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Ms.Instr. Vasile Pavel
Clubul Copiilor Petroşani

Comunicarea profesor-elev - reuşită educaţională
Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte realizarea
fenomenului educaţional in ansamblul său, indiferent de conţinuturile,nivelurile, formele
sau partenerii implicaţi. Faţă de aceasta, comunicarea didactică apare ca formă
particulară, obligatorie in vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de
invăţare sistematică, asistată.
Din perspectiva educaţiei formale, comunicarea didactică constituie baza
procesului de predare asimilare a cunoştinţelor in cadrul instituţionalizat al şcolii şi intre
parteneri cu status-roluri determinate: profesori-elevi/studenţi etc.
Atat comunicarea educaţională, cat şi cea didactică pot fi considerate ca fiind
forme specializate ale fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicării
umane.În accepţiunea sa cea mai largă, aceasta poate fi definită ca fiind relaţia bazată pe
co-impărtăşirea unei semnificaţii. Dacă informaţia este premisa absolut necesară unui act
de comunicare, ea nu este insă şi suficientă. O propoziţie intr-o limbă necunoscută există
ca informaţie, dar, in absenţa cunoaşterii limbii, deci a inţelegerii ei, ea nu ne va
comunica nimic. La fel un gest atipic culturii noastre.În esenţă, a comunica inseamnă „a
fi impreună cu", a impărtăşi şi a te impărtăşi,a realiza o comuniune de gand, simţire,
acţiune. Perspectiva amintită este astăzi una din direcţiile teoretice majore de analiză a
comunicării.
Accepţiunea propusă include cateva axiome:
• Comportamentului uman, in ansamblul său, ii este intrinsecă dimensiunea
informaţională, care receptată şi corect decodificată, devine comunicare;
• A comunica inseamnă cu mult mai mult decat a stăpani cuvintele ; putem vorbi fără să
comunicăm şi să ne „impărtăşim" celorlalţi fără a rosti nici un cuvant. Prin natura
misiunii sale, omul şcolii este obligat să conştientizeze aceasta şi să acţioneze ca un
profesionist al comunicării (O. Uivier, B. , 1992;Romano, C, ş.a., 1987);
Învăţarea in clasă e posibilă in trei forme de invăţămant:
a. forma frontală - cea tradiţională, in care profesorul lucrează cu intreaga clasă simultan;
b. forma activităţilor pe grupe - cand colectivul elevilor e impărţit in grupe de 4-5 şcolari,
colaborand la realizarea aceleiaşi teme ;
c. forma individuală - care solicită fiecărui copil in parte să rezolve o sarcină (aceeaşi
pentru toţi sau pentru o parte din colegii săi).
Întrucat in forma frontală, bazată in special pe expunerile profesorului, elevul e prea puţin
activ, şcolile din Occident au pus pe primul plan activităţile pe grupe şi cele realizate
individual in clasă.
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Apoi, ca metodă principală de predare-invăţare a fost instaurată problematizarea sau
invăţarea prin descoperire. În acest caz preocuparea dominantă este ca noile cunoştinţe
să nu fie prezentate copiilor in forma lor finală, deplin explicită, ci in situaţii care să
ridice probleme. Reorganizand datele, transformandu-le, elevii să ajungă la formularea
lor definitivă consacrată de ştiinţă (Ausubel, D., p. 569).
Faptul de a avea mereu de soluţionat probleme nu e singura caracteristică a
metodei amintite, trebuie ca şcolarii să fie obişnuiţi să găsească ei probleme pe care apoi
să le rezolve. În felul acesta se vor afla in acea „stare de pregătire", in faţa aceluiaşi tip de
situaţii cu cel din practică. Chiar dacă ambianţa din clasă diferă de cea din hala de
producţie, din punct de vedere mintal este aceeaşi atitudine, ceea ce va favoriza transferul
in profesiune al cunoştinţelor şi deprinderilor dobandite in şcoală. De altfel, problemele
nu se studiază numai in clasă, căci s-au inmulţit considerabil orele de laborator sau de
lucrări practice,unde de obicei, lucrand pe echipe, se aplică aceeaşi metodă.
