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Alternative de învăţământ online – platforma PLONE 

Pagina web a clasei  
 

prof. MIKLOŞ MIHAELA 
Șc. Gimn. Nr. 7 Petroşani 

 
 

Revoluţia tehnologicǎ recentǎ a adus schimbǎri majore felului  în care astǎzi înţelegem şi 
abordǎm învǎţarea şi educaţia. Nivelul nemaiîntâlnit al schimbului de informaţii a influenţat atât de 
puternic procesul de învǎţare încât astǎzi accesibilitatea la cunoaştere relevantǎ şi actualizatǎ a devenit 
un element indispensabil fiecǎruia dintre noi. 

Statutul de lucrǎtori ai cunoaşterii ne forţeazǎ sǎ ne asigurǎm cǎ deţinem abilitǎţi de a gǎsi, 
evalua şi folosi informaţii relevante pentru a putea sǎ ne dezvoltǎm competenţe care, la rândul lor, ne 
vor permite sǎ funcţionǎm eficient în societatea tehnologizatǎ a cunoaşterii de azi.  

Învǎţarea s-a transformat într-un proces continuu, care necesitǎ din ce în ce mai multǎ participare 
şi implicare. 

Evoluţia tehnologică s-a produs şi calculatorul face parte din viaţa majorităţii. Internetul este şi el 
o formă de comunicare puternic înrădăcinată. Folosite constructiv cele două elemente pot fi un sprijin 
real al educaţiei de calitate. Oamenii învaţǎ tot mai frecvent în diferite medii virtuale, medii ce le oferǎ 
posibilitatea de a obţine informaţii şi faciliteazǎ dezvoltarea de abilitǎţi ce permit folosirea mai eficientǎ 
a acestor informaţii. Ca rezultat, învǎţarea cu ajutorul tehnologiei a devenit o activitate naturalǎ pentru 
generaţiile de astǎzi, fapt care duce la o regândire a modului în care se percepe şi se realizeazǎ educaţia. 
Învǎţǎmântul de tip industrial (fǎcut la scarǎ mare, unde indivizi numeroşi învaţǎ toţi aceleaşi lucruri) a 
dispǎrut, chiar dacǎ aceastǎ stare de fapt nu este încǎ acceptatǎ sau înţeleasǎ pe deplin. Acum elevii au 
posibilitatea sǎ înveţe în funcţie de capacitǎţile şi interesele proprii, având o libertate mai mare de a 
alege ce, cum,  când, împreunǎ cu cine şi de la cine vor sǎ înveţe.  

Accesul din ce în ce mai rǎspândit la echipamente de calcul şi la servicii de transfer a 
informaţiilor în combinaţie cu eliminarea barierelor din calea accesului liber la informaţii de calitate sub 
formǎ de manuale, cǎrţi, articole scolastice, materiale video şi audio reprezintǎ o democratizare 
informaţionalǎ fǎrǎ precedent, care rescrie complet standardele şi aşteptǎrile învǎţǎmântului de 
pretutindeni. 

Fiinţa umanǎ este facutǎ sǎ comunice. În noua societate, cea de tip informaţional, comunicarea, 
transferul şi schimbul de informaţii se desfǎşoarǎ  prin intermediul sistemelor informaţionale. Punerea la 
un loc a datelor stocate digital, a textelor, sunetului şi imaginii multimedia au condus la rǎspândirea 
utilizǎrii sistemelor moderne de telecomunicaţii, a computerelor personale şi serviciilor electronice de 
informaţii. Internetul, o reţea globalǎ de informaţii, s-a transformat în platformǎ globalǎ de 
telecomunicaţii. 

Tranziţia cǎtre societatea informaţionalǎ, globalizarea, progresul ştiinţific şi viteza foarte mare a 
transformǎrilor, toate acestea fac ca oamenii sǎ fie confruntaţi cu o avalanşǎ de informaţii. Usurinţa în 
utilizarea reţelelor infomaţionale şi de comunicaţii reprezintǎ însuşiri de bazǎ pentru noi toţi. 

Noua societate informaţionalǎ aduce cu sine o serie de oportunitǎţi deosebite: constrângerile 
spaţiale şi temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult reduse, informaţiile pot 
fi prelucrate, stocate şi transferate rapid, preţurile serviciilor legate de transferul informaţiei sunt în 
continuǎ scǎdere. 
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 Societatea informaţionalǎ nu numai cǎ va deschide noi canale de comunicaţie între oameni, ci va 
avea un impact important asupra modului în care trǎim, învǎţǎm, muncim, consumǎm, interacţionǎm 
unii cu alţii, etc. Având în vedere impactul noilor tehnologii asupra societǎţii, educaţia şi perfecţionarea 
vor juca un rol crucial în familiarizarea oamenilor cu schimbarea. 

 
În demersul de integrare în viaţa educaţională a societăţii a cuceririlor ştiinţei, tehnicii şi 

tehnologiei informaţionale într-un tot funcţional, utilizarea calculatorului în procesul de învăţare 
(instruirea asistată de calculator) a devenit răspunsul pertinent al şcolii în acest sens.  

 
Învăţarea cu ajutorul calculatorului este o metodă didactică activă şi modernă. Instruirea asistată 

de calculator reprezintă, din punct de vedere pedagogic, un mod de organizare a procesului instructiv-
educativ, promovat în ultimele două decenii, atât în ţările dezvoltate, cât şi în unele în curs de 
dezvoltare, într-un ritm considerabil. Ea este o activitate deosebit de complexă, integrând, pe lângă 
resursele umane implicate (cadre didactice şi elevi) şi resurse materiale deosebite (prezenţa unui 
computer şi a altor tehnologii informaţionale şi de comunicare), acestea din urmă, de cele mai multe ori 
minimalizând rolul celor umane, respectiv a cadrului didactic, care devine, mai mult decât în alte moduri 
de organizare a activităţii instructiv-educative, un moderator, un îndrumător, un observator al activităţii 
desfăşurate. 

