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RELAŢIA,ŞTIINŢA ŞI TEHNICA ÎN VIITORUL EUROPEAN NOI
PERSPECTIVE PENTRU ÎNVĂŢARE ÎNTR-O SOCIETATE
DEMOCRATICĂ
Prof. VASILESCU GHEORGHE
COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA – JUDETUL OLT
• Este învăţarea umană nelimitată?
• Cum putem noi invăţa mai mult si mai bine,din punctul de vedere al
societăţii cunoaşterii?
• Care este impactul noilor tehnologii asupra proceselor de învăţare?
• Cum se va menţine echilibrul dintre scopuri si mijloace,cand concentrarea
asupra mijloacelor riscă să treacă cu vederea cea mai importantă
chestiune,anume aceea a scopurilor învăţării?
• Oare societatea industrială a devenit o societate studioasă,dupa cum s-a
anticipat in anii "80 si 90,,?
Comunitate educaţională a este preocupată de aceste întrebări in pragul
noului mileniu . Pentru unii autori,învăţarea pare sa fie atât o sanşa cât şi o
provocare . Întrebarea pe care aceşti autori şi-o pun este de ce omenirea nu işi
foloşeste întregul potenţial de învăţare pentru a îmbunătăţi condiţia umană, a
elimina,razboaiele,analfabetismul,sărăcia,excluderea,socială,corupţia,intoleranţa,
rasismul,xenofobia etc.
Evident, soluţii pentru aceste probleme ale civilizaţiei se pot găsi nu numai in
oportunitaţile de învăţare.Totuşi,multe din aceste probleme pot fi evitate sau
diminuate printr-o învăţare mai eficientă.Motivul este că,în ciuda cercetarilor
intense,în special in a doua jumătate a secolului al XX-lea,învăţarea rămâne unul
dintre fenomenele umane cel mai puţin cunoscute.
De la bun început s-au ridicat probleme similare cu cele de mai sus.Fără a
se efectua o cercetare sistematică asupra procesului de învăţare,această
preocupare a aparut spontan,ca un numitor comun al diferitelor activităţi.În mod
inevitabil,chestiunea învăţării a fost permanent reluată la diverse
seminarii,ateliere de formare sau in cadrul iniţiativelor pedagogice.Două sunt
aspectele care au atras in mod deosebit atenţia echipelor de experţi şi
practicieni:
---scopul si mijloacele învăţării;
---învăţarea traiului împreună cu alţii;
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În ceea ce priveşte primul aspect,concluzia a fost că învăţarea implică nevoia
constantă de un cod normativ,un punct de referinţa sau un limbaj comun pentru
reglementarea situaţiilor de zi cu zi.

Al doilea aspect reia unul din cei patru piloni ai învăţării umane propuşi de
Raportul Delors,şi anume învăţarea traiului împreună.Deşi există un larg consens
în privinţa acestei forme de învăţare,o prioritate pentru noul mileniu,conţinutul
sau operaţional este destul de vag.Cu excepţia câtorva cercetari iniţiate de Biroul
Înternaţional al Educaţiei,discuţiile asupra acestui subiect au rămas generale şi
abstracte.
S-a încercat să se identifice competenţele,procesele si condiiţile învăţării
traiului împreună în diverse contexte şi cu diferiţi jucatori.Concluzia principală în
acest sens este existenţa unui anumit tip de învăţare,un proces natural care
trebuie organizat sistematic în raport cu principiile drepturilor omului.
Esenţialmente ,învăţarea traiului împreună difera de alte modele de
învăţare.cuprinzand trei traditii principale:
• învăţarea prin transmiterea cunoştinţelor(tradiţia empirică a lui Locke);
• învăţarea prin instruire (tradiţia behaviorista,de.ex.,Skinner);
• învăţarea prin construirea cunoştinţelor (tradiţia psihologiei
constructiviste): prin asociere (Gagne Bruner):
• prin punţi cognitive(Ausubel);
• prin asimilare si acomodare(Piaget);
• prin coacţiune(Doise);
• prin înteracţiune(Giordan).
De fapt,ultimile două abordări marchează trecerea de la constructivism la
învătarea socială şi la un model non-organizaţional.
Piramida învăţării în noul context European cuprinde:
a) învăţarea experienţială;
b )învăţarea colaborativa:
c) învăţarea prin actiune;
d) invatarea contextuala.
În acest context,învăţarea traiului împreună ar putea reclanşa dezbaterea asupra
învăţării umane.Fară a se da răspunsuri la toate aceste întrebări s-au subliniat
cinci cai ale învăţării traiului împreună:
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a) Învăţarea experienţială
Aceasta implică urmatoarele caracteristici de principiu ,,învaţă făcând’’:
---elevii işi urmăresc propria lor curiozitate şi interese;
---ei învaţa prin experienţa directă(învaţă făcând);
---profesorul/formatorul este mai degrabă un factor care explica
---nu există o evaluare formală a învăţării;
---elevi meditează asupra învăţării lor ulterior;

