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EDITORIAL
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

În acest număr al revistei voi aborda un
subiect delicat dar de actualitate și voi scrie
despre falsa asumpţie a omului modern că este
un individ social în mediul online. Suntem în
anul 2016 și a da ,,Like” pe Facebook a devenit
în mod oficial una dintre cele mai intrigante
modalităţi de divertisment și socializare. Este
adevărat că Facebook-ul a luat naștere ca un
mijloc de a menţine legătura cu rudele de peste
hotare sau foștii colegi de facultate însă în
câţiva ani s-a transformat într-o dependenţă
greu de controlat. Un studiu efectuat de
Universitatea din Michigan relevă un raport
între timpul petrecut pe reţelele de socializare
și gradul de insatisfacţie legat de propria
viaţă. Cum este posibil așa ceva? Simplu:
utilizatorii postează cele mai reușite secvenţe
din experienţa de viaţă și prezintă cea mai bună

versiune a propriei persoane. Nerealizările ,
eșecurile nu există în domeniul public online.
Astfel Facebook devine o colecţie de dovezi
incontestabile care garantează că nu ești la
fel de bun ca ceilalţi. Alte studii aduc la lumină
un fenomen de amploare derivat din stress-ul
sau frica de a rata ce se întâmplă pe reţelele
de socializare. Tinerii își verifică din minut în
minut telefoanele mobile pentru a fi la curent
cu ultimele postări, chiar dacă sunt în mijlocul
unei activităţi sau conversaţii interesante.
Acest gen de comportament este unul adictiv
și destructiv. Aceste site-uri de socializare
sunt menite să încurajeze comunicarea, nu
să o înlocuiască. Din nefericire utilizatorii se
consideră fiinţe sociale și nu conștientizează
faptul că iau parte la o falsă socializare care
îi va îndepărta din ce în ce mai mult de lumea
reală. Devine tot mai dificil să comunice direct și
nu prin intermediul lumii cibernetice. Psihologii
ne oferă și soluţia: decuplarea de la mediul
virtual și conectarea la activităţi din lumea
înconjurătoare. Dacă ne îndepărtăm puţin de
ecranul computerului, vom realiza că lumea
este mult mai frumoasă fara pixeli.

Teaching Skills –
An Outline
prof. Gabriela Corina Câmpean
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petrosani

When teaching English skills, a teacher
should take into consideration the way how
they are divided most often, i.e. receptive and
productive skills. Receptive skills imply reading
and listening, which means that the message
is received and the learner perceives and
understands it, whilst productive ones refer

to speaking and writing and, in this case, the
learner is the one who produces a message and
transmits it to the receiver. These four types
of skills are brought to lessons separately,
combined or integrated, depending on several
factors which can be the student’s needs,
the syllabus, the textbook, the lesson’s aims,
the available resources, or even the
teacher’s style of teaching. In addition,

4

BABEL

3

the fact that the language is not divided into
separate skills in real life, but it occurs as a
whole determines teachers to think twice
before they choose an approach or another
when they teach skills. Moreover, the tradition
and new tendencies in teaching may place
teachers in a dilemma and make their job
difficult. It is widely known that not all new
methods are better
than the

previous ones,
and the latest methods are usually
against their precedents, but on the other
hand, the world is in a continuous change and
teachers should keep the rhythm and pace
with it. Thus, the choice is difficult to be made,
possibilities are numerous and a question
of utmost importance occurs: What is best
for students? Thus, the integrated skills
approach emphasizes the fact that English is
a useful tool in communication among people
in a multicultural world where globalization
becomes increasingly important. Task-based
approaches, content-based ones, Content
language integrated learning and top-down or
bottom-up methods ease both learning and
teaching English underlining the importance
of viewing the entire process of learning as a
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way to prepare students for being effective
members of our society. This process is
supported by a continuous communication
between students and teacher using the
available materials to archive success.
Teaching integrated skills gives high
motivation to students as it suggests that
people learn a foreign language in order to
convey a message,
not to

solve
different exercises
applying a grammar rule, and thus the aim of
teaching a foreign language is really achieved.
Integrated skills means not to separate the
four skills necessary for a learner to convey
and receive a message, but to use them in the
same way how in real life are used to transmit
and get a message. Reading and listening,
speaking and writing are complementary and
consequently being separated adds a sense
of falsity and uselessness to the activity of
learning a foreign language.
“The continual separation of the four skills
lies at the core of research and testing in
speaking, listening, reading, and writing”
(Hinkel) and this is the Audio-lingual method
characteristic. Integrating the four skills has
its roots in the Audio-lingual method and with