 
Ca orice lucru nou care încearcă să modifice activităţile de bază ale omului, şi instuirea asistată 

de calculator a stârnit vii contradicţii, îngrijorări şi rezerve, mai ales în lumea educaţională şi cu 
precădere din partea unor educatori şi cercetători, iar de cealaltă parte, entuziasm şi supraevaluare din 
partea altora. Entuziasmul cu care a fost primită instruirea asistată de calculator a venit din partea acelor 
cadre didactice care au fost concentrate pe elev, pe dezvoltarea liberă şi creativă a acestuia, pe 
participarea lui activă şi conştientă la propria-i formare. 

Instruirea asistată de calculator dă posibilitatea cadrelor didactice să devină moderatori, ghizi, 
animatori, observatori ai procesului instructiv-educativ, evaluatori, dar le oferă şi elevilor posibilitatea 
reală de a se autoeduca, autoforma şi autoevalua. 

 
În perioada 4 - 8 iulie 2011, am participat la Roma (Italia), la programul de formare 

„Eurodidaweb – Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools” (Utilizarea în scop pedagogic a 
internetului şi a instrumentelor multimedia - Eurodidaweb). Instituţia organizatoare a fost F.C. 
“Europaclub” LIDS “Sapienza” University – Roma. Programul de formare Eurodidaweb a avut o durată 
de 5 zile şi a implicat familiarizarea participanţilor cu instrumentele oferite de internet şi conţinuturile 
multimedia, dezvoltarea şi integrarea conţinuturilor în Plone, cunoştinţe despre diferite aplicaţii şi 
metode de management al conţinuturilor.  

 
Agenda programului de formare a inclus prelegeri despre Web-learning; Web-learning vs. e-

learning; utilizarea platformei open-source PLONE; compararea platformei Plone cu Moodle. Cursul de 
formare a urmărit să furnizeze participanţilor competenţe digitale care să permită crearea de pagini web, 
folosind instrumentele oferite de internet şi conţinuturile multimedia, oferindu-ne posibilitatea de a 
valoriza astfel avantajele utilizării platformei Plone în crearea de pagini web pentru şcolile proprii, 
pentru diferite proiecte din şcoală şi chiar pentru predarea conţinuturilor din programa aferentă 
disciplinei, în manieră modernă, digitalizată. 
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Cursul a fost structurat pe două module: 
 
1. Modul teoretic: Istoria şi evoluţia aplicaţiilor web, având ca obiective: 
- prezentarea noţiunilor de Internet, portal şi server de site-uri WorldWideWeb, a noilor şi 

vechilor limbaje web; 
- prezentarea unor instrumente on-line utile: Plaxo, Last Pass, Xmarks; 
- definirea CMS (Content Management System), exemple de CMS, compararea CMS Plone cu 

CMS Joomla şi CMS Drupal; 
- crearea unui document cu HTML, utilizarea CSS pentru formatarea elementelor HTML; 
- alegerea tehnologiei adecvate pentru realizarea unui site; 
- organizarea infrastructurii serverului; 
- trecerea de la tehnologia e-learning la web-learning. 
 
2. Modul practic: 
a) aplicarea acestor competenţe în realizarea unui site web cu CMS Plone: 
- folosirea instrumentelor necesare construirii unui site web în PLONE, ca şi platformǎ e-

learning (inserare text, imagini, sunete, tabele, hiperlinkuri, fişiere video); 
- organizarea informaţiei, documentelor, stilurilor; 
- publicarea propriilor resurse, utilizarea drepturilor de membru şi a drepturilor de administrator; 
- administrarea profilurilor de utilizator, a rolurilor şi drepturilor membrilor, administrarea 

grupurilor. 
b) Utilizarea platformei de e-learning Moodle pentru dezvoltarea materialelor didactice: 
- utilizarea resurselor şi activităţilor din Moodle; 
- publicarea resurselor pe Moodle. 
 
În calitate de învăţător, am căutat tot timpul să găsesc noi modalităţi de a uşura înţelegerea, de a 

face cât mai atractiv procesul de învăţare, astfel încât acesta să fie considerat de cei mici o joacă. 
Metodele şi instrumentele tradiţionale de educaţie nu sunt adecvate ritmului lor, nu îi motivează să 
înveţe pentru că nu au nicio legatură cu stilul lor de viaţă. În schimb, cu ajutorul calculatorului, lecţia 
devine o poveste, cu personaje haioase, animaţii şi simulări, iar copilul învaţă prin descoperire. Predarea 
interactivă cu ajutorul conţinutului multimedia transmite informaţia îmbinând elementele atractive 
pentru copii: animaţie, text şi sunet. Ba mai mult, navigând pe Internet, elevii au posibilitatea de a depăşi 
graniţele clasei, de a-şi lărgi sfera de cunoaştere, de interes, de a se documenta, de a relaţiona cu alţi 
copii. 

 
Cu ajutorul cunoştinţelor dobândite la cursul Eurodidaweb, am reuşit sǎ realizez un site al clasei 

(realizat în Plone), un mediu educaţional virtual atractiv, eficient. Aici am postat materiale educaţionale 
suport (fişe de lucru, prezentări PowerPoint, materiale audio-video, linkuri, etc., la diferite discipline), 
fotografii şi filmǎri ale activitǎţilor şcolare şi extraşcolare realizate cu elevii clasei, etc. Site-ul clasei 
noastre a constituit şi un mediu de evaluare alternativă, elevii având posibilitatea de a posta aici, în 
calitate de utilizatori autentificaţi, creaţiile lor literare, plastice, fotografii, având totodată ocazia de a-şi 
exprima ideile, sentimentele (rubrica Forum). De asemenea, prin intermediul acestei pagini web, am 
putut menţine permanent legǎtura cu pǎrinţii.  
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 Alte avantaje ale utilizǎrii site-ului sunt: 

