoric și autobiografic. Cantemir satirizează
lupta pentru domnie dintre partidele boierești din țările române.
- Istoria Creșterii și Descreșterii Imperiului Otoman , redactată în latină: Historia
Incrementorum atque Decrementorum Aulae Othomanicae, între 1714 și 1716. Istoricul
Virgil Cândea a descoperit manuscrisul acestei lucrări în biblioteca Houghton a
Universității Harvard, din Cambridge (Massachusetts, SUA). În această lucrare,
Dimitrie Cantemir a relatat istoria imperiului otoman și a analizat cauzele care ar fi
putut duce la destrămarea sa.
- Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, scris mai întâi în latină, dar tradus
apoi de autor în română[38] (1719 - 1722), cuprinde istoria românilor de la Traian până
în pragul celei de a doua "descălecări" sau întemeierea principatelor. Susține ideea lui
Miron Costin: originea latină comună a tuturor dialectelor românești. Hronicul
vechimei...este încununarea erudită a eforturilor întreprinse de predecesori pentru a
dovedi

originea

romană

a

românilor

și

unitatea

lor

de

neam.

- Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă în latină (1714 - 1716), când trăia
în Rusia, la cererea Academiei din Berlin. Descrierea Moldovei reprezintă prima
prezentare interdisciplinară (geografie, demografie, etnografie, cartografie, psihologie
colectivă) a Moldovei și locuitorilor ei (Florin Constantiniu, Op.cit.). Descrierea
Moldovei are trei părți: o primă parte consacrată descrierii geografiei,; partea a două se
ocupă de politică, descriind pe larg forma de guvernământ, ceremonialul de la curtea
domnească,; ultima parte este consacrată religiei, culturii, cuprinzând și un capitol
despre limba și literatura moldoveană.
Rubrică realizată de “ TACITUS”
5

ARIPI

Prezentare generală a oraşului Munchen.
Munchen este al treilea oraş ca mărime din Germania (310 kmp), cu o populaţie de 1,5
mil loc. Este capitala landului Bavaria. Împreună cu aria metropolitană are o populaţie
de aproximativ 5 milioane de locuitori.A fost înfiinţat în anul 1158, iar numele vine de la
cuvântul “Monch” care înseamnă monah, oraşul fiind iniţial un lăcaş monahal. În anul
1327 oraşul a fost distrus de un incendiu, însă a fost reconstruit mai târziu de
împăratul Imperiului Roman Ludowic al IV lea. În 1807 a devenit capitala regatului
Bavaria. Este de menţionat faptul că, în anul 1882, a fost introdusă iluminarea electrică.
Condiţii fizico-geografice.
Situat în Podişul Bavariei, la o altitudine de 519 m, este străbătut de râul Isar, afluentul
Dunării. Aici temperatura medie este de 10°C, vara înregistrându-se temperaturi medii
de 23ºC si iarna de -5ºC. Vegetaţia este reprezentată de păduri de foiase, dar şi de
conifere. Resursele naturale sunt variate, de la resurse ale mediului: ape, lemn, sol la
reurse ale scoarţei: minereuri neferoase, uraniu etc.
Obiective turistice
Marienplatz. Reprezintă punctul central al oraşului. Aici au loc evenimentele
importante, manifestări curturale, dansuri, spectacole etc. Piaţa a fost cunoscută iniţial
sub numele de Schrannen, însa a fost rebotezată Marienplatz ca o rugăminte spre
Fecioara Maria pentru a proteja oraşul de o epidemie de holeră. Columna din centrul
pieţei este cunoscută şi ea sub numele de Columna Fecioarei Maria, care a fost înalţată
în anul 1638 pentru a celebra sfârşitul invaziei suedeze. În vârful columnei se găseşte o
statuie a Fecioarei Maria. Aici se află sediile fostei primării (foto stânga) şi actualei
primarii (foto dreapta).
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Muzeul Tehnic din Munchen. Muzeul se află pe malurile Isarului, aici găsindu-se
peste 28.000 de exponate, fiind unul dintre cele mai mari muzee tehnico-ştiințifice din
lume. In arhiva sa se află numeroase documente originale. Muzeul este vizitat anual de 1,3
milioane de oameni din toată lumea.

Muzeul BMW. Una dintre cele mai importante atracţii turistice din Munchen
este turnul cu patru cilindri al clădirii BMW şi Muzeul BMW, situat în imediata
apropiere. În muzeu se poate observa evoluţia tehnică a producţiei de maşini şi
motociclete . Fondată în 1916, firma BMW a început să producă motoare de avioane în
anul 1917, pentru ca în 1923 să inaugureze producţia de motociclete. Abia în anul 1928
compania BMW înceape să producă maşinile care îi aduc faimă mondială în zilele
noastre.

Stadionul Alianz Arena. Este stadionul echipei de fotbal FC Bayern Muchen şi
este situat în nordul oraşului. A fost una din arenele gazdă la Campionatul Mondial de
Fotbal din 2006. Totuşi, din cauza regulamentului FIFA privind denumirile comerciale,
arena s-a numit FIFA World Cup Stadium Munich pe durata Campionatului Mondial.