outgrowths in communicative teaching, but they
have become separated due to the fact that
testing usually requires separate approaches.
There is a connection between integrating
and separating the four skills and the history
of the United States of America and the United
Kingdom (Hinkel). The rise of behaviourism and
structural linguistics developed by Leonard
Bloomfield in the United States of America
led to a method of teaching English based on
these, which was designed for the U.S. Armed
Forces in the early 1940s with small classes and
specially selected students whose motivation
was usually very high. Native speakers were
tutors and linguists were also involved and they
had the task to interpret linguistic patterns in
order to teach English. Thus, drilling developed
a language habit based on these patterns and
targeted speaking and listening skills. Thus
structural linguistic and behaviourism led to
a form of teaching which did not concentrate
on listening or reading primarily, but on
internalising spoken patterns. Later, Charles
Fries and then Robert Lado developed an
analogous programme where the sound system,
grammatical structures and lexical patterns
were introduced, considering the primacy of
speaking.
The audio-lingual method occurred in the
United States of America a method based
mostly on speaking, use of English, but this
method was not too popular in Europe or in the
United Kingdom even if some influences may
be found in methodology. On the other hand,
changes arose in the way of teaching in the
United Kingdom considering the separation of
the four skills quite in the same epoch, after
World War II. Due to the fact that the British
pedagogues focused on teaching English
to pupils in colonies, the focus was also on
speaking and listening, but with an accent on

grammar and translation. Attributable to the
foreigners who came to the United Kingdom
in the 1960s, the focus shifted and a split took
place. There were now “two novel directions:
English for specific purposes for technical and
professional learners and English for academic
purposes for university students.” (Hinkel). The
change occurred especially in the emphasis
of the situational language rather than the
structural one and A. S. Hornby developed
the situational-structural method focusing
on listening and speaking, teaching language
‘chunks’ in real-world situational contexts. This
led to another sequencing of activities known as
Presentation, Practice, Production (PPP) where
the model serves as a guide line for the student
to acquire information.
The next decade brought another approach
in teaching English was born, influenced by the
humanistic current in both the United States
of America and the United Kingdom, with
some difference considering the pragmatic
goal-orientation in the United Kingdom.
Communication was the key word which
guided teaching both inside and outside the
classroom. The models were taken from the
authentic language spoken in order to use it in
real situations to communicate meaningfully.
The emphasis was now on functions and the
separation of the four skills became needless.
Negotiating meaning, using authentic materials,
the focus of language functions brought the
change in approaching English teaching. Thus
the Communicative Language Teaching and
all other methods which preceded it and were
influenced by it placed in their core teaching
English using integrated skills.
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SA sarbatorim cu stil...
prof. Esther Andraș
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

Petrecerea de Halloween din acest an
a fost cu totul specială. Elevii adoră să se
implice în activităţi care încurajează spiritul
de competiţie și creativitatea. Cabinetul de
limba engleză a fost amenajat şi decorat
pentru găzduirea participanţilor la eveniment.
Activitatea a debutat cu un concurs de
desene pe tema „Halloween”, elevii dând
dovadă de talent, simţ artistic şi originalitate.
A fost recreată o atmosferă autentică cu
ajutorul posterelor înfăţișând case bântuite,
lilieci, vrăjitoare cu pisici negre . Juriul
format din elevii claselor terminale a avut
o misiune dificilă întrucât toate desenele
înscrise în competiţie au fost înfricoșătoare.
Al doilea moment al acţiunii a constat în
etalarea celor mai înfricoşătoare costume de
Halloween în cadrul unei parade acompaniate
de muzică specifică sărbătorii. Cele mai
multe costume au fost create de înșiși
elevii participanţi. Au fost nominalizate
şi premiate de către juriu cele mai inedite
costume. Felicitări tuturor concurenţilor!
De asemenea, elevii şcolii s-au întrecut
în decorarea uşilor sălilor de clasă şi
confecţionarea unor felinare din dovleci
(„Jack o’lantern”). Cine ar fi crezut că există
atâtea modalităţi de sculptare a unui dovleac?
Simboluri ale sărbătorilor de toamnă, felinarele
confecţionate din dovleci au făcut deliciul
publicului. Din nou elevii noștri au fost la
înălţime. Şi aceste concursuri s-au finalizat
cu aplauze şi diplome din partea juriului.
Concursurile-surpriză au inclus „Jocul
merelor plutitoare” şi „mumificarea”
participanţilor voluntari. Concurenţii au
fost nevoiţi să “pescuiască” mere dintr-o
galeată cu apă, fără să-și folosească mâinile.
6

Două echipe de elevi s-au transformat în
mumii într-o cursă contra cronomentru.
Iar după toate acestea nu poţi să nu aștepţi cu
nerăbdare următoarea petrecere de Halloween!