 
• Urmărire eficientă a nivelului de implicare şi performanţă a elevilor; 
• Oferirea de materiale care să se potrivească stilului de viaţă activ şi mobil de astăzi; 
• Materialele pot fi parcurse în ritmul impus de vârsta sau timpul liber al elevilor; 
• Impact minim asupra mediului înconjurător 
 

 este un sistem de management al conţinutului (CMS), care se poate utiliza 
pentru a construi un web site. Cu Plone, oamenii obişnuiţi pot contribui la conţinutul unui web site, fără 
ajutorul unui specialist. De asemenea, Plone rulează pe Web, deci nu aveţi nevoie să instalaţi niciun 
software special pe computer. Cuvântul “conţinut” are un sens general, pentru că aveţi posibilitatea să 
publicaţi multe tipuri de informaţii, inclusiv: 

 
Un web site Plone conţine diferite tipuri de conţinut, inclusiv text, fotografii şi imagini. Acestea 

pot exista în mai multe forme: documente, ştiri, evenimente, videoclipuri, fişiere audio, orice tip de fişier 
şi de date care poate fi încărcat sau creat pe un web site. Conţinutul poate fi, de asemenea, încărcat de pe 
computerul local. Puteţi crea foldere pe un web site Plone, care să deţină conţinut şi care să prezinte o 
structură de navigare. 

 
Plone este un sistem de gestionare de conţinut (Content management system - CMS), scris în 

limbajul de programare Python, folosit în special pentru a gestiona conţinut web sau pentru intranet, ca 
sistem de publicare a documentelor, server pentru portale web sau unealtǎ de colaborare între entitǎţi 
separate. Recomand utilizarea Plone pentru lucrul la clasă deoarece: 

- este un program gratuit pe care îl puteţi obţine accesând linkul: http://plone.org/; 
- este compatibil cu sistemele de operare Windows® 2000, XP, Vista şi Windows 7, Mac şi 

Linux; 
- foloseşte serverul gratuit Zope şi puteţi obţine gǎzduire gratuitǎ aici http://www.objectis.org/; 
- oferă o securitate superioară şi este foarte stabil; 
- Plone este un CMS ce poate fi administrat folosind doar un browser web; 

 - este extrem de uşor de folosit atât de către administratori, cât şi de editorii şi vizitatorii site-ului 
şi nu necesitǎ cunoştinţe vaste în domeniul utilizǎrii TIC; 

- permite crearea a diferite clase de utilizatori, fiecare clasă având niveluri de permisiuni şi acces 
diferite; 

- este complet multi-lingual, fiind tradus în peste 50 de limbi şi având suport pentru documente 
în mai multe limbi;  

 
- urmează standardele în domeniu în materie de accesibilitate şi standarde web; 
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- oferă foarte multe facilităţi avansate, precum:  
• grupuri şi utilizatori;  
• editor vizual pentru documente;  
•  indexare şi căutare automatǎ în documente şi în fişierele încărcate (Word şi PDF) ; 
•  o arhitectură standard pentru dezvoltarea de produse şi extensii, inclusiv generarea 

acestora prin UML; 
•  o comunitate de programatori ce produc extensii pentru acest sistem, multe dintre acestea 

disponibile în mod gratuit. 
•  

Plone este folosit în organizaţii precum NASA, Parlamentul Brazilian, Primǎria din Berna 
(Elveţia), oficiile guvernatorilor din Texas şi Hawaii, US Geological Survey şi multe altele. 

 
Aceste avantaje îl recomandă şi pentru folosirea în şcoli, scopul principal al platformei Plone 

fiind acela de a oferi un cadru de interacţiune pentru profesori şi elevii lor. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
http://plone.org/ 
http://www.cstdesign.ro/plone-zope 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 Desen realizat de un elev de clasa a III-a 
                                        CLUBUL COPIILOR PETROȘANI 
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ROBOŢI SOLARI 

                                                                                 Prof. Imre Kovacs ,  
                                                                           Clubul Copiilor Petrosani  

 
Robotii solari fac parte dintr-o categorie mai mare de roboti care pot fi construiti in regim 

de amatori de catre elevi de la cluburile si palatele copiilor. 
Roboti se clasifica in: 

• -roboti solari 

• -roboti urmaritori de linie 

• -roboti sumo 

• -roboti detector de labirint 

• -roboti amfibi 

• -roboti umanoizi. 

O categorie interesanta de roboti sunt cei solari, acestia isi bazeaza functionarea pe 
utilizarea panourilor solare realizate cu celule fotovoltaice. 

O astfel de celula indifferent de firma de care este construita poate sa debiteze un curent 
foarte mic (de la 2 mA pana la 15 mA).Puterea acestor celule este ori cum foarte mica, de 
ordinul mW..                                  Pentru a putea fi folosite in 
practica, aceste celule se leaga in serie(pentru cresterea 
tensiuni)precum si in parallel (pentru cresterea curentului).  

Roboti solari sunt realizati din urmatoarele elemente: 
� -un sasiu metalic  

� -sistemul de rulare 

� circuitul electronic de comanda  

� -motorul de actionare 

� -celula fotovoltaica 

    Sasiu metalic: 
Este component pe care se monteaza 

partile component ale robotului solar. Acesta 
trebuie sa fie suficient de rigid ,ca sa sustina atat 
rotile cat si componentele electronice. Mai nou 
acesta sepoate realiza si din material plastic.  
   