Muzeul de aviaţie din Munchen. Muzeul a fost înfiinţat în 1992 într-un loc cu
o istorie lungă în ceea ce priveşte aviaţia. Construcţia aerodromului a început în 1912
însă a fost finalizată după război, în 1919. O şcoală importantă de piloţi a funcţionat
aici în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost închis apoi pentru jumătate de
secol, pentru a fi restaurat şi adus în circuitul muzeului german în 1992.

Bibliografie : Marin I.,(2008), Geografia continentelor. Particularităţi regionale,
Editura Universitară, Bucureşti , https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia; arhivă personală
Rubrică realizată de prof.Alina Pandelescu
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ROMÂNIA

TURISTICĂ

10 LOCURI PE CARE TREBUIE
SA LE VEZI ÎN ROMÂNIA

Haideți să descoperim împreună România, făcând un tur vizual al celor mai frumoase
locuri din țara noastră. București - Micul Pris – capitala țării, plină de viață și culoare,
Munții Carpați – creația divină a naturii, Litoralul Mării Negre – locul cel mai vizitat în
fiecare vară de mii de turiști, Delta Dunării – rezervația biosferei, banca naturală de gene,
Castelul Bran – al domnitorului Vlad Țepeș, Contele Dracula - conform legendei care a
devenit subiect de romane și filme, taseele montane ce oferă priveliști de poveste –
Transfăgărășan și Transalpina, salinele, vulcanii noroioși, focul viu, cascadele și peșterile,
care îți taie răsuflarea atunci cand te afli în fața lor, toate aceste locuri, sunt locuri pe care
trebuie să le vedem fiecare dintre noi, măcar o dată în viață.
2.Munții Carpați

1.București – o capitală plină de viață

4.Delta Dunării

3.Litoralul Mării Negre

5.Castelul Contelui Dracula - Bran

6.Transfăgărășanul și Transalpina

7.Salinele

8.Vulcanii noroioși

9.Focul viu

10.Peșterile și cascadele

Imaginile vorbesc de la sine, locurile prezenatate mai sus fiind de o frumusețe unică.
Pline de viață și de culoare, aceste obiective turistice, spectaculoase, din țara noastră, sunt
vizitate an de an de către mii de turiști străini și ar fi păcat ca noi, românii să nu le vedem.
Rubrică realizată de prof. Eugenia Rădoi
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POTENŢIALUL TURISTIC NATURAL
ŞI ANTROPIC AL ŢĂRII NOASTRE

“O imagine valorează cât o mie de cuvinte!”
De la această idee am pornit împreuna cu elevii clasei a-X-a B, în realizarea unui colaj cu
imagini reprezentând cele mai frumoase obiective turistice naturale și antropice din România,
în cadrul orelor de Patrimoniu turistic. Punerea teoriei în practică a fost distractivă și
rezultatul așezat la loc de cinste, ca toată lumea să poată vedea ce țară frumoasă avem și ce
patrioți suntem.

Rubrică realizată de prof.Eugenia Rădoi
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În ziua de astăzi, turismul rural capătă o
importanţă deosebită. Retragerea într-o oază de
linişte în mijlocul naturii, este un refugiu pe care îl
caută turiştii care doresc să evadeze din forfota
cotideană a marilor oraşe aglomerate.
Turismul rural a devenit un mod de viaţă, este o tendinţă a dezvoltării industriei
turismului, fiind o soluţie în crearea de locuri de muncă în zonele rurale, aducătoare de
venituri suplimentare, contribuind astfel la ridicarea nivelului de trai al populaţiei
rurale.
Realizarea pachetelor turistice individualizate, flexibilitatea programului în
timpul sejurului, sensibilitatea faţă de resursele mediului înconjurător, faţă de istoria,
cultura, tradiţiile şi obiceiurile locurilor duc la sporirea posibilităţilor de atragere a
turiştilor spre zonele rurale.
Pentru ţara noastră, turismul rural este una din cele mai atractive oferte
turistice, atât pentru turistul român, cât şi pentru turistul străin.
Judeţul Alba, judeţul în formă de inimă, judeţul plin de istorie, te întâmpină la
tot pasul cu minunate bijuterii naturale şi antropice şi te cheamă indiferent de anotimp.
Trei mari ţinuturi cuprinde acest judeţ: Munţii Apuseni, Munţii Şureanu şi
Podişul Transilvaniei.
Munţii Apuseni, format din lanţurile munţilor Bihor, Trascău, Metaliferi,
Muntele Mare, sunt o adevărată minunăţie a naturii, ocupând primul loc în Europa ca
relief carstic, dovadă fiind cele 800 de peşteri, cât şi lanţul de piscuri golaşe, văi adânci şi
abrupturi. Aici se găseşte cel mai mare gheţar de peşteră din Europa, la Scărişoara, cea
mai lată intrare de peşteră la Coiba Mare, cea mai ramificată peşteră – Hodobanu, cel
mai mare lac subteran – Peştera de sub Zgurăşti, una din cele mai lungi şi dificile peşteri
din Europa, una din cele mai mari colonii de lilieci de pe continent - Huda lui Papară.
Fiecărui peisaj cu stânci îi corespunde o zonă rurală cu casele moţilor, bisericile de
lemn, căpiţele de fân, punţi înguste peste ape repezi.
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Munţii Apuseni este un ţinut al schiorilor, alpiniştilor, călăreţilor, motocicliştilor,
bicicliştilor, vânătorilor şi pescarilor, dar în acelaşi timp şi al romanticilor, unde
dragostea prinde viaţă aproape de nori – Târgul de fete de pe Muntele Găina.
Marele poet Lucian Blaga născut în acest judeţ la Lancrăm spunea: “Veşnicia s-a
născut la sat” şi întradevăr judeţul Alba este un judeţ al satelor şi implicit al tradiţiilor
ce dăinuie din generaţie în generaţie. Orice turist poate admira obiectele din lemn,
legate de viaţa sătenilor, elemente de arhitectură tradiţională sau piese de mobilier
ţărănesc, precum şi covoarele ţesute la război, ştergare superb ornamentate sau vase de
lut care confirm rădăcinile locului.
Locuitorii satelor sunt harnici şi pricepuţi ocupându-se din cele mai vechi
timpuri cu mineritul, agricultura, pomicultura, prelucrarea lemnului şi creşterea
animalelor şi în zilele noastre cu turismul.
Turismul rural a luat amploare
în Apuseni şi se dezvoltă în continuare,
ceea ce denotă faptul că moţii sunt
oameni ospitalieri şi ştiu să îşi prezinte
frumuseţiile locului.