Experienţa şcolilor active a arătat că nu se poate pretinde ca elevii să
reconstruiască edificiul ştiinţei, chiar cu ajutorul cărţilor. De aceea şi metoda descoperirii
este mai degrabă o descoperire dirijată. Profesorul trebuie să intervină pentru ca
problemele propuse să fie accesibile. Multe probleme vor fi propuse chiar de el, avand
preocuparea adecvării dificultăţilor la nivelul de pregătire a clasei. Apoi, de obicei
inaintea activităţii pe grupe ori celei individuale va face o scurtă expunere in care
actualizează acele „concepte--ancoră", esenţiale pentru abordarea temei. Uneori el va
realiza o schemă logicografică pentru a dirija investigaţia. În timp ce lucrează copiii, va
trece pe la fiecare grup sau elev şi va observa cand intră intr-un impas mai indelung şi
atunci trebuie să intervină, discutand, aducand unele sugestii, pentru a evita descurajările
şi a favoriza găsirea soluţiei.
Psihologia contemporană a intreprins numeroase cercetări, scoţand in evidenţă avantajele
lucrului in grup. Mai intai s-a constatat că lucrand in grup se găsesc mai multe idei decat
dacă membrii grupului ar lucra separat. Ideile emise de către cineva pot schimba punctul
de vedere al celuilalt, care poate şi nivelurilor comunicării, cat şi diversitatea codurilor,
canalelor, situaţiilor, modalităţilor in care se produce.
Exista comunicare paraverbala si comunicare nonverbala:
Comunicarea paraverbală (CPV). Informaţia este codificată şi transmisă prin
elemente prozodice şi vocale care insoţesc cuvantul şi vorbirea in general şi care au
semnificaţii comunicative aparte. in această categorie se inscriu : caracteristicile vocii
(comunică date primare despre locutori: tanăr-bătran, alintat-hotărat, energic-epuizat etc),
particularităţile de pronunţie (oferă date despre mediul de provenienţă: urban-rural, zonă
geografică, gradul de instrucţie etc), intensitatea rostirii, ritmul şi debitul vorbirii,
intonaţia, pauza etc. Canal folosit este cel auditiv
Comunicarea nonverbală (CNV). Informaţia este codificată şi transmisă printr-o
diversitate de semne legate direct de postura, mişcarea, gesturile, mimica, infăţişarea
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partenerilor. ingloband o diversitate de posibilităţi, comunicarea nonverbală este astăzi
obiectul unei susţinute serii de cercetări menite să-i aprofundeze mecanismele şi funcţiile.
Comunicarea verbală (CV). Informaţia este codificată şi transmisă prin cuvant şi
prin tot ceea ce ţine de acesta sub aspectul fonetic, lexical, morfo--sintactic.
Este cea mai studiată formă a comunicării umane, deşi, din perspectivă antropogenetică şi
ontogenetică, apariţia ei este cu mult devansată de celelalte două forme comunicative
(Teodorescu, S., 1997). Este specific umană, are formă
orală şi/sau scrisă, iar in funcţie de acestea, utilizează canalul auditiv şi/sau vizual.
Permite formularea, inmagazinarea şi transmiterea unor conţinuturi extrem de complexe.
Schema oricărei comunicări, ca ansamblu al aspectelor ce concură la realizarea ei,
cuprinde:
• factorii (actorii/personaj ele/agenţii) comunicării;
• distanţa dintre aceştia
• dispoziţia aşezării lor.
Ambele sunt importante pentru precizarea particularităţilor canalului de transmitere a
mesajului;
• cadrul şi contextul instituţional al comunicării, ceea ce imprimă, automat, un anumit tip
de cod: oficial, mass-media, colocvial, didactic, secret etc.;
• situaţia enunţiativă (interviu, dezbatere, lecţie, sesiune ştiinţifică etc);
• repertoriile active sau latente ale emiţător-receptorilor;retroacţiunile practicate;
• elementele de bruiaj (zgomotele).