  Sistemul de rulare ; 

Este realizat din roti 
de cauciuc,  fixate pe osii,  
care sunt angrenate printr-un sistem oarecare cu motorul. O 
caracteristica importanta a rotilor o repezinta circumferinta acestora, 
precum si aderenta cauciucului la suprafata de rulare. Distanta pe care se 
va deplasa robotul, cel mai important parametru pentru concurs, este 
influentat de eficacitatea sistemului de rulare. Masa acestuia trebuie sa 
fie cat mai mica.  
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  Circuitul electronic de comandă : 
 
 
Este realizat din component 
electronice,  de regula 
semiconductori, atat 
tranzistoare cat si circuite 
integrate. Componenta 
principal este un condensator 
electrolitic de capacitate foarte 
mare,dar la o tensiune de lucru 
mica. Acest condensator 
functioneaza pe post de 
acumulator de energie  si 
trebuie sa aiba un curent de 
fuga cat mai mic. Cantitatea de 
energie electrica inmagazinata 
de condensator este direct 
poportionala cu capacitatea 
acestuia exprimata in farazi.  

 
 

Circuitul electronic are rolul de a permite incarcarea  condensatorului, pana la tensiunea 
maxima stabilita, moment in care circuitul electronic basculeaza , conectand motorul la sursa 
de energie , respective condensatorul electronictic incarcat. In acest moment motorul va 
antrena rotile robotului,deplasandu-l pana cand tensiunea pe condensatori scade sub o 
anumita valoare prestabilita: moment in care robotul solar se opreste.  Aceasta este distanta 
parcursa de robotul nostru concurent .Celula fotovoltaica are rolul de a incarca condensatorul 
cu energie electrica.  
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      Motorul de acționare : 
Poate fi atat motor pas cu pas cat si motorase obisnuire de mica putere,  alimrntate la 1-2 V..In 

cazul in care folosim motoare pas cu 
pas o variant ar putea fi folosirea 
motoraselor de la ceasurile de perete 
elecrromecanice. In acest caz schema 
electronic se complica, aceste motoare 
functionand in impulsuri.  Oscilatorul 
poate fi realizat cu citcuite integrate de 
tip TTL sau CMOS.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Celula fotovoltaica : 
 
 

Este realizata fie din celule dedicate, fie din celule  recuperate de la lampile solare de 
gradina .Daca este necesar putem conecta doua sau mai multe  celule in serie/paralel. 

Participarea la concurs cu acesti roboti solari 
este deosebit de interesanta, castigatorul probei fiind 
acel concurent al carui robot are o deplasare cat mai 
mare. In imaginile alaturate prezentam cateva 
variante de astfel de roboti. 

Unele component trebuiesc achizitionate de la 
firmele de profil,,altele putand fiind confectionate in 
regim de amator. 

 
 
 
Bibliografie : 
 http://sbolt.home.xs4all.nl/e-smiley.html 

https://hackaday.io/project/581-tiny-robot-family 

http://avr.tavir.hu/ 
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Concursul județean ,,Minitehnicus” – Petroșani  2015. 
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Concursul Județean „MINITEHNICUS” 

Clubul     Copiilor   Petroșani 

29 mai 2015 
 

 
 

 
 

 
 

 

DETECTOR DE METALE 

 

 

 

 
REALIZATOR: 

Gyorfi Eduard, cls. IX 

 
Palatul    Copiilor     Deva 

 
 

 
           PROF.  COORDONATOR:    Cucu Amalia - Mihaela 
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Detectoarele de metale sunt dispositive electronice ce au rolul de a detecta și 

semnaliza obiectele metalice aflate îngropate sau în apropiere, pe baza modificării într-

un sens sau în altul a inducției unei bobine. 

Primul dispozitiv pentru detectat metale a fost construit de Alexander Graham 

Bell in anul 1881,  iar primul brevet pentru un detector de metale aparține lui Gerhard 

Fisher în anii 1930. 

            Locotenentul polonez Josef  Stanislaw  Kosacki a construit în perioada celui de-al 

doilea război mondial, un detector cu tuburi electronice și sursă de alimentare separată 

ce a fost folosit la deminarea câmpurilor minate de armatele germane în retragere. Fiind 

o operațiune de cercetare militară, acest detector a fost ținut secret câteva decenii, 

până când câteva firme au preluat idea și au început fabricarea detectoarelor de metale 

până la modelele din prezent. 

           Introducerea tranzistorului, a circuitului integrat,al  procesoarelor, a dat 

posibilitatea construirii de detectoare mai mici ca mărime și greutate, mai performante 

și mai usor de utilizat. 

         În prezent se folosesc în diverse domenii cum ar fi: 

• Militar – pentru descoperirea minelor și proiectilelor neexplodate 

• Securitate - control personal în scopul de a detecta diverse arme sau obiecte 
metalice ascunse (în aeroporturi, instituții,etc) 

• Industrie – detectarea obiectelor metalice în diverse locații: în construcții și 
la exploatările petroliere offshore pentru detectarea eventualelor conducte îngropate. 
Se pot folosi de asemenea pentru a detecta prezența accidentală a obiectelor metalice 
pe o bandă transportoare. 

• Arheologie – descoperirea obiectelor metalice în diverse situri arheologice. 
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• Hobby -folosite de persoanele pasionate de comori ascunse, legende etc. Este 
utilizat de către scafandri pentru căutarea de tezaure subacvatice sau în arheologia 
subacvatică. La nivel mondial există o importantă comunitate organizată încluburi și 
asociații de profil. 

Din punct de vedere al principiului de funcționare, detectoarele de metale se împart în trei 

categorii: 

Very Low Frequency (VLF) 

Aceste detectoare folosesc 2 bobine concentrice.Bobina exterioară (bobina de 

transmisie) are rolul de a genera un câmp electromagnetic care în momentul în care 

detectează un obiect magnetic îl încarcă, iar acesta generează la rândul său un câmp 

electromagnetic de intensitate slabă ce este în antifază cu câmpul generat de bobina 

exterioară (când câmpul generat de bobină este minim, câmpul generat de obiect este 

maxim și invers). Acest câmp electromagnetic este detectat de bobina interioară (bobina 

de recepție). 