Munţii Apuseni

Gheţarul din peştera Scărişoara
Rubrică realizată de prof.ec.Andora Evelina Simina
11

ARIPI

Henri Coandă s-a născut la București la 7 iunie 1886,
fiind al doilea copil al unei familii numeroase. Încă din
copilărie viitorul inginer și fizician era fascinat
de miracolul vântului, după cum își va și aminti mai
târziu.
Pasionat de probleme tehnice și mai ales de tehnica
aviaticii, în 1905 Coandă construiește un avionrachetă pentru armata română. Între 1907-1908 a
urmat de asemenea cursuri universitare în Belgia, la
Liège, și la Institutul tehnic Montefiore.
În 1934 obține un brevet de invenție francez
pentru Procedeu și dispozitiv pentru devierea unui
curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid, care se
referă la fenomenul numit astăzi Efectul Coandă",
constând în devierea unui jet de fluid care curge de-a
lungul unui perete convex, fenomen observat prima
oară de el în 1910, cu prilejul probării motorului cu
care era echipat avionul său cu reacție. Această
descoperire l-a condus la importante cercetări
aplicative privind hipersustentația aerodinelor,
realizarea unor atenuatoare de sunet și altele.
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Este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat
de Ion Andreescu și Ștefan Luchian. Nicolae Grigorescu a devenit
un simbol pentru tinerele generații de artiști care, în primele
decenii ale secolului al XX-lea, căutau să identifice și să aducă la
lumină valorile spiritualității românești.
Realizările din domeniul picturii religioase sunt: icoanele și
prăznicarele de la biserica din Băicoi, icoanele de la Mănăstirea
Căldărușani, icoana Sfântului Spiridon de la biserica Alexa
din București, picturile murale de la Mănăstirea Zamfira,
picturile de la Mănăstirea Agapia și de la biserica din Puchenii
Mari. Grigorescu a căutat să găsească o formulă adecvată de
aplicare a clasicismului în iconografia tradițională
Ca urmare a activității sale de la Agapia, Nicolae Grigorescu a
fost remarcat de către politicianul Mihail Kogălniceanu. Astfel, a
beneficiat de o bursă de studii pentru cinci ani de zile la Paris
A participat la Războiul de Independență (1877-1878) împreună
cu Sava Henția, Carol Popp de Szathmári și G.D. Mirea

Rubrică realizată de „Historicus”
13

ARIPI

Marele Zid Chinezesc are o lungime de 21.196, 18 kilometri, conform unor măsurători
care au durat cinci ani şi au fost făcute publice de curând. Astfel, Marele Zid Chinezesc
se dovedeşte a fi de peste două ori mai lung decât estimările iniţiale (8.850 de km),
bazate pe izvoare istorice. Măsurătoarea oficială, făcută de Administraţia Patrimoniului
Cultural din China, include şi ruinele Marelui Zid Chinezesc, care nu au fost luate în
seamă la estimările anterioare. De asemenea, cercetarea a relevat existenţa unui număr
de 43.721 de situri de patrimoniu, de-a lungul Zidului. De altfel, structura este inclusă
din 1987 în patrimoniul UNESCO, scrie Daily Mail. Zidul, cea mai mare structură
realizată de mâna omului, a fost construit începând cu anul 500 i.e.n, pentru a proteja
graniţa de nord a Chinei. În prezent, se mai păstrează intact numai 8, 2% din Marele
Zid, în timp ce, pe 74, 1% din lungime, structura este deteriorată. Oficialii chinezi
avertizează că structura este în pericol din cauza fenomenelor naturale, dar şi a
aşezărilor omeneşti din jurul ei. În prezent, China caută o modalitate prin care să
limiteze efectul mineritului, al turismului şi al dezvoltării infrastructurii asupra Marelui
Zid Chinezesc.