Despre bullying...
Fenomenul de „bullying”
(hărţuire) este întâlnit chiar
din primele zile de școală și,
din nefericire, elevii retrași
și necomunicativi sunt
victimele cele mai frecvente
ale agresiunii fizice sau
verbale.
Din punctul meu de vedere
elevii care își agresează
colegii au probleme de
comportament tocmai din
cauza mediului familial din
care provin, iar la școală
găsesc un teren favorabil
în care ei deţin controlul,
exagerează, iau decizii greșite
și astfel apare renumitul
fenomen de bullying. Cei
agresaţi pot prezenta în
timp schimbări grave de
comportament, cum ar fi
pierderea încrederii de sine
și chiar depresia. De cele
mai multe ori, din
cauza lipsei de
comunicare cu
părinţii sau

profesorii, elevii hărţuiţi nu
știu cum să procedeze sau
pur și simplu nu au idee ce li
se îmtâmplă.
Fiecare dintre noi a fost
măcar o dată victima acestui
fenomen și pot afirma cu
certitudine că nu există
situaţie mai neplăcută decât
aceasta. Există un proverb
pe care il auzim aproape
zilnic și cred că se potrivește
de minune în acest context:
„Ce ţie nu-ţi place, nici altuia
nu-i face!” Îi provoc astfel pe
toţi cei care recurg la astfel
de practici la școală sau în
mediul online să facă un
exerciţiu de imaginaţie și să
se plaseze în locul colegului
hărţuit, umilit și batjocorit.
Poate în acest fel vor înţelege
ce impact negativ au asupra
celor din jur.

Am citit despre efectele
acestui „virus contagios”
dar și despre modalităţile de
combatere ale fenomenului.
Specialiștii sunt de părere
că trebuie să ceri ajutorul
dacă ești victima acestui
gen de agresiune. Sunt
ușor sceptică în faţa acestei
soluţii, deoarece eu și mulţi
alţi adolescenţi evităm să ne
ascundem după fusta mamei
din vină, rușine și gândul că
nu suntem în stare să ne
apărăm singuri.
Toţi ne vom maturiza întrun moment al vieţii sau altul
și vom fi pregătiţi să dăm
piept cu frica pe care o avem
sau cu persoana de care ne
este frică dar până atunci să
evităm să practicăm bullyingul la școlă sau oriunde, să
reţinem că din răutate nu
înflorește o lume mai bună.
Hebedean Larisa, XIA
prof. coord. Esther
Andraș
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URBAN LEGEND...
prof. Gabriela Avram
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

Odd Parallels between two great
presidents of the United States:
Abraham Lincoln and John F. Kennedy

Abraham Lincoln and John F. Kennedy lived
in different times and had very different
family and educational backgrounds. Lincoln
lived in the 19th century; Kennedy lived in
the 20th century. As for their backgrounds,
Kennedy came from a rich family, but Lincoln’s
family was not wealthy. Because Kennedy

Abraham Lincoln (Sunday, 12 February 1809 Saturday, 5 April 1865)
Born in Sinking Spring Farm, Southeast Hardin
County, Kentucky. Religion: None (he joined
and was a member of no church) - However his
parents were Baptists. 16th President of the
United States - 1861 to 1865 (56 Years old at
death)

Lincoln was, in other words, a self-educated
man. American presidents Abraham Lincoln
and John F. Kennedy were both tragically
assassinated during their terms in office.
Both men were admired by many people but
8
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came from a wealthy family, he was able
to attend expensive private schools. He
graduated from Harvard University. Lincoln,
on the other hand, had only one year of
formal schooling. In spite of his lack of formal
schooling, he became a well-known lawyer.
He taught himself law by reading law books.

John Fitzgerald “Jack” Kennedy (Tuesday, 29
May 1917 - Friday, 22 November 1963)
Born in Brookline, Massachusetts. Religion:
Roman Catholic. Often referred to by his initials
“JFK” . 35th President of the United States - 1961
to 1963 (46 Years old at death)

actually hated by those who opposed their
political views. Shortly after Kennedy was
assassinated, a comparison between their
lives and deaths surfaced. That comparison
pointed out some amazing coincidences.

The following chart compares the amazing coincidences in the deaths of Lincoln and Kennedy.