Avantajele detectoarelor VLF sunt: 

• detecție foarte bună a obiectelor de mici dimensiuni 
• posibilitatea de a face discriminare reală pe diverse tipuri de metale 
• consum redus de energie 
• preț de achizițiea ccesibil 

Dezavantajele detectoarelor ce folosesc principiul VLF sunt: 

• distanța de detecție mică (maxim 70 cm) 
• în modul "discriminare" distanța de detecție scade la 20...30 cm 
• este influențat de mineralizarea solului 

Acest tip de detector este recomandat pentru căutări de suprafață a monezilor sau 

obiectelor mici din metale prețioase (în arheologie sau pe plaje). 
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Pulse Induction (PI) 

Acestea folosesc pentru detectare o bobină (single pulse technology) sau două 

bobine concentrice (double pulse technology).Bobina de căutare generează un câmp 

electromagnetic ce încarcă obiectul metalic, acesta la rândul său generând propriul câmp 

electromagnetic ce face cuplu cu câmpul inițial. Acest cuplu este analizat în pauza dintre 

două impulsuri de către detector. 

Avantajele detectoarelor cefolosesc principiul  PI: 

• detecție foarte mare în adâncime (până la 5 m) 
• imunitate la mineralizarea solului 
• stabilitate în funcționare 

Dezavantajele detectoarelr  ce  folosesc   principiul PI: 

• consum  ridicat de energie 
• nu poate face discriminare  decât la o distanță  mică (20...30 cm) și atunci doar 

între metale feroase și neferoase 
• nu detectează obiecte foarte mici 

Acest tip de detector este recomandat pentru căutari în adâncime. Este un detector 

destinat căutării de obiecte de dimensiuni medii îngropate la adâncimi mari. Reprezintă în 

acest moment cea mai indicată soluție de detecție a comorilor, vaselor metalice, 

diverselor obiecte. 

Beat Frequency Oscillator  (BFO) 

Acest detector se bazează pe o bobină de detecție ce oscilează sincron cu aceeași 

frecvență cu un oscilator de precizie aflat în interiorul detectorului. În momentul în care 

un obiect metalic se află în raza de acțiune a bobinei de căutare, schimbă frecvența de 

căutare, realizând astfel un dezechilibru între cele două oscilatoare. 

Avantajele detectoarelor ce folosesc principiul BFO: 
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• ușurință în realizare (poate fi construit de amatori) 
• consum redus 

Dezavantajele detectoarelor ce folosesc principiul BFO: 

• distanța mică de detecție (maxim 40 cm); 

 

Prezentăm mai jos schema unui detector de metale simplu, realizat în cadrul cercului 
de construcții electronice de la Palatul Copiilor Deva. 

Acest detector de metale care poate fi realizat ușor de către amatori, poate fi utilizat la 
detectarea cablurilor electrice, a țevilor de gaz sau conductelor de apă dîn pereți, 
evitându-se astfel consecințele dezastruoase în cazul unor operațiuni de găurire a 
pereților.  De asemenea poate detecta obiecte metalice mici aflate în apropiere, având și 
posibilitatea de a face diferentierea între diferite tipuri de metale. 

Distanța de detecție este  mică – reglabilă  până la 8 cm. Funcționează și la baterie de 
9V, iar un led și un buzzer indică  dacă în apropiere se află un obiect metalic .Detectorul 
conține  două bobine de 120 spire și 43 spire, amplasate pe aceeași bară de ferită.       
Ajustările de sensibilitate ale detectorului  se realizează rotind cele două semireglabile 
conținute în montajul electronic. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Detectoare de metale.ro 

- Dafinoiu.ro 

 Paginăadresată pasionaților de detectoare de metale 

-ro.wikipedia.org/wiki/ 
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         Schema detectorului de    metale realizat în cadrul cercului. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gyorfi Eduard, cls. IX,  Palatul Copiilor Deva. 

 



 
   Pag  18                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2015 
 

 
CONCURSUL JUDEȚEAN „MINITEHNICUS”/„JUCÂNDU-NE, ÎNVĂȚĂM SĂ 

CONSTRUIM” 
 

CUTIE MUZICALĂ CU PANOU SOLAR 
Realizatori: 

Macarie Paul, cl. a IX-a, Palatul Copiilor Deva 
Ștefănie Arthur, cl. a V-a, Palatul Copiilor Deva 

Profesor coordonator: Amalia Cucu 
 

        Schema montajului care este prezentată mai jos funcționează în felul următor: 
       Panoul solar primește lumină și asigură microcontrolerului tensiunea necesară-pe la 2 V tensiune 
continuă programul intern începe să ruleze. Dioda Zener și rezistorul de 470 ohm ajută la controlul 
tensiunii pe microcontroler, astfel încât să nu depășească 2,4 Vcc, nici măcar la lumină puternică. 
Tensiunea generată de panoul solar este divizată pe doi rezistori egali de 4k7 și trimisă la intrările 
analogice ale PIC-ului. Chiar la lumină solară puternică intrările nu primesc mai mult de 2,25 Vcc. 
Programul intern „măsoară” tensiunea pe intrări și o transformă într-o notă (frecvență audio variabilă). 
Difuzorul piezo convertește semnalul într-un sunet. Odată cu variațiile luminii pe celula solară, se 
schimbă și tensiunea pe intrările controllerului, programul notează aceste variații și schimbă tonul 
melodiei. 
 
 
Bibliografie: www.vellemanprojects.com 
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FORMELE EDUCAȚIEI 

                                                               
                                                         prof. Haiduc Laura  

                                                             Șc. Gimn. Nr. 7 Petroşani 
 

Educația formală: acel tip de educație care operează într-o instituție reglementă de norme și reguli 
numită școală.  
Caracteristici:  
- instituționalizată, ierarhizată,  
- supraveghează cadrul în care se desfășoară procesul de educație impune reguli și norme  
- este gradată cronologic (de la educația primară până la educația universitară) ,  
- organizată și condusă de la centru ( Ministerul Educației)  
- evaluarea este realizată de către profesor,  
- folosește metode puțin participative, autoritatea și disciplina sunt impuse prin constrângere ,relația 
profesor-elev este formală.  
 