Rubrică realizată de “Globtrotter”
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Cetatea Sarmizegetusa

O legendă veche din Munţii Orăştiei spune că în noaptea de Sânziene flăcările bat
pe comori, iar oamenii pot vedea, deasupra locurilor unde acestea au fost ascunse,
scântei ridicându-se spre cer. Mirajul aurului i-a îndemnat pe oameni, de secole, să
scotocească ascunzişurile munţilor unde s-au aşezat strămoşii noştri. O serie de
descoperiri din Sarmizegetusa Regia a scos la iveală bogăţia vechilor locuitori ai acestui
ţinut.
Matriţa bijutierului din Sarmizegetusa Matriţa unui meşter orfevrier, veche de
peste 2.000 de ani, a fost descoperită întâmplător în situl fostei capitale dacice
Sarmizegetusa Regia. În timpul unei furtuni din noaptea de Sânziene, în iunie 2013,
vântul a rupt un fag vechi de peste două secole, iar în cădere trunchiul a antrenat un alt
copac pe care l-a smuls din rădăcini. În groapa creată de sub rădăcina fagului doborât,
a fost descoperită piesa unică din bronz. Potrivit istoricului Gelu Florea, matriţa a fost
realizată şi utilizată în secolul I înainte de Hristos.

Rubrică realizată de „ TACITUS”
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Cum să identifici Steaua Polară și Carul Mic
Carul Mare și Carul Mic sunt două constelații care ocupă pe bolta cerească poziții
diferite în funcție de moment, de latitudinea și de longitudinea observatorului. După
cum le zice și numele, seamănă cu două care, fiind foarte utile pentru orientarea în teren
din
următorul
motiv:
ne
ajută
să
identificăm
Steaua
Polară.
Aceasta a reprezentat candela vechilor navigatori și încă mai prezintă mare
interes pentru călătorii și drumeții rătăciți. Steaua Polară, cunoscută drept și Steaua
Nordului, se află la zenitul Polului Nord, adică deasupra acestuia. Axa de rotație a
Pământului poate fi prelungită până in Steaua Polară.
În consecință, mișcarea de rotație a Pământului ne este transpusă vizual pe timp de
noapte prin rotirea boltei cu stelele sale în jurul Stelei Polare. (foto 2), care rămâne fixă
pe cer. Ea indică Nordul geografic oricărui observator situat în emisfera nordică,
nefiind vizibilă însă și din emisfera sudică.
Așadar, pentru a găsi pe boltă această stea importantă, trebuie mai întâi să găsim Carul
Mare, o grupare de 7 stele, cea mai lesne de identificat dintre toți luminătorii nopții...
După aceasta, tot ceea ce avem de făcut este să luăm cele două stele din spatele carului.
Distanța dintre acestea o vom multiplica de 5 ori în prelungire, intersectând astfel
Steaua Polară. Aceasta apare în partea din față a Carului Mic.

Rubrică realizată de “Astronomul”
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GEORGIA AQUARIUM
Georgia Aquarium din Atlanta este cel mai mare acvariu din lume, găzduind mai
mult de 100.000 de creaturi marine. Acesta a fost deschis în noiembrie 2005. Georgia
Aquarium este singurul acvariu din afara Asiei care găzduieşte rechini balenă. Rechinii
sunt ţinuţi într-un rezervor gigantic care are peste 24 de milioane de litri.
In iunie 2008, acvariul a anunţat deschiderea programului "Inoatş cu giganţii
gentili". Acesta permite scufundătorilor sau practicanţilor de snorkeling să înoate
alături de balenele rechin.
Animalele acvatice sunt prezentate în 5 expozitii diferite, Georgia Explorer,
Tropical Diver, Ocean Voyager, Cold Water Quest, şi River Scout, fiecare dintre acestea
corespunzâand unui mediu specific. In anul 2009 s-a deschis şi expozitia Titanic Aquatic
ce oferă o perspectivă despre vasul Titanic.

Rubrică realizată de prof.Gabriela Teoderoiu
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1.
Nu deschideţi niciodată ataşamentele unui e-mail dacă acestea sunt
fişiere executabile, adică au extensia .exe, .com sau .vbs. Aceste tipuri de
fişiere sunt periculoase deoarece pot cauza efecte nedorite în momentul
lansării lor în execuţie.
2.
Nu accesaţi niciodată link-urile de e-mail în care nu aveți
încredere. Consideraţi-le la fel de periculoase ca şi fișierele executabile.
3.
Nu rulaţi niciodată macrocomenzile dintr-un document dacă nu
sunteţi sigur de scopul lor. O macrocomandă este o modalitate de
automatizare a unor sarcini repetitive. Macrocomenzile sunt frecvent
utilizate în aplicaţiile Windows cum ar fi Word, Excel, PowerPoint şi
altele.
4.
Fiți atenți atunci când deschideţi fişiere de tip imagine sau de tip
media.
Deși imaginile și videoclipurile nu sunt viruşi, este posibil ca un virus să fie
mascat sub