b) Învăţarea colaborativă
Aceasta se referă la o învăţare socială si înteractivă unde procesele de grup
prevalează asupra învăţării individuale.Din această perspectivă,activităţile au
încurajat dezvoltarea mai multor aptitudini,cum ar fi:
--fixarea unui scop comun;
--munca in echipă;
--atribuirea unui rol fiecărui membru al grupului;
--stabilirea unei responsabilitaţi împărtăşite;
--stabilirea unei diviziuni a muncii;
--crearea resurselor commune;
--folosirea informaţiilor fracţionate(care trebuie puse cap la cap
pentru atingerea scopului propus);
--capacitatea de a învăţa unul de la altul si unul cu altul.

Stretegia învăţării în grupuri omogene
Învăţarea în grupuri omogene este un proces de colaborare,de concentrare a
cunoştinţelor participanţilor pentru rezolvarea unei probleme sau finalizarea unei
însărcinări.Această învăţare include sprijinul mutual cognitiv şi afectiv,astfel încât
colegii devin adesea prieteni pe viaţă. De exemplu: pregătiţi un număr de texte
urmate de un set de întrebări referitoare la sensul celor citite.
Elevii trebuie să scrie individual răspunsurile,iar apoi,în perechi sau grupe de trei,
să compare ce au scris.Dacă răspunsurile lor la oricare dintre întrebări
diferă,elevi încearcă să explice de ce au raspuns în acel mod.Scopul este ca
elevii să ajungă la un consens în ceea ce priveste raspunsul cel mai potrivit.
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c) Învăţarea prin acţiune
Aceasta este un proces cu un scop bine definit,organizat,de regula,sub forma
unui proiect cu rezultate precise.Pentru a duce proiectul la bun sfarşit
,formatorii/profesorii trebuie:
---să formuleze explicit scopurile învăţării;
---să-i ajute pe elevi sa işi aleagă propriilelor strategii de învăţare;
---să-i motiveze pe elevii de aşa maniera încât să-i determine să-şi asume
raspunderea pentru propria lor învăţătura;
---să dezvolte un proiect concret care poate fi îndeplinit în întregime de către
elevi;
---să încurajeze o creştere gradată a îndepedenţei elevilor
---să-i lase pe elevi să-şi înţeleagă propria lor acţiune prin reflecţie(învăţarea prin
practică reflectivă

d) Învăţarea contextuală
Aceasta presupune integrarea constantă a educaţiei unui individ în sistemul de
referinţe tehnice, culturale şi civice ale grupului,comunităţii sau societăţii careia îi
aparţine sau cu care se identifică.Pentru a stimula această educaţie
substanţială,diverşi factori angrenaţi au avut în vedere urmatoarele :
---să-i ajute pe cei care învaţă să-şi formeze o imagine de ansamblu asupra
scopurilor învăţării şi strategiilor de învătare
---să-i încuranjeze pe cei care învaţă şi să clarifice valorile şi identitaţile pe care
ei şi le asumă
---să folosească experienţa şi cunoştinţele anterioare ale elevilor
---să-i incurajeze pe elevi să dezvolte,să testeze şi să aplice noile experienţe în
viaţa lor de fiecare zi
---să-i lase pe elevi să tragă propriile lor concluzii
---să susţină o viziune globală a societaţii
Învăţarea traiului împreună cu alţii este esenţială .Se poate spune chiar
că,indiferent de situaţiile concrete,educaţia înseamnă educatia pentru a trai
împreună cu alţii într-o societate democratică.
Din această perspectivă învăţarea traiului împreună presupune abordarea
competenţelor esenţiale pentru traiul împreună (în mod deosebit aptitudinile
sociale si de viaţa) învăţării traiului împreună ca o experienţa de învăţare
permanentă diverselor sisteme de sprijin: şcoala,curriculum-ul formal si
informal,comunitaţile,intreprinderile şi societatea civilă.
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Express - SCH Tutorial
Prof. Imre Kovacs – Clubul Copiilor Petrosani.
Inainte de a incepe ar trebui sa aveti instalat pe calculator programul Express-SCH. Daca nu
aveti o copie a acestui program aceasta se poate obtine gratuit de pe adresa www.expresspcb.com.
Pentru acest tutorial vom folosi un circuit proiectat pentru o alarma anti-hot, care are urmatoarea
schema electrica :

Pentru a obtine rezultate oprime este indicat sa aveti specificatile si dimensiunile pentru majoritatea
componentelor folosite.