Lincoln

Kennedy

Lincoln was elected to Congress in 1846

Kennedy was elected to Congress in 1946

He was elected President in 1860

He was elected president in 1960

His wife lost a child while living in the White
House

His wife lost a child while living in the White
House

He was directly concerned with civil rights

He was directly concerned with civil rights

Lincoln had a secretary named Kennedy who
told him not to go to the theater1

Kennedy had a secretary named lincoln who
told him not to go to Dallas2

Lincoln was shot in the back of the head in
the presence of his wife

Kennedy was shot in the back of the head in
the presence of his wife

Lincoln was shot in the Ford Theatre

Kennedy was shot in a Lincoln, made by Ford

He was shot on a Friday

He was shot on a Friday
BABEL
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The assassin, John Wilkes Booth, was known
by three names, comprised of fifteen letters

The assassin, Lee Harvey Oswald, was known
by three names, comprised of fifteen letters

Booth shot Lincoln in a theater and fled to a
warehouse3

Oswald shot Kennedy from a warehouse and
fled to a theater

Booth was killed before being brought to trial

Oswald was killed before being brought to
trial

There were theories that Booth was part of a
greater conspiracy

There were theories that Oswald was part of
a greater conspiracy

Lincoln's successor was Andrew Johnson,
born in 1808

Kennedy's successor was Lyndon Johnson,
born in 1908

Andrew Johnson died 10 years after Lincoln's
death

Lyndon johnson died 10 years after
Kennedy's death

1 Note: It is an urban myth that Lincoln had a secretary named Kennedy. There is no record of that.
2 Note: There is no record whether or not Kennedy’s secretary warned him.
3 Note: Booth actually fled to a farm and was killed in a tobacco barn. It might be a stretch to call it a
warehouse. But two years after his death, Booth’s body was temporarily moved to a warehouse. Also,
after the assassination, the government closed the Ford Theatre and turned it into a warehouse.

Some other interesting facts include:
Lincoln’s dream
Apparently Lincoln had a dream several
days before the assassination that he had
been killed. He told his wife that he had seen
himself in a casket.
A Kennedy uncovers plot
In February 1861, there was a plot called
the “Baltimore Plot” to assassinate Lincoln
as he passed through the city. A NYPD officer,
John Kennedy, claimed to have uncovered
the plot. In 1951, a movie The Tall Target was
made about the plot, staring Dick Powell as
Kennedy.

Pet turkey name is Jack
Also, Lincoln’s son Tad had a pet turkey
named Jack. Tad asked his father not to kill
the turkey for Thanksgiving. Although Harry S
Truman started the official tradition, Lincoln
was the first to “pardon” a Thanksgiving
turkey.
Skeptics disagree
Some skeptics say that you could take any
two famous people and find a number of
similar-type coincidences between them.
The only problem with that theory is that
there really haven’t been any listings of such
comparisons. And certainly none has been as
extensive as the Lincoln-Kennedy similarities.

“Coincidence is God’s way of remaining anonymous.”

— Albert Einstein (1879–1955) German born theoretical physicist

10
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English Jokes
My ex tested me: You can delete my number.
I replied: Who is this?
Pessimist: “Things just can’t get any worse!”
Optimist: “Nah, of course they can!”
Money doesn’t buy you happiness but it can buy you a jet-ski. It is
impossible to be sad when you’re riding on the jet-ski.
Is Google a he or a she?
A she, no doubt, because it won‘t let you finish your sentence
without suggesting other ideas.
Teacher: Why are you late today?
Student: Because of the sign down the road.
Teacher: What does the sign have to do with your being late?
Student: The sign said: School ahead, Go slow!
7. Let’s eat grandma! Let’s eat, grandma! Punctuation saves lives!
My boss told me to have a good day. So, I went home.
Teacher: Change the sentence in the Future tense: I killed a person.
Student: You will go to jail!
A mother to her son: Kids are starving in Africa and you won’t finish your food!
Her son: So….making me fat will somehow change that?
Sources: Different internet pages

prof. Răzvan Danciu
Colegiul Tehnic “D. Leonida”
Petroșani

BABEL
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REUNIUNE PROIECT
ERASMUS+
prof. Rus Gabriela Rodica
prof. Cercel Anamaria
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