forma unui astfel de fişier prin utilizarea unei extensii false de tipul .jpg.
Prin deschiderea unor fișiere de acest fel, virusul vă poate infecta
calculatorul.
5.
Descărcaţi aplicaţii doar din surse cunoscute, oficiale pentru
calculatoare, smartphone-uri sau tablete. Chiar dacă cei mai mulţi viruşi
atacă preponderent computerele personale şi sunt mai periculoşi datorită
volumului mare de date care există pe un calculator, există şi viruşi care
au drept ţintă smartphone-uri şi tablete.
6. Nu deschideți emailuri care sunt in folderul SPAM din cadrul poștei
electronice.
7.
În cazul în care aveți suspiciunea ca ați fost virusat procedați la
deconectarea imediată de la rețea a sistemelor informatice afectate și
anunțati inginerul de sistem.
18
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EXEMPLU DE E-MAIL CARE POATE FI UN
VIRUS SAU UN ATAC DE TIP PHISHING
În imaginea de mai jos este exemplu unui email primit care poate
fi un virus (dacă se descarcă fișierul atașat și se deschide) sau un atac de
tip phishing (dacă se deschide fișierul atașat iar acolo vi se vor cere date
de pe cardul dvs sau alte informații personale.

ȘTERGEȚI ASTFEL DE EMAIL-URI
”CIUDATE” DE LA PERSOANE
NECUNOSCUTE

Rubrică realizată de prof.ing.Constantin Muntean
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După încheierea cursurilor anului şcolar 2017-2018, absolvenţii claselor
terminale fie se vor angaja, fie işi vor continua studiile, fie se vor adesa Agenţiei Locale
de Ocupare a forţei de muncă. Absolvenţii care se vor adresa Agenţiei Locale de
Ocupare a forţei de muncă vor avea nevoie pentru întocmirea dosarelor de
următoarele documente:
1. actul de absolvire a formei respective de invăţamânt, în original şi în copie; 2.
adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării
forţei de muncă, prin care se certifică data inregistrării persoanei în evidenţele proprii,
în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă
la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
acreditat sau notificat conform legii. Conform prevederilor art. 38 alin. 2 şi alin. 3 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stmularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Indemnizatia de somaj se acordă de la data:
a. incetării raporturilor de muncă;
b. incetării raporturilor de serviciu;
c. incetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d. expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de
contract;
e. incetării calitaţii de membru cooperator;
f. incetării contractului de asigurare pentru şomaj;
g. incetării motivului pentru care au fost pensionate;
h. incetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă
sau de serviciu;
j.ramânerii definitive a hotărârii judecătoresti;
k. incetării activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul
decât cele de natura celor prevazute la lit. a - e şi litera g si h, în considerarea
căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru
şomaj;
l. expirarii perioadei de 60 de zile, prevazută la art. 17 alin. (2) lit. a);
m. absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
ATENŢIE!!!!! Indemnizaţia de somaj se acordă de la data prevazută la alin. (1), dacă
cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de
zile de la această dată.
Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai
târziu de 12 luni de la data prevazută la alin. (1), indemnizaţia de şomaj se acordă
începând cu data înregistrării cererii. Întrucât diplomele de absolvire a liceului nu se
eliberează în termenul precizat în legea 76/2002 unitatea noastră şcolară va elibera
adeverinţe de absolvire a căror valabilitate este de 12 luni. NU este recomandat să
depuneţi la Agenţia Locală de Ocupare a forţei de muncă. adeverinţa în original.
Rubrică realizată de Secretar Şef Livia Bobe
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RĂCEALA DE TOAMNĂ
Din septembrie şi până în noiembrie, ne bucurăm de toamna, iar cei mai
puţin norocoşi se "bucură" şi de o răceală. Răceala este probabil afecţiunea
cea mai cunoscută, cu simptomele cel mai uşor de recunoscut. Află mai
jos cauzele
apariţiei
răcelii, simptomele
de
răceală, tratamentul
eficient şi sfaturi ca să ţii răceala departe. O idee greşită a multor persoane
este că frigul provoacă răceala. De fapt, nu neaparat expunerea la frig este
vinovată
pentru
răceală,
ci
mai
degrabă polipii
nazali, alergiile, stresul, mucoasa nazală uscata şi mai ales, virusurile.
Există peste 400 de virusuri care pot provoca răceala, dintre care doar 200
sunt identificate.
O altă greşala este să stai mai mult timp în casă atunci când este frig,
crezând că astfel iţi aperi organismul de răceală. De fapt, mai mult îl expui,
deoarece lipsa rezistenţei organismului la variaţiile de temperatură
favorizează apariţia răcelii. In plus, toamna şi iarna, când aerul este mai
uscat, mucoasa nazală se usucă şi ea şi luptă mult mai greu cu virusurile.
Relativ uşor de recunoscut, simptomele răcelii sunt:
- strănutul, apoi tusea uşoară;
- dureri de cap, mai ales pulsaţiile;
- nas infundat şi respiraţie grea;
- secreţii nazale abundente;
- dureri în gât;