Este evident că pentru fiecare dintre acestea, comunicarea in clasă are –specificul
său, determinat de cadrul instituţional in care se desfăşoară şi de logica specifică
activităţii dominante - invăţarea (ca modalitate esenţială de instruire şi educare).
O amplă prezentare a specificului comunicării educative şi didactice o realizează E.
Păun (1982, pp. 151-167), urmărind coordonatele : factorii comunicării educative, cadrul
acesteia, circuite de comunicare in clasă, raportul relaţie educativă - relaţie de
comunicare, blocaje ale comunicării educative,randamentul comunicării didactice etc.
Cercetări recente subliniază şi alte caracteristici,dar aceste caracteristici implica o
alta lucrare despre comunicarea didactica.

BIBLIOGRAFIE :
Luminiţa lacob “Comunicare didactica”pag 83-191
Andrei Cosmovici “Psihologie Şcolară”
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CONCURSUL NAȚIONAL DE ELECTRONICĂ
,,ELECTRONICA AZI”
CONSTANȚA 20-23. IUNIE 2011
Concursul național de electronică s-a desfășurat la Palatul Copiilor din Constanța
în perioada 20 -23. Iunie 2011. Urmare a invitației primite, cercul de Electromecanică,
Radioamatorism & Fotografie – digitală, de la Clubul Copiilor din Petroșani a participat
cu un grup format din 3 elevi.
Depasarea s-a facut cu trenul , călătorie destul de lungă, dar după mai bine de 11
ore de mers, am ajuns obosiți la Constanța. Cazare s-a facut la căsuțele din curtea
palatului , în camere cu 4 paturi.
După câteva ore de somn, am plecat împreuna cu domnul profesor , într-o excursie
de ,,recunoaștere “ în Mamaia, pentru a vedea pentru prima data anul acesta marea.
Am vazut printre alte lucruri deosebite și o formație de cântăreți ambulanți din
India, care delectau turiștii cu cântecele lor specifice. Doritorii se puteau fotografia cu ei,
iar cei ce iubeau muzica indiana puteau să cumpere CD-uri cu muzica lor specifică.
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Marea era deosebit de calma si fiind deja destul de tirziu, nu prea mai erau oameni pe
plaja. Cu toate acestea frumusetea marii raminea aceeasi, venic in schimbare, de fiecare
data alta.Anul trecut arata asemanator dar totusi diferit. Sper din suflet sa pot participa si
anul viitor la acest concurs sa revad colegii, Constanta , marea...

Seara , la întoarcerea în curtea palatului am reântâlnit colegii din alte județe ale țării.
Participarea este și anul acesta destul de numeroasă , motiv pentru care competiția va fi
destul de mare. Concursul se desfășoară ca de obicei pe diferite categorii de vârstă.
Probele constau și anul acesta în :
• Proiectare circuit imprimat
• Prezentarea lucrarilor realizate in cadrul cercurilor
• Realizarea practica a montajului
• Sustinerea referatelor
• Montarea componentelor
• Proba de teorie
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Programul pe zile si ore l-am gasit
afisat la intrarea in salile de concurs.
Dupa deschiderea festiva , a urmat
presentarealucrarilor realizate de fiecare
echipaj din tara, au fost lucrari interesante ,
fiecare judet a venit cu realizari deosebite.
Montaje realizate de copii mai mici sau
mai mari au uimit prin imaginatie si
realizare tehnica. Fiecare echipaj a
prezentat propriile realizari, s-au dat note,
s-au facut jurizari, de departajat a fost greu
dar fiecare echipaj a dat note la fiecare.
Dupa o pauza, au inceput probele de
concurs, fiecare categorie de virsta a primit
o alta ,,schema’’pe care trebuia sa o
proecteze, sa o transfere pe cablaj, sa o
corodeze, sa o gaureasca, sa planteze
componentele, sa o testeze....
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CONCURSUL NATIONAL DE ELECTRONICĂ
„ELECTRONICA AZI”