În perioada 15 – 16
noiembrie 2016, la Şcoala
Primară din localitatea
Withernsea - Anglia, a
avut loc prima întâlnire
transnaţională din cadrul
proiectului Erasmus+
K2, finanţat de Uniunea
Europeană, proiect cu
titlul „Learning beyond
the classroom walls”. La
această reuniune din partea
Colegiului Tehnic Dimitrie
Leonida structură Şcoala
Gimnazială Nr.2 Petroşani,
au participat d-na prof. Rus
Gabriela-coordonatoarea
proiectului şi d-na prof.
Andraș Esther-membră în
echipa de implementare a
proiectului.
Coordonatorul acestui
proiect este Withernsea
Primary School Academy
(Anglia), Şcoala Gimnazială
Nr.2 Petroşani fiind partener,
alături de alte cinci instituţii
de învăţământ din : Italia,
Lituania, Belgia, Bulgaria
şi Spania. Proiectul are ca
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scop dezvoltarea la elevi a abilităţilor
de învăţare în afara sălii de clasă,
produsul final constând în crearea
de către partenerii europeni a unei
baze cuprinzând exemple de lecţii din
spaţiul non-formal, lecţii care vor putea
fi utilizate în activitatea de predareînvăţare, atât de către elevi, cât şi de
către profesori. În cadrul reuniunii au
participat doar profesori din şcolile
partenere ale proiectului, şcoli din spaţiul
european.
Proiectul se derulează în perioada
2016-2019 şi are o durată de 32 luni.
Scopul acestei întâlniri a fost stabilirea
acţiunilor imediat următoare pe care
trebuie să le desfăşoare fiecare partener
pentru atingerea obiectivelor proiectului
şi a graficului mobilităţilor. Prima zi
a întâlnirii a debutat cu prezentarea
partenerilor şi vizitarea corpurilor de
clădire care compun şcoala gazdă. Ni
s-a prezentat pe scurt sistemul public
de învăţământ din Anglia, structura
programelor şcolare pentru învăşământul
preşcolar, primar şi gimnazial.
Dintre logo-urile propuse de fiecare
şcoală a fost votat cel care este cel mai
reprezentativ pentru proiect.
De-a lungul celor două zile partenerii
s-au pus de acord cu activităţile pe care
le vor desfăşura până la întâlnirea de
proiect de la sfârşitul lunii ianuarie 2017.
S-a făcut schimb de mascote şi de
jurnale. Pană la întalnirea din Italia în
scoala noastră va participa la activităţile
de proiect şi nu numai, mascota şcolii din
Bulgaria, Gheorghi, iar mascota noastră,
Maria, va participa la activităţile şcolii
partenere din Bulgaria.
BABEL
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,,COMORI ASCUNSE’’ ALE
JIULUI DE EST
prof. Carmen Damian
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

În mediul acvatic al pâraielor de munte
din bazinul hidrografic al Jiului de Est își duc
viaţa un număr de pești dintre care cei mai
mulţi aparţin neamului păstrăvului sau al
salmonidelor, dar există și alte specii. Cicarul
trăiește în apele Jiului de Est și ale afluenţilor,
adulţii se retrag în zonele mai adânci şi se
adăpostesc deseori sub pietre sau se fixează
pe peştii vii.
Lipanul este un salmonid de talie mijlocie, a
cărui lungime corporală este în medie de 30 –
35 cm. Rar s-au capturat exemplare mai mari,
citându-se o lungime maximă de 60 cm şi o
masă corporală maximă de 6,7 kg. Corpul este
fusiform, alungit, uşor comprimat lateral.Este o

14

specie reofilă, populând râurile repezi de munte
cu facies pietros, în aval de zona păstrăvului.
Preferă apele repezi, dar adânci, bine oxigenate,
trăind în ascunzişurile dintre bolovani sau
în zonele umbrite de vegetaţie. Puietul este
gregar, deplasându-se în cârduri. Pe măsură ce
înaintează în vârstă, lipanul devine solitar.
Fusarul este o specie dulcicolă, reofilă,
populând râuri mai mici sau mai mari, dar cu
apă adâncă, limpede şi curent puternic. Preferă
zonele cu substrat tare, nisipos sau pietros,
este bentonic, fiind găsit de obicei printre
pietre sau parţial îngropat în nisip. Zglăvocul
preferă apele reci reofile din zonele de munte,
se refugiază adesea sub pietrele aflate în

Eudontomyzon danfordi( chișcar)

Thymallus thymallus(lipan)

Zingel streber (fusar)

Barbus meridionalis (mreana vânătă)
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Hartă zonă păstrăv și lipan
apropierea malului, este o specie reofilă şi strict
sedentară care nu migrează
Pentru monitorizarea ihtiofaunei în secţiunile
de pe cursurile de apă a fost folosit agregatul
de pescuit electric de captură reversibilă,
conform SR EN ISO 14011/2003, exemplarele
de pești capturate fiind eliberate după
analizarea lor (Administraţia Bazinală de Apă
Jiu).
Pe râul Jiu, în secţiunea Cimpa, prelevarea
faunei piscicole a avut loc în luna august,
2015, pe o lungime de 200 m și o suprafaţă de
aproximativ 1000 m2, la o adâncime a apei ce a
variat între 0,2- 0,7m și o viteză medie de 3,21
de m/s. Au fost capturaţi indivizi din speciile
Salmo trutta fario, Oncorchyrnus mychiss,
Salvenius fontinalis, Thymallus thymallus cu
o densitate medie totală de 9 ex/100m2, ceea
ce a condus la încadrarea în categoria apelor