Tratamentul răcelii
Daca ai doar o răceală uşoară, tratamentul înseamnă: 2-3 zile mai mult în
pat, aspirină, paracetamol, multe ceaiuri, vitamina C şi gargară cu apă
caldă cu sare.
Pentru o răceală puternică, tratamentul înseamnă: medicamente pe bază de
ibuprofen, paracetamol sinus, ceaiuri naturale dar şi ceaiuri cu medicament
( Coldrex, Fervex, Panadol ), siropuri, repaus la pat şi cât mai puţin aer
rece în preajmă. Dacă pentru un tratament eficient, gândul te duce imediat
la antibiotice, ar fi bine să renunţi. Răceala se transmite printr-un virus, nu
printr-o bacterie, iar antibioticele sunt eficiente doar în lupta cu bacteriile,
infecţiile sau sinuzita. Aşadar, în cazul unei răceli, medicamentele
antibiotice nu au aproape niciun efect.
Rubrică realizată de asistent medical Florenţa Sofronie
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Da, chiar şi un elev de colegiu tehnologic trebuie să citească !
Pe lângă o posibilă modalitate de petrecere a timpului liber, lectura presupune
accesul la cultură, la informație. Si, chiar dacă negăm plăcerea de a citi, considerând-o
caracteristică generațiilor anterioare, lipsite de facilitațile tehnologice moderne, nu
putem nega diversitatea informațiilor pe care paginile cărților le găzduiesc în aşteptarea
lectorilor dornici de a se cufunda în universul ficțional. Universul literar dezvoltă
creativitatea, facilitează explorarea (fie chiar şi doar imaginară!) unor locuri la care
unele persoane nu vor avea acces întreaga viață din rațiuni socio-economice , înlesnesc
călătorii în timp şi spațiu pe care existența umană guvernată de limitare nu le-ar fi
permis în mod rațional.
Astfel, apartenența la o anumită epocă nu mai constituie un impediment pentru
incursiuni în viitor sau pentru cunoaşterea unor vieți anterioare .

Si pentru ce ne-ar trebui cunoştințe despre epoci culturale încheiate şi despre
persoane defuncte despre care ni se spune ca sunt personalități marcante ale literaturii,
muzicii sau istoriei universale?! Pentru că fiecare persoană are nevoie de cultură
generală, de un bagaj de informații pe care să le valorifice în diverse situații ale
existenței sale în discuții, în vizite, în team buildinguri organizate de angajatori, atunci
când copiii, cărora cu siguranță vrem să le facem o impresie bună, ne vor adresa
întrebări pentru a-şi satiface curiozitățile sau pentru a efectua teme pentru şcoală.
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Si, nu în ultimul rând, pentru că informația înseamnă putere, ştiut fiind faptul că, de-a
lungul timpului, sistemele totalitare dictatoriale au limitat accesul la informare pentru
populație, reuşind astfel să manipuleze şi să conducă după bunul plac. Lectura conferă,
astfel, siguranța de sine, gestionare relaxată a unor situații existențiale, poate chiar
ieşirea din situații limită.
Ne mirăm că nu ştim să scriem corect (o mare vină având-o neînsuşirea regulilor
de ortografie ce trebuiau învățate în şcoala primară), dar lectura ar fi putut contribui,
prin contextele propuse, la eliminarea unora dintre lacunele de acest tip. Văzând
cuvintele scrise corect în situații similare de nenumărate ori, probabil ni le-am fi însuşit
corect,nu?!

Dar capacitatea de a comunica în mod coerent şi cursiv de ce ne lipseşte? Pentru că nu
ne-am format acesastă deprindere şi pentru că nu deținem un vocabular propriu
îndestulător pe care să îl valorificăm într-o manieră diversificată, în contexte diferite. De
aceea nici nu aveam capacitatea de a sesiza diferențele dintre limba literară şi limbajul
colocvial şi nu le folosim corect în situații concrete.
Putem învăța să fim curajoşi din romanele cavalereşti, să analizăm cu
profunzime existența –din nuvelele sau romanele psihologice, să fim sociabili, sinceri şi
generoşi pentru a izbândi precum eroii basmelor, deci să citim pentru a acumula
informații din experiența altora sau pentru a ne bucura de universul ficțional creat de
scriitori consacrați care să ne imbogățească universul interior !
Rubrică realizată de prof.Mihaela Florea
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CONCLUZII PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE INVATARE SCOLARA
Deoarece

activitatea

de

învăţare

şcolară,

este

o

activitate

care

se

desfăşoară într-ocontinuitate perpetuă, este dificil de trasat graniţe, de stabilit etape şi
finalităţi tranşant delimitate.Pentru ca procesul de învăţare să poată avea loc, copilul
trebuie să dispună de o serie demijloace subiective, adică de un anumit

nivel de

dezvoltare a funcţiilor şi proceselor psihice,operaţii de un anumit nivel, care să-i
permită să intre în interacţiune cu realul, să construiascăsemnificaţii şi să le
interiorizeze. După ce elevul atinge niveluri superioare de dezvoltare psihică,după ce
acesta îşi formează sisteme de operaţii, îşi interiorizează şi consolidează semnificaţiile,
îşiperfecţionează