Introducerea schemei electrice in Express SCH
1. Deschide Express-SCH pentru a crea o schema goala. Cand porniti programul Express-SCH
primul lucuru care apare este un o cutie de dialog cu un link catre un scurt manual de
instructiuni. Acesta poate fi util daca doriti sa va faceti o parere generala despre acest program.
Odata ce sunteti pregatiti sa incepeti inchideti aceasta casuta de dialog pentru a vedea schema
goala.
.
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2. Executati un clic pe symbolul din stanga marcat cu o sageata verde in imaginea de mai jos pentru
a incepe sa adaugati componente. Pentru a adauga rezistentele alegeti “Passive-Resistor” in
casuta de text din coltul din dreapta sus.

3. Apoi efectuati 4 clicuri pe schema goala pentru a adauga cele 4 rezistente (fara a include
photorezistorul sau potentiometrul ) in pozitiile aproximative in care vreti ca sa apara. Apoi
folositi unealta de zoom si barele de derulare pentru a centra imaginea pe piesele recent
introduce.
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4. Acum trebuie sa atribuiti fiecarui resistor introdus ,,nume unice de identificare”. Efectuati un
click dreapta pe o rezistenta si selectati “Set component properties.” In casuta Component
Properties box, la “Component ID,” selectati “Auto assign Part ID.” Programul ar trebui sa
denumeasca automat rezistorul cu R1. Setati valoarea la 10k in campul “Part Name” si apoi
selectati OK. Repetati apoi acest process pentru R2 (10k), R3 (100k), and R4 (10k).
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5. Rotiti rezistenta R4 prin efectuarea unui click dreapta pe el si selectati din meniu “Rotate
component” si apoi “Body left 90º”

6.

Acum adaugati capacitorul, potentiometrul, comparatorul si tranzistorul efectuand in primul
rand un clic pe acelasi buton pe care l-ati folosit si cand ati introdus rezistentele si selectati din
lista “Passive-Capacitor polarized,” “Passive- Potentiometer,” “IC – National - LM311 –
Comparator – DIP-8,” si “Semiconductor – Transistor NPN.” Folositi “set component
properties” pentru a le asigna nume unice de identificare ( atat part Id cat si nume ) apoi
pozitionati-le unde doriti folosind unealta in forma de sageata.
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7. Acum va trebui sa adaugati doua componente ( photorezistaorul si buzzer-ul ) care nu sunt in
libraria de piese. Sa incepem cu photorezistorul. Cel mai simplu mod de a adauga o piesa care
nu exista deja in librarie este sa plecati de la o piesa care deja seamana cat mai mult cu ceea ce
doriti si sa faceti modificarile necesare Adaugati o rezistenta pe schema asa cum ati facut mai
sus. Selectati componenta folosind unealta in forma de sageata si apoi alegeti din meniu
“Component” si apoi selectati “Ungroup component”

8. Folosind unealta in forma de cerc din stanga, trasati un cerc in jurul rezistente
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9. Selectati tot obiectul si apoi selectati din meniu “Component” si apoi “Group to make
component”

10. In casuta de proprietati ale piesei setati un part ID unica ca de exemplu “PR1” pentru
fotorezistor.
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11. Pentru o folosire ulterioara puteti salva acest obiect folosind din meniu “Component” si apoi
“Save custom component”; in casuta de dialog care apare, dati un nume noi componente de ex:
“photoresistor.”