Cottus gobio: Zglăvoc

salmonicole , zona păstrăvului și a lipanului
conform clasificării realizate de prof. dr. acad.
Petre Bănărescu.
În sensul Directivei 78/659/CEE, apele
salmonicole sunt definite ca fiind acele ape
care permit sau ar putea permite dezvoltarea
populaţiilor de pești aparţinând speciilor de
salmonide, precum păstrăvul (Salmo trutta),
lipanul (Thymallus thymallus). Rezervaţia
naturală Cheile Jieţului pe cursul de apă Jieţ
este arie de protecţie specială avifaunistică.
Zonele destinate pentru protecţia habitatelor și
speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea
stării apei este un factor important cuprind
ariile naturale protejate desemnate în mod
oficial prin acte de reglementare la nivel
comunitar, naţional și local și care au legătură
cu corpurile de apă.

Păstrăv curcubeu
BABEL
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WILLIAM WALLACE,
EROUL SCOTIEI
prof. Valentin Stoica
Colegiul Tehnic “D. Leonida” Petroșani

Sir William Wallace a fost un cavaler şi
nobil scoţian devenit unul din principalii
lideri în timpul Războaielor Scoţiene de
Independenţă.
De secole, figura istorică a lui William
Wallace se confundă inevitabil cu spiritul
dârz și nesupus al scoţienilor. Faptele sale,
povestite din generaţie în generaţie, au fost
ridicate la rangul de simbol al identităţii
naţionale, iar povestea vieţii acestuia, ”The
Wallace”, scrisă în secolul al XV-lea, continuă
să fie și astăzi cea mai citită carte din Scoţia,
după Biblie. Privit, în același timp, cu groază
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de către cronicarii englezi medievali, cei care
îl socoteau un veritabil Antichrist al epocii,
William avea să își scrie propia istorie pe
calea armelor.
Povestea sa începe practic în 1296, anul
cucerii Scoţiei de către regele englez Edward
I Longshanks și al instituirii unui regim de
ocupaţie cu mult peste limita suportabilităţii
oprimatului popor scoţian. Era o perioadă în
care cruzimea monarhului englez, considerat
unul dintre cei mai neîndurători lideri englezi
din istorie, avea să atingă apogeul. Mii de
scoţieni vor fi uciși, indiferent de vârstă și
pentru cele mai banale acuzaţii, nobilii vor
fi închiși și însuși regele scoţian, Edward
Balliol, va fi umilit în văzul tuturor.

Scânteia revoltei iminente
avea să fie aprinsă de
nimeni altul decât Wallace.
El, în fruntea miilor de
munteni adunaţi din toate
colţurile ţării „asemenea
roiurilor de albine”, va porni
o controversată campanie
împotriva tuturor englezilor
din Scoţia.

formaţii rectilinii, și care erau
antrenaţi pentru a stopa
șarjele cavaleriei adverse. În
ambele bătălii de la Stirling
și Falkirk, schiltron și-a
dovedit din plin eficienţa.

Formaţia de luptă a fost
adoptată și perfecţionată
de către Robert the Bruce,
cel care avea să câștige
independenţa Scoţiei.

Wallace a învins o armată
engleză în bătălia de la
Stirling Bridge în 1297, şi a
devenit Lord Protector al
Scoţiei.Bătălia a simbolizat
câștigarea independenţei
Scoţiei în faţa monarhiei
engleze.
Din păcate, peste câteva
luni, Wallace a fost învins
de armata engleză în bătălia de la Falkirk, iar apoi
din cauza trădării unuia
dintre apropiaţii săi, a fost
capturat de englezi, judecat
și executat.
În 1995, ecranizarea
producţiei hollywoodiene
„Braveheart”, ce ilustra
viaţa eroului scoţian, a adus
acesteia 10 nominalizări la
premiile Oscar, câștigând
5 dintre acestea. Printre
trofeele câștigate se numără
cel pentru Cel mai bun film și
pentru Cea mai bună regie.
Formaţia de luptă
inventată de Wallace se
numește schiltron și era
constituită din grupuri de
soldaţi înarmaţi cu suliţe
și halebarde, așezaţi în

BIBLIOGRAFIE:
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Ce este vloggingul?
Dănuţ Zabacinski, XI B
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroșani

Primul videoblog a apărut în
anul 2000, în Statele Unite,
venind cu o alternativă
a blogului, în care
textul este înlocuit
de video. În
numai cinci ani,
graţie înfiinţării
şi, ulterior,
succesului
platformei
YouTube,
vloggingul ca
activitate s-a
transformat într-un
fenomen.
În România, startul acestui
curent a fost dat de Mikey Hash (Mihai
Holhoş) şi a lui Doză de Haş. Ceea ce a pornit
dintr-o simplă distracţie între prieteni a ajuns
un fenomen, concretizat acum într-un canal
cu peste 1.000 000 de abonaţi şi aproape 100
de milioane de vizualizări.
Alţi vloggeri îşi caută o nişă de subiecte,
cum e Anne Marie, de la Vlogul de Marţi,
emisiune pe care a început-o în 2010 şi în
cadrul căreia postează constant din 2013.
Originară din Piatra Neamţ, dar mutată
în Alba-Iulia, Anne Marie„ vlog-uieşte”
cu accentul din ambele regiuni.A creat
personajul: “Crazy Iolanda” - moldoveanca
psiholog, care dă sfaturi.
18

BABEL

Vloggerii sunt autodidacţi. Pornesc, de
obicei, de la cunoştinţele de bază şi se
dezvoltă odată cu canalul lor.
Se ocupă de întreaga
producţie, de la scriere
până la montaj şi
publicare. Câţiva
dintre vloggerii
români sunt:
Mickey, Zmenta,
Codrin Bradea,
Tequila,
Levi, Gaben,
Anne-Marie,
DaniPeNet, Tudi
Popa, Daniel Pîrvan,
Zorilă Tiberiu.
Vloggerii se pot
înscrie într-un program de
parteneriat cu Youtube, ceea ce le
permite să câştige bani din conţinut. Mai
mult, dacă în urmă cu câţiva ani vloggerii
erau bucuroşi să aibă un venit suplimentar,
fie el unul modic, de pe urma pasiunii lor de
a vorbi în faţa camerei, în prezent, un vlogger
de succes poate trăi numai din această
activitate, ba chiar îşi poate înfiinţa afaceri

conexe - de la case de producţie
la propriile colecţii de cosmetice şi
accesorii.
În România, vloggingul este în
plină dezvoltare. Sunt vloggeri
care preiau formate de emisiuni
din străinătate, sunt vloggeri care
creează conţinut original, dar
cel mai important este că şi-au
creat o comunitate de admiratori.
Cei mai mulţi fac vlogging din
pasiune, dar ei pot câştiga bani din
activitatea lor.
În ţara noastră, materialele video
de pe YouTube sunt plătite cu
aproape 2 dolari pentru 10.000 de
vizualizări. Reclamele din clipuri nu
sunt singura metodă de a obţine
venit. Vloggerii se pot folosi şi de
plasarea de produse, de exemplu,
dar au nevoie de notorietate, de o
bază numeroasă de fani.
PewDiePie, pe numele real Felix
Arvid Ulf Kjellberg născut în 24
Octombrie 1989 este un vlogger
suedez. Canalul său are cea mai
rapidă creștere de abonaţi.
Vloggerul PewDiePie şi-a lansat
canalul de Youtube în anul 2010.
Acesta a ajuns, în numai şase ani,
cel mai vizualizat youtuber de pe
planetă, cu aproape 50.000.000 de
abonaţi şi peste 13.000.000.000
de vizualizări la videoclipurile sale.
PewDiePie câștigă șapte milioane
de dolari pe an, primind cel mai
probabil și cea mai mare sumă
prin plasare de produse dintre toţi
youtuberii implicaţi.
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Los Reyes Magos
Prof. Pamela Mareș
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petrosani

Tambièn en España el invierno es la
estación coando se celebran muchas y
alegres fiestas. La Navidad, el Dia de los
Incentes, la Nochevieja o Los Reyes Magos,
si todavia no lo sabias, te puedes enterar de
cómo se celebran legendo lo siguiente:
La madrugada del 6 de enero llega a las
casas desde Oriente ‘’los Reyes Magos’’. La
llegada de los Reyes Magos es una de las
màs importantes tradiciones de la Navidad
en España.
Quiènes son los Reyes Magos? Tambièn
llamados Magos de Orientes, sus origenes
nos llevan hasta la Biblia. El monaje
benedictino Beda, describió a los Reyes
Magos en un manuscrito: ‘’Melchor, anciano
de blancos cabellos y larga barba del mismo
color; Gaspar, màs joven y rubio y Baltasar, un
señor negro.
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Cada año, durante la madrugada del dia
6 de enero, los Reyes Magos acuden a las
casas de los niños para dejarles sus regalos,
del mismo modo que llevaron oro, incienso y
mirra al niño Jesùs. Los niños se acuestan
ilusionados dejando un poco de aqua en
las yentenas para los camellos, leche para
sus majestades y sus zapatos limpios en
las ventanas para los camellos,leche para
sus majestades y sus zapatos limpios en
las ventanas. Ca si todos no pueden dormir
esperando poder descubri inesperadamente
a Melchor, Gaspar y Baltasar. Se levantan
muy temprano y corren hacia el àrbol para
abrir entusiasmados sus regalos. La mañana
del 6 de enero los niños disfrutan de sus
regalos en la calle o en sus casas.