Educaţia informală se realizează prin învăţare de-a lungul vieţii, fiecare individ îşi formează 
atitudini, valori, deprinderi din experienţa cotidiană, folosind resursele educative din mediul în care 
trăieşte – de la familie şi vecini, de la locul de joacă, de la magazin, de la bibliotecă sau din mass-media. 
Aceasta se realizează individual sau prin interacțiuni cu membrii comunității fără a fi planificată, 
ajutându-i pe oameni să învețe oricând și oriunde 

 
Educația nonformală nu se traduce ca o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie 

ințeleasă ca o realitate educațională mai puțin formalizată. Conceptul de educație nonformală este 
asociat conceptului de “învățare pe tot parcursul vieții” (lifelong learning). 
Evaluarea in cadrul educatiei nonformale este realizata de cel care invata, iar abordarea multi-
disciplinară a procesului de învăţare,   
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 ajută oamenii să înţeleagă şi să aprecieze mediului şi legătura lor cu acesta. Pregăteşte elevii pentru un 

viitor durabil, analizează problemele pe termen lung.  
Caracteristici:  
- metodele folosite sunt axate pe participarea activa  
- metoda este un mijloc prin care sunt indeplinite obiectivele unei activități - jocul este o metodă des 
folosită.  
- răspunde la intrebarea Cum?  
- Importanți furnizori de educație nonformală sunt ONG-urile.  
Dezvoltarea tehnologică, progresele ştiintifice şi tehnice, trecerea de la societatea industrializată la cea 
postindustrială informatizată, marile probleme globale create de civilizaţie şi cu care omenirea se 
confruntă determină o atenţie corespunzătoare educaţiei tehnologice.  
 
  Lumea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de perspective 
neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi izbucniri tehnologice necontrolabile, tehnologia fiind potenţial 
ambivalentă, de om depinzând sensul evoluţiei: spre progres, ordine şi perfecţiune sau spre 
autodistrugere - fapt ce trebuie să impuna o înaltă moralitate şi responsabilitate în utilizarea imenselor 
energii şi înaltelor tehnologii de care azi omul poate dispune 
 

Realizarea unei culturi de bază în perioada învăţământului general reclamă includerea educatiei 
tehnologice în contextul acestuia, vizând cultivarea unei viziuni de ansamblu asupra tehnologiei, 
formarea unei atitudini active morale şi responsabile în raport cu dezvoltarea şi exploatarea acesteia - 
premisa pentru o viaţa socio-profesională adecvată, într-un univers super-tehnologizat. 

 
 Pentru învăţământul gimnazial, obiectivele  sunt formulate în termeni de competenţe şi 

capacităţi: 
� Dezvlotarea capacitatii de proiectare,realizare si evaluare a produselor; 
� Intelegerea dezvoltarii tehnicii si implicatiilor ei asupra mediului si societatii; 
� Valorificarea termenilor de specialitate in comunicare; 
� Formarea deprinderilor de cooperare in scopul realizarii unui produs; 
� Cultivarea unui veritabil umanism tehnologic; 
� Dezvoltarea spiritului stiintific de cercetare; 

Amplificarea capacitatilor creative,a disponibilitatilor pentru invenţie şi inovaţie 
“ Elevul viitorului va fi un explorator ”  
    Pentru aceasta, el trebuie învăţat să cerceteze. Învăţarea prin cercetare, prin descoperire trebuie  să 
ducă la sesizarea fondului de probleme, la găsirea şi punerea problemei, la formularea acesteia , 
stăpânirea unor strategii pentru determinarea relaţiilor cauzale, interdependente dintre fenomene. 
În ultima instanţă , atitudinea interogativă, capacitatea de a pune întrebări lumii înconjurătoare constituie 
calităţi ale adevăratului cercetător .  
Iniţierea în strategia elementară pentru determinarea relaţiilor în domeniul fenomenelor fizice – esenţiale 
în procesele tehnologice – va constitui  o sarcină didactică cu valoare aplicativă concretă pentru 
profesorii de educaţie tehnologică . 
 
   În acest sens, elevii vor parcurge principalii paşi ai acestei strategii: 

� definirea variabilei dependente (lucru  pe care intenţionăm să-l schimbăm)  
� Scopurile ciclului prezent sunt: 
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� Studiul structurii, principiului de funcţionare, caracteristicilor şi parametrilor şi modului 
de exploatare a dispozitivelor semiconductoare; 

� Analiza principiilor de elaborare, funcţionare şi utilizarea circuitelor electronice analogice 
(amplificatoare electronice, reacţii în amplificatoare, oscilatoare etc.). 

� Principii,reguli şi trucuri care vă ajută să desenaţi correct o schemă electronică: 
� 1.Schemele nu trebuie să conţină ambiguităţi; simbolurile componentelor, valorile 

parametrilorlor (inclusive unităţile de măsură), polarităţile, etc, trebuie să fie trecute cu 
claritate pentru evitarea confuziilor. 

� 2.O schemă bună sugerează limpede funcţionarea circuitului; din acest motiv desenaţi 
distinct regiunile cu funcţionare diferită, fără să va temeţi că lăsaţi zone libere. Pentru 
multe tipuri de circuite există moduri convenţionale de a le desena ,care permit 
recunoaşterea lor imediată; le puteţi învăţa numai desenîndu-le aşa cum le găsiţi în 
manuale. 

� Principii,reguli şi trucuri care vă ajută să desenaţi correct o schemă electronică:  
� 3.Interconectarea conductoarelor este bine să fie figurată prin cercuri pline.      Uneori vom 

uita şi noi acest lucru pentru că respectarea altor reguli elimină pericolul confuziilor. 