12. Mutati photorezistorul in locul potrivit in circuit.
13. Acum vom crea buzzer-ul. Acesta este un device polarizat asa ca un bun punct de plecare pentru
crearea lui ar fi un capacitor polarizat. Mergeti la parta de selectarea a componentelor, selectati
un capacitor polarizat, apoi folositi optiunea de “Ungroup component” apoi adaugati un cerc
pentru a simboliza buzzer-ul. Apoi folositi optiunea “Group to make component” si atribuiti un
part ID ( ex “BZ1”) si un nume (ex “CEP-2224”) si salvati componenta ca si buzzer. La ultimul
pas ecranul va arata ca mai jos:
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14. Acum va trebui sa adaugati conexiunile la curent[alimentare] si la masa. Sa incepem cu masa.
Mergeti la unealta “symbol or signal label” din partea stanga , care arata ca o masa si selectati
din lista “Power – ground”.

15. Amplasati 5 legaturi de masa, pe circuit: sub R2, langa pini 1 si 4 ai lui LM311, in parta din jos a
capacimetrului, la emitorul lui BJT si la partea din jos a potentiometrului (ca in figura de mai
jos).
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16. Repetati acest proces folosind “Power – Voltage Supply +9V” pentru a pune 5 conectori la
curent: in partea de sus a lui R1, la photorezistenta, la pinul 8 al lui Lm311, deasupra de R3 si
deasupra de buzzer.
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17. Acum sa adaugam conexiunile pentru baterie.Adaugati o baterie in circuit folosind “Misc –
Battery.” Asignati part ID “B1” si ca nume “9V.” Apoi folositi unealta de simboluri pentru a
adauga o pamantare si o conexiune de +9V la retea (aceasta va lega partea de pozitiv de la
baterie cu fiecare alt punct din circuit care ar trebui sa mearga la 9V— daca doriti sa adaugati un
intrerupator la circuit ar trebui sa mai adaugati intre conexiunea de + a bateriei si simbolul de
‘+9V’ .)

18. Acum selectati unealta de sarma si legati circuitul.Un click stanga incepe o sarma si un click
dreapta o termina. Dupa legare schema ar trebui sa arate ca mai jos:
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19. Salvati schema introdusa folosind “Save As..”
20. Verificati-va schema folosind “File” -> “Check schematic for netlist errors”

21. Pini din interiorul lui BJT nu sunt specificati (aceasta pentru ca pini difera de la un BJT la altul)
asa ca probabil veti primi un mesaj de eroare ca mai jos:
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22. Apasati “cancel” la acest mesaj de eroare. Apoi selectati componenta, apoi din meniu alegeti
“Component” si apoi “Ungroup Component.” Acest exemplu foloseste un 2N1711 - BJT intr-o
capsula din metal (model TO-39 ). Pentru acest model pinul de ,,baza” este pinul 2, ,,emitorul”
este pinul 1 si ,,colectorul” este pinul 3. Pentru a introduce aceasta in schema efectuati un dublu
click pe pin si agignati-l ca pinul 3.

23. In acelasi mod asignati 2 la baza si 1 la emitor Apoi selectati toata componenta (aceasta necesita
mai multe shift-clickuri—fi-ti siguri ca ati selectat toate partile marunte), apoi alegeti “Group to
make component” din meniu Component menu, si asignati part ID cu Q1.
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24. Daca vreti sa mai folositi acest tranzistor este bine sa il salvati. Selectati-l si apoi folositi
“Component” -> “Save custom component” si salvati aceasta componenta ca 2N1711.
Acum mai rulati o data verificarea de erori folosind “File” -> “Check schematic for netlist errors,” si sar putea sa primiti urmatorul mesaj de eroare (daca nu treceti la pasul 28)
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25. Cauza pentru acest mesaj de eroare este sarma nu este chiar conectata. Optiunea “snap-to-grid”
v-a impiedicat din a face conexiunea. Apoi alegeti ,,continue” pentru a iesi. Apoi deselectati
optiunea “snap-to-grid”, apoi faceti corectarile necesare. Repetati acest proces pana toate
conexiunile au fost facute corect.

26. Rerulati verificarea de erori.
27. Odata ce verificarea de erori este terminate veti fi rugat sa salvati schema ceea ce este indicat.
La final schema ar trebui sa arate ca mai jos:
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Autori: Aringhe Adrian Emanuel
Enciu Lavinia Magdalena
Clasa: a XI-a D
CLUBUL COPIILOR PETROSANI

LUCRARE PREMIATĂ CU PREMIUL I LA
CONCURSUL DE FOTOGRAFIE DE LA BUMBESTI-JIU !