componentele

capacităţii,

el

va

putea

atinge

un

nivel

superior de pregătire profesionalăională.Rezultatele care se urmăresc în activitatea de
învăţare se concretizează într-un ansamblu de capacităţi care privesc rezolvarea unor
sarcini de ordin teoretic şi practic : capacităţi necesare înînsăşi activitatea de învăţare şi
care nu sunt numai de ordin cognitiv, ci şi de ordin psiho-motor şiafectiv. În aceste
condiţii, învăţarea de tip şcolar include toate tipurile de învăţare fundamentate
depsihologie : învăţarea psiho-motorie, perceptivă, afectivă, cognitivă, învăţarea socială,
etc. Pentru formarea fiecărei categorii de capacitate, prevalează o formă sau alta de
învăţare în funcţie de conţinutul învăţării, de sarcinile pe care le va avea de îndeplinit
elevul în activitatea ulterioară, activitate care poate fi de învăţare sau de realizare a
unor valori materiale sau spirituale.Învăţarea şcolară trebuie înţeleasă ca proces a cărui
funcţie este de a genera structurile intelectuale

şi comportamentale pentru

toate

genurile de activitate umană. De aceea, învăţareaşcolară presupune organizarea unor
activităţi determinate care se desfăşoară asupra unor anumiteconţinuturi, astfel încât
elevul să-şi formeze, în cadrul acestui proces, acele capacităţi care îl fac aptsă realizeze,
ulterior, activităţile respective în mod independent.
Principalele finalităţi, asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenţia, sunt
în esenţă următoarele:
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construirea

semnificaţiei

cunoştinţelor prin relevarea

şi conştientizarea căilor,

metodelor cu ajutorul cărora se construieşte semnificaţia;
 însuşirea semnificaţiei cunoştinţelor prin interiorizarea metodelor şi mijloacelor cu
ajutorulcărora s-a construit semnificaţia.
Aceste două etape vor constitui premisele unei alte etape a procesului de învăţare:
 formarea capacităţilor, acestea fiind necesare pentru desfăşurarea independentă a
activităţii,pentru

intervenţia

eficientă

în

activitatea

intelectuală

şi

practică

ulterioară procesului deînvăţare. Din analiza activităţilor tehnologice se desprind
caracteristicile generale şi comune aleoricărei activităţi tehnologice, pe baza lor se pot
stabili conţinuturile pregătirii tehnice generale,cunoştinţele şi deprinderile care asigură
fundamentele oricărei calificări tehnice.
Concepută într-o asemenea manieră, pregătirea profesională va răspunde exigenţelor de
a asigura bazele policalificării, de a pregăti forţa de muncă astfel încât muncitorii să
poată face faţăunor situaţii variate de muncă, să se adapteze la schimbările datorate
progresului tehnologic şitransformărilor sociale şi economice, să fie

capabili să

integreze progresul tehnologic propriei activităţi.
BIBLIOGRAFIE
1. Bontas, I –Pedagogie ,Editura ALL, Bucureşti, 1996;
2. Cucoş, C. (coord.)- Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice,
Editura
Polirom, Iaşi, 1998;
3. Cucoş, C – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
4. Nicola, I. – Pedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1994;
5. Nicola, I. –Pedagogie, E.D.P., Bucureşti,1992

Rubrică realizată de prof.ing. Sînziana- Manuela Lican
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Cea de-a 89-a ediție a premiilor Oscar s-a încheiat, iar mai jos găsiți toate
informațiile cu privire la acest eveniment. La La Land s-a impus cu șase premii Oscar,
în timp ce ”Moonlight” a fost vedeta serii, după ce a primit titlul de cel mai bun film.
Inițial, La La Land fusese declarat filmul anului, dar s-a constatat că s-a produs o
eroare, titlul mergând ulterior la Moonlight.
Iată lista cu toți câștigătorii premiilor Oscar din acest an, pe care o puteți citi mai jos:

























Cel mai bun film – ”Moonlight”
Cea mai bună actriță în rol principal – Emma Stone
Cel mai bun actor în rol principal este Casey Affleck
Cel mai bun regizor – Damien Chazelle
Cel mai bun scenariu adaptat – ”Moonlight”
Cel mai bun scenariu original – ”Manchester by the Sea”
Cea mai bună melodie originală – ”La La Land”
Cea mai bună coloană sonoră – ”La La Land”
Cea mai bună imagine – ”La La Land”.
Cel mai bun film scurt-metraj – ”Sing”.
Cel mai bun scurt-metraj documentar – ”The White Helmets”.
Cel mai bun montaj – Hacksaw Ridge
Cele mai bune efecte vizuale – ”The Jungle Book”.
Cel mai bun design de producție – ”La La Land”
Cel mai bun film de animație – ”Zootopia”
Cel mai bun scurt-metraj de animație – ”Piper”
Cel mai bun film străin – ”The Salesman”
Cea mai bună actriță în rol secundar – Viola Davis
Cel mai bun mixaj de sunet – Hacksaw Ridge.
Cea mai bună editare sonoră – Arrival!
Cel mai bun documentar: O.J.: Made in America, 13 th
Cele mai bune costume – Fantastic Beasts and Where to Find them.
Cel mai bun machiaj – Suicide Squad.
Cel mai bun actor în rol secundar – Magershala Ali.