� 4.Deşi mulţi consider aceasta demodat, noi vă sfătuim să desenaţi două conductoare care se 
intersectează fără conexiune cu un mic semicerc, fiţi pregătiţi, totuşi, găsiţi în scheme 
această situaţie 

 

 
 

Principii, reguli şi trucuri care vă ajută să desenaţi  corect o schemă electronică: 
7.Puneţi  linia de alimentare cu tensiune pozitivă în partea superioară a desenului şi cea negativă 
în partea inferioară, astfel încât curenţii să curgă de sus în jos. 

8.Circuitele prelucrează semnale; în general, acestea trebuie să"meargă"de la stînga la dreapta, 
intrarea fiind în stînga iar ieşirea în partea dreaptă a schemei. 
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9.Dacă  schemase complică, nu insistaţi să strîngeţi toate firele care merg la masă într-un singur 
punct ci utilizaţi local simbolul de masă; acelaşi lucru este valabil şi pentru firele care merg la 
alimentare, pentru care puteţi scrie, pur şi simplu, valoarea tensiunii de alimentare (faţă de masă). 
 
Intensitatea curentului Intensitatea curentului electric într-un punct al unui conductor (mai 
correct ar fi  într-o secţiune a sa, dar noi vom neglija grosimea sa fizică) este, prin 
definiţie"debitul"de sarcină electric transportată prin acel punct  
          I(t)=dq/dt 
Unitatea de măsură este amperul, care corespunde trecerii unui coulomb (aproximativ 6x1018 
sarcini elementare) în timp de o secundă. 
Cum transportul poate avea loc în oricare dintre cele două sensuri, este obligatoriu să atribuim 
acestei mărimi un sens. 
 

 A spune că prin punctual Malconductorului intensitatea este de 3A este o informaţie utilă ,dar 

cu siguranţă incompletă. Pentru a simplifica exprimarea,vom spune adesea"un current de 2 

A" în loc de un" current cu intensitatea de 2A. 
 
Să presupunem, că avem stabilit un regim de curent continu, adică toate intensităţile şi 
potenţialele din circuit au încetat să mai depindă de timp. Aceasta înseamnă şi că sarcina electrica 
totală a conductorului dintre punctele M şi N  trebuie să rămînă constantă. 
 

 Cum ea nu poate fi creată sau distrusă" debitul" de sarcină care intră prin punctual M 
trebuie să fie exact egal cu debitul de sarcină care iese prin punctul N 

 
IM=IN 

 
Electronica operează însă, cel mai adesea, cu tensiuni şi curenţi variabili în timp. Revenind la 
situaţia simplă putem spune acum că la orice moment de timp avem egalitatea IM(t)=IN(t)? 
 

 Numai dacă o perturbaţie în distribuţia de sarcină de pe întregul circuit se deplasează 
instantaneu. O asemenea perturbaţie se deplasează, însă, cu viteză finită , aproape egală cu 
viteza luminii în mediul respectiv.Ajungem, astfel, la concluzia că putem considera 
intensităţile  egale. 
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� specificarea  variabilelor independente (factorii care ar putea schimba lucrul pe care încercăm 
să-l schimbăm) ;  

� În acest mod , prin experimente practice cu valoare aplicativă pentru vaste domenii , se va 
dezvolta  aptitudinea de analiză a legitaţilor mediului fizic, tehnologic; capacitatea de a observa , 
clasifica, măsura , tabela, şi extrage deducţii .  

�   De aici , treptat , se poate trece la dezvoltarea capacităţii de a sesiza diverse 
defecte ale unor produse tehnologice şi abilitatea de a interveni  pentru depanare (repararea 
aparaturii  electrocasnice , depanări RTV etc)  

Desigur, învăţarea prin cercetare , prin descoperire  are şi unele inconvenienţe , dintre care amintim:  
� refacerea drumului unor descoperiri deja realizate; 

� încetinirea ritmului de progres în învăţare; 

� posibilitatea confruntării cu metoda “încercare” şi “eroare” ;  

   
Dar pe lângă aceste lipsuri , învăţarea prin cercetare are marele merit că-l învaţă pe elev spiritul şi 

stilul  cercetării ştiinţifice , ca aptitudine esenţială pentru viaţă şi în mod deosebit  pentru viitor .  
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Cel mai tînăr concurent la concursul ,,Jucându-ne învățăm să construim” ediția a V-a. 
                                             CLUBUL COPIILOR PETROȘANI 
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Personalitatea profesorului model 
                                                                            

  Prof.înv.primar Catrina Tamara Liliana 
                                                                                             Şc.Gimn.Nr.7 Petroşani 

 

 
 

“Personalitatea profesorului  este o variabilă cauzală, responsabilă de reuşita sau nereuşita 
învăţării”.( Cerghit, 2002,p.255 ) 
 

Puterea exemplului personal este foarte importantă în determinarea executării faptei morale, 
lucru perceput şi de profesorii respondenţi. Astfel, aceştia indică trăsăturile morale ca fiind calităţi 
esenţiale pe care trebuie să le aibă un profesor care doreşte să dezvolte personalitatea morală a elevilor 
săi.. Din perspectiva acestora, profesorul trebuie: să fie o persoană morală, să fie un model moral pentru 
copii („… să fie corect, cinstit, drept, precis în aprecierea elevilor, să aibă un comportament integru în 
şcoală şi în afara ei.”); să aibă prestanţă, ţinută morală; să fie un exemplu de comportament etic, să fie 
un model de comportament, de profesionalism, de ţinută morală pentru elevi, părinţi, colegi; să fie o 
persoană integră, cu evidente calităţi morale; să aibă un univers de valori clar stabilit, să respecte 
adevărul; să aibă o concepţie sănătoasă despre muncă; să dea dovadă de răbdare; să fie bun, blând; să fie 
tolerant; să dea dovadă de pasiune, dăruire, implicare, devotament; corectitudine 
integritate,cinste,sinceritate,onestitate,altruism,responsabilitate. De asemenea, un bun profesor ştie să se 
facă dovada unor atitudini pozitive şi constructive, dă dovadă de patriotism, curaj, umanism.  