Partea a - II - a
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3.Categorii de fotografii




















Fotografii abstracte
Fotografii alb-negru
Fotografii cu animale
Fotografii arhitecturale
Fotografii de produs
Fotografii de călătorie
Fotografii florale
Fotografii macro
Fotografii de natură
Fotografii de natură moartă
Fotografii panoramice
Fotografii peisaj
Fotografii sportive
Fotografii nud
Fotoreportaje
Fotografii manipulate digital
Fotografii dentare
Fotografii diverse (aici se încadrează restul tipurilor de fotografie care nu le-am
enumerat mai sus şi care sunt mai puțin cunoscute)

„Panoramă Transfăgărăşan”
Panasonic FZ50
Autor: Aringhe Adrian Emanuel

Pag 23

Hobby ?

4.Portretul

„Innocence”
Panasonic FZ50 F/5,6 1/400s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Este unul dintre cele mai practicate genuri în fotografie. Modelele fotoreporterului începător
sunt în primul rând rudele, apoi prietenii şi pe urmă diferite tipuri întâlnite în activitatea de zi cu zi.
Portretul se poate face în aer liber, în clădiri, la lumina existentă sau cu ajutorul luminii artificiale.
Subiectul unui portret este figura omenească, capul sau o porţiune semnificativă a capului.
La portrete dificultatea fotografierii constă în crearea unei imagini care să redea pe deplin
trăsăturile individuale caracteristice ale omului fotografiat. Portretele pot fi de mai multe feluri:
 portretul individual;
 portretul în grup;
 portretul capului;
 portretul bustului.
Calitatea fiecărei lucrări foto portretistice, este determinată, în mare măsură, de următorii
factori:





expresia feţei celui iluminat;
iluminarea;
corelaţia dintre cel fotografiat şi fundalul unde se face fotografierea;
calităţile obiectivului foto şi poziţia aparatului fotografic;

La fotografiere şi la alegerea atitudinii persoanei respective este necesar să se întoarcă capul şi
corpul acestuia astfel încât asimetria feţei să nu fie vizibilă, iar capul să se găsească într-o poziţie
caracteristică persoanei fotografiate.
Trebuie să se evite surâsurile şablon, pozele nefireşti, efectele de lumină care nu au rost,
metodele care dau o înfrumuseţare standard.
Trebuie să se evite poziţiile încordate, teatrale, standard, care sunt forţate şi nenaturale. Înainte
de fotografiere, trebuie studiată poziţia subiectului (cum îşi ţine mâinile, capul, care sunt gesturile
caracteristice).
4.1.Iluminarea feţei la portret
Are un rol important în crearea unui portret expresiv. Cu ajutorul luminii se pot sublinia
proeminenţele feţei sau îndulci tonurile. La fotografierea portretelor se deosebesc patru feluri de
lumină:
 1. Lumina de desenare, care este o lumină intensă, dirijată, reprezintă baza efectului de
iluminare şi care evidenţiază detaliile subiectului fotografiat;
 2. Lumina generală de completare, este o lumină difuză care asigură redarea detaliilor
aflate în umbră;
 3. Lumina de modelare, se foloseşte la redarea riguroasă a diferitelor elemente ale
subiectului fotografiat.
 4. Lumina “contrajure” (dirijată spre obiectiv), se poziţionează în spatele subiectului
fotografiat şi este menită să delimiteze principalele contururi ale subiectului fotografiat.
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„Fluffy Love”
Panasonic FZ50 F/3,7 1/60s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel

Nr.4 --> 2009

Pag 26

Hobby ?

Nr.4 --> 2009

4.2.Realizarea unui portret
Câteva sfaturi practice pentru a te ajuta să faci un portret. Dacă e cineva care să răspundă
complet la această întrebare, acela trebuie să fii tu. Fiecare fotograf îşi alege propriul său stil de a face
portrete. Există însă un set de sfaturi de bază, pe care eu am descoperit că mă ajută întotdeauna să fac
un portret aşa cum îmi place mie.

„In the wind”
Panasonic FZ50 F/5,6 1/125s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Scopul unui portret
În general, pe mine la un portret mă interesează să surprind expresia umană, frumuseţea sau
individualitatea. De obicei, un portret are un singur element central, chipul. Întreaga compoziţie o
concentrez asupra subiectului, încercând să elimin cât mai multe elemente care ar putea distrage
atenţia de la subiect.
Dacă portretul este în context, atunci poziţionarea subiectului şi elementele adiacente le aleg
astfel încât să păstrez atenţia asupra subiectului cu un număr suficient de elemente pentru a sugera
acel context.
Ce vrei să surprinzi este alegerea ta. Eu pot să-ţi spun doar de unde să începi, şi ce greşeli încerc
eu să nu fac, pentru a mă ajuta să fac portrete cum îmi plac mie.