Rubrică realizată de „ Cinefilul”
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PREMIILE MUZICALE RADIO ROMANIA
2017

Delia şi Andra au câştigat cele mai multe trofee la gala Premiile Muzicale Radio
România 2017, în timp ce Carla’s Dreams a primit titlul de Artistul anului la cea de-a 15
editie a evenimentului.
Cea de-a 15-a ediţie a Premiilor Muzicale Radio România, care s-a desfăşurat la
Sala Radio, a recompensat performanţele din muzica românească pop, pop-dance, folk
şi pop-rock. Delia, care a condus în topul nominalizărilor concurând la nouă categorii,
a reuşit să traducă în victorii trei dintre acestea, impunându-se la Albumul anului
(„Deliria“), Cea mai bună piesă pop şi Cel mai bun duet („Gura ta“ feat. Deepcentral).
De asemenea, Andra a ieşit învingătoare la trei categorii, inclusiv la două dintre cele mai
importante - Cea mai bună voce feminină (pentru a şasea oară) şi Piesa anului („Iubirea
schimbă tot“), precum şi la Cel mai bun videoclip.
Premiul cel mare - Artistul anului - a revenit trupei Carla's Dreams, în timp ce
Smiley a câştigat două trofee - Cel mai bun compozitor/producător şi Cel mai bun mesaj
(„Îndrăgostit deşi n-am vrut“). Interpretul de muzică uşoară Alexandru Jula a primit
premiul special pentru întreaga carieră.

Rubrică realizată de “ DJ".
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Rubrică realizată de D.J
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Pe parcursul întregului an şcolar vom încerca să desfăşurăm o serie întreagă de
activităţi sportive care să vă suscite interesul şi la care să participaţi în număr cât mai
mare. Aceste activităţi fie vom fi organizate fie la nivelul colegiului, fie vor face parte
integrantă din programe şi campionate sportive naţionale.
Iată un prim exemplu de activitate sportivă ce face parte din programul naţional
de competiţii sportive.
În data de 26 octombrie 2017 a avut loc Campionatul de şah pe şcoală. Au
participat un număr de 11 elevi. A fost un concurs interesant în care s-au evidenţiat
câţiva elevi ca reale talente în lumea şahului.

PREMIUL I

-

Andrei Bicher

clasa a X a A

PREMIUL II -

Sorin Matei

clasa a XI a E

PREMIUL III -

Rareş Catrangiu

clasa a XI a C

Aceşti câştigători ne vor reprezenta la faza pe sector a O.N.S.S în data de 3 noiembrie la
Colegiul Odobleja.
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Faza pe sector O.N.S.S. s-a desfăşurat pe data de 27 octombrie 2017 la Colegiul “Ion
Barbu”.
Din păcate colegii voştri au pierdut meciul din sferturile competiţiei în faţa celor de la
Colegiul Economic “ Viilor” , dar ]n cel mai onorabil mod ;I anume la loviturile de departajare.

Rubrică realizată de prof.Anca Bratu
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Leul iese dimineaţa nervos din casă şi dă cu ochii de vulpe:
- Cine e regele animalelor?
- Tu, tu, tu eşti, măria- ta, zice vulpea infricoşată.
Mai merge şi dă peste lup:
- Ia zi, cine e regele animalelor?
- Măria-ta, zice lupul galben de frică.
Mai merge el şi într-o poiană da peste elefant, care mânca liniştit nişte iarbăă:
- Ia zi, mă, umflatule, cine e regele animalelor?
Elefantul îl prinde cu trompa după cap, îl izbeşte de vreo 3 copaci şi-l lasă lat în
mijlocul drumului.
După vreo jumatate de oră, leul se ridică anevoie de jos:
- Ei, dacă nu ştii, nu ştii şi gata, nu trebuie să devii violent !

Într-o zi, Ion îi face o vizită prietenului său Gheorghe.
Ajungând la casa acestuia, vede o placă mare la poartă:
"Câine rau! Intraţi pe propria răspundere! Mai aveti timp să vă răzgândiţi"!.
Ion intră in curte cu frică, dar nu apare nici un câine.
La uşa casei vede altă placă: "CÂINE RĂU! Dacă ţineţi la viaţa voastră, întoarceţi-vă
acum"!.
Speriat de-a binelea, deschide uşor uşa şi păşeşte în hol, unde îl întâmpinî Gheorghe. Într-un
colţ, un câine apatic.
- Servus, Gheo! Dar ce-i cu toate avertismentele astea, că văd că dulăul tău e foarte liniştit?
Nu ziceai că-i rău?
- Îi foarte rău, dar se consuma în el...
- Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi în legătura cu soţul meu...
- Dar ce anume îl supără ?
- Nu-l supără nimic deosebit, dar îi plac ciorapii de damă...
- Bine, doamnă, dar asta nu e ceva deosebit... sânt mulţi cărora le plac...
- Da, dar lui îi plac ciorapii de damă...
- V-am mai spus, doamnăă, că nu e nimic... Şi mie îmi plac...
- Simpli sau cu muştar ?

Rubrică realizată de “ Arlechino “
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