Feliz Navidad Y Felices Fiestas!

e' NATO IL RE DEL MONDO “GESu”'
Prof. Luminiţa Lăpugean
Colegiul Tehnic ”D. Leonida” Petroşani

Il Natale è una festa cristiana che
celebra la nascita di Gesù!

Il gregge stanco ansando riposava
sotto le stelle nella notte fonda.
Dormivano i pastori. Il tempo andava.
Qund’ecco una gran luce il cielo inonda.
E’ mezzanotte. Ed ecco un dolce canto
suona per l’aria, in armonia gioconda.
Si destano i pastori, al gregge accanto,
e ascoltano: “Sia gloria a Dio nei cieli
e pace in terra all’uomo!”.
O dolce incanto!
E’ nato un bimbo tutto luce e amore.
In una stalla, avvolto in pochi veli,
povero è nato e pure é il Re dei cieli.
E dice a tutti: “State cuore a cuore,
come fratelli! Non odiate mai!
L’anima che perdona è come un fiore.
Chi crede in me non perirà mai”.

AUGURI! BUONE FESTE A TUTTI!
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Mediul conteazA!...
la ,,Leonida”
Prof. Carmen Damian
Colegiul Tehnic ”D. Leonida”
Petrosani

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” este unul dintre câștigătorii
competiţiei „Idei din Ţara lui Andrei”
3000 de lei din partea
asociaţiei EDUPRO.
Scopul proiectului este
dotarea unui spaţiu din
incinta colegiului cu
echipament corespunzător
astfel încât să creăm un
laborator pentru dobândirea
competenţelor practice
necesare calificării de nivel
5 în domeniul tehnician
laborant pentru protecţia
calităţii mediului, în vederea
inserţiei absolvenţilor pe
piaţa muncii.

Profesori de la Colegiul
Tehnic „Dimitrie Leonida”
Petroșani au înscris școala
în programul „Idei din Ţara
lui Andrei”, program susţinut
și implementat de către
OMV PETROM S.A.
Proiectul cu titlul „Mediul
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contează!” înscris în
competiţia de proiecte din
cadrul domeniului educaţie
profesională s-a clasat pe
locul 9 din 177 și obţine o
finanţare de 6596 de euro
din partea OMV PETROM
S.A., precum și suma de

Conform studiului realizat
de INCSMPS privind
privind cererea de formare
profesională pentru perioada
2014-2020, se observă că
în regiunea Vest - din care
face parte unitatea noastră
-procentul alocat domeniului
protecţiei mediului este de
26,20%.În unitatea noastră
funcţionează învăţământ

postliceal în domeniul
protecţiei mediului, dar
din păcate nu deţinem
echipamentele necesare
unui laborator. Instruirea
teoretică se face în sălile de
clasă, dar pentru că orele de
instruire practică reprezintă
50% din totalul orelor alocate
unui modul, este necesar ca
acestea să se desfășoare
într-un laborator dotat cu
echipamente și instrumente
astfel încât elevii să
poată obţine competenţe
individuale de recoltare a
probelor, de identificare
a poluanţilor existenţi în

mediu, de prognozare a
dispersiei acestora, de
monitorizare a calităţii și
poluării aerului, apei, solului.
Este necesară pregătirea
de tehnicieni ecologi pentru
că există în zonă firme
ce activează în domeniul
ecologiei și protecţiei
mediului.
În urma realizării acestui
laborator de mediu se
va asigura dezvoltarea
competenţelor practice
pentru elevi astfel încât
aceștia să devină competitivi
pe piaţa forţei de muncă
în raport cu cerinţele

angajatorilor și propriile
lor aspiraţii. Laboratorul
de mediu creat va atrage
mai mulţi elevi pe această
filieră tehnică iar în urma
diseminării rezultatelor
proiectului agenţii economici
vor înţelege oportunităţile
și avantajele desfășurării
de parteneriate cu școala
noastră așa încât laboratorul
va putea fi susţinut atât
prin fondurile proprii
școlii dar și de către agenţi
economici care vor avea
interes ca absolvenţii școlii
postliceale cu calificarea de
tehnician laborant mediu
să fie bine pregătiţi atunci
când vor fi integraţi pe piaţa
muncii. Totodată, rezultatele
acestui proiect vor constitui
un exemplu de bune practici,
creând astfel premisele altor
parteneriate, chiar cu agenţi
economici din alte orașe.
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Scoala
altfel...
,