Cadrele didactice sunt de părere că tendinţa de a imita este foarte puternică la elevul de orice 
vârstă. De aceea, este important, ca prin atitudine, conduită şi comportament, educatorii să încerce, pe 
cât posibil, să ofere modele demne de urmat elevilor. Profesorii educă nu doar prin ceea ce transmite 
elevilor, „ci şi prin întreaga lui personalitate, prin modelul pe care-l oferă în îndeplinirea datoriilor 
sociale şi personale.” (Jinga, Istrate, 2006, p 155)  

Calităţi ce ţin de profesia de cadru didactic 
 

În ceea ce priveşte calităţile profesionale enumerate de respondenţi, acestea pot fi împărţite în 
mai multe categorii:  

X Pregătire solidă în specialitate vizează, din perspectiva cadrelor didactice necesită o pregătire 
pedagogică şi profesională temeinică, profesionalism; „să creadă în reuşita misiunii sale”; spirit de 
cercetare; dorinţa de formare şi informare continuă; documentare; să aibă disponibilitatea de a se implica 
în proiecte şi activităţi de educaţie dea dovadă de deschidere din punct de vedere al orizontului cultural 
social, dornic să îşi aprofundeze cunoştinţele atât cele din cadrul disciplinei pe care o predă cât şi cele 
care vizează metodica predării acesteia.  

X Bun pedagog – cadrul didactic trebuie să aibă următoarele calităţi: 

- cunoştinţe psihopedagogice (dă dovadă de „... înţelegere pentru că elevii filtrează prin prisma 
lor informaţiile şi pot da soluţii surprinzătoare care trebuie apreciate şi promovate.”); 

- dăruire profesională, tratează diferenţiat elevii; dă dovadă de disponibilitate ori de câte ori este 
solicitat de un elev; 
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- este un bun îndrumător şi este eficient în munca de formare a unor trăsături morale de durată; 

- are tact pedagogic şi abilitatea de a pune elevii în situaţii concrete din care să înveţe singuri; 

- transmite informaţii într-un mod creativ; 

- dă dovadă de dragoste pentru profesie, are dorinţa de a pătrunde cât mai profund în 
descoperirea unor noi metode de atragere a elevilor şi de dezvoltare a stimei de sine şi a personalităţii 
acestora. Face dovada unei cunoaşteri profunde a mediului şcolar şi social, este dornic de implicare în 
activităţile extraşcolare, obţine performanţe cu elevii săi, are gândire critică şi este dispus să muncească 
mult. De asemenea, un bun pedagog este consecvent, corect şi obiectiv în evaluare,  creativ şi încrezător 
în reuşita „misiunii” sale.  

X Calităţile manageriale vizează capacitatea de a lua decizii (educaţionale); aptitudinile 
organizatorice; 

 controlul stimulativ.  
Profesorul trebuie să fie un bun manager al clasei; să aibă relaţii cordiale, prietenoase şi 

principiale cu clasa de elevi, să găsească un echilibru între „apropiere – severitate, înţelegere – exigenţă, 
bunătate – pretenţii, ajutor ”; „Un cadru didactic principial, echilibrat care stăpâneşte clasa - colectivul, 
care se face înţeles (da’ şi apoi cere ) respectă regulile pe care împreună le-a stabilit cu elevii săi, cu 
siguranţă este iubit şi respectat de elevi. Să nu dezamăgeşti şi să nu schimbi regulile în timpul jocului”. 
Un bun manager al clasei de elevi trebuie să ştie să dezvolte relaţii cordiale, prietenoase şi principiale cu 
clasa de elevi, abilitatea de a colabora cu copiii;  

X Dragoste faţă de copii  
Cadrele didactice consideră că nu ai ce căuta „la catedră” dacă nu iubeşti copiii şi dacă nu ştii să 
valorizezi fiecare elev în parte. Educatorii trebuie să manifeste interes pentru cunoaşterea problemelor 
elevilor şi să aibă capacitatea de a înţelege cauzele acestor probleme; să aibă disponibilitatea de a se 
preocupa de copii; să fie apropiat de elevi „Trebuie să fie un ghid care îndrumă elevii în viaţă.”; să se 
implice foarte mult în cunoaşterea şi dezvoltarea personală a elevilor; să respecte personalitatea fiecărui 
elev, să dea dovadă de empatie şi înţelegere pentru problemele elevilor şi, mai ales, să nu îşi 
dezamăgească elevii.  

X Abilităţile de comunicare sunt necesare cadrelor didactice atunci când îşi propun să dezvolte 
trăsăturile morale ale elevilor. De aceea, este necesar „… să aibă capacitatea de a întreţine raporturi 
satisfăcătoare cu elevii, părinţii, directorul, comunitatea”; să dea dovadă de flexibilitate în comunicarea 
cu elevii; să fie un bun orator, să ştie cum să se facă înţeles şi nu în cele din urmă, să fie un bun mediator 
între elevi, între elevi şi părinţi, între părinţi şi şcoală.  

X Vocaţia (măiestria didactică,  chemarea) este una dintre calităţile esenţiale ale unui bun cadru 
didactic. Din perspectiva acestora,  chemarea pentru meseria de profesor este o caracteristică înnăscută 
şi esenţială pentru a putea dezvolta trăsăturile morale ale elevilor.  
 

Există şi cadre didactice dezamăgite, care consideră că nu pot dezvolta personalitatea morală a 
elevilor în condiţiile în care nu există o situaţie clară, bine definită la nivelul sistemului de învăţământ. 
Schimbările frecvente din învăţământ au dus la pierderea credibilităţii profesorilor în faţa elevilor şi 
părinţilor. „O legislaţie pe termen mediu şi lung este în beneficiul întregii societăţi – lucru de care este 
lipsită şcoala în acest moment. În lipsa acestei legislaţii noi ca şi profesori devenim necredibili.  
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             Jucarie electronica realizata la Palatul Copiilor Deva. 
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 

Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro      în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  