„Blue eyes”
Panasonic FZ50 F/3,7 1/250s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Distanţa focală
În general eu prefer să folosesc o distanţă focală peste cea normală (50mm). Cu cât mai mare,
cu atât mai bine. Nu mă feresc să mă dau cât de în spate e nevoie. La o distanţă focală mai mare,
deformarea de perspectivă este cu atât mai mică şi se aproprie mai mult de percepţia umană a unui
chip uman.
Dacă aparatul tău are obiectiv fix, atunci distanţa focală mare se obţine setând zoomul la
maxim.

„Gabriela”
Panasonic FZ50 F/3,7 1/500s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Culoare şi imagine
Întotdeauna prefer ca un portret să aibă culori cât mai naturale. Foarte multe aparate încearcă
să mărească contrastul sau saturaţia, cât şi să evidenţieze multe detalii prin filtre digitale. Încerc să
opresc aparatul din a face toate aceste ajustări, pentru a păstra cât mai mult naturaleţea compoziţiei.
De aceea, voi scoate cât pot din saturaţie, sharpening şi contrast. Setările astea pot lipsi, dacă
aparatul tău este pe mod automat. Dacă aparatul tău are un mod special de portret, probabil va face
asta de la sine, trecându-l în acest mod.

„Fashion”
Panasonic FZ50 F/8 1/500s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Încadrare şi compoziţie
Pentru că portretul este orientat pe subiect, de multe ori aleg să-l pun pe acesta în centru. Nu
este neaparat bine, însă oricum ar fi, încadrarea este unul dintre lucrurile care-mi ocupă cel mai mult
timp la un portret.
Dacă e să fie bust, brău sau întregime toate depind de ce vreau să fac. Întotdeauna însă, am
grijă să nu-mi scape o creangă, un coş de gunoi, un fir de pe stâlp, stălpul ca atare şi orice alte
elemente care ar distrage atenţia şi ar strica compoziţia.
De asemenea, cât de aproape sau de departe mă duc depinde şi de costumaţie, machiaj. Dacă e
o zi proastă, stăm mai departe. Dacă pantalonii sunt aiurea, îi scoatem din cadru ş.a.

„Shy”
Panasonic FZ50 F/6,3 1/500s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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Timp de expunere şi diafragmă
În general portretul este, pentru mine, arta diafragmei deschise. Asta pentru că cu cât este
diafragma (F) mai deschisă, cu atât distanţa clară la focalizare (cât de mult în lungul aparatului este clar
când se focalizează pe un anumit element) este mai mică. Şi asta face ca, odată focalizat pe subiect,
fundalul să dispară în ceaţă.

„Cold”
Panasonic FZ50 F/4 1/200s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
Lumină
Poate cel mai important element în orice fotografie, mi-am permis să-l las la urmă pentru a mă
întinde la vorbă cu el.
Regula mea de aur la portrete este: fără lumină frontală. Asta înseamnă în primul rând fără a
pune bliţul în ochii subiectului. Evit întotdeauna această situaţie, pentru că iluminarea frontală
deformează umbrele de pe faţă, oferind un aspect artifical compoziţiei.
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Lumina perfectă pentru portet făcut de mine este de sus-lateral-faţă. Dacă e să fie mai multe, atunci e
faină şi o slabă lumină din spate, pentru contur. Cum obţin asta ieftin? Soarele să fie exact unde
trebuie, sau subiectul să stea lângă geam

„Atitudine”
Panasonic FZ50 F/3,6 1/1000s
Autor: Aringhe Adrian Emanuel
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REVISTĂ NOASTRĂ SE DISTRIBUIE DEJA ŞI ÎN JUDEŢELE :
CLUJ, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, BOTOŞANI, GALAŢI, TIMIŞ, CARAŞSEVERIN, SUCEAVA, HARGHITA, GORJ, ALBA , ARAD şi BUCUREŞTI
DISPONIBIL ŞI PE INTERNET …

www.yo2kqk.kovacsfam.ro
www didactic.ro

În numărul următor :
•

Reportaje

•

Internet

•

Radioamatorism

•

Curiozităţi

•

Fotografie digitala

•

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: yo2kqk2000@yahoo.com
GRATIS : www.yo2kqk.kovacsfam.ro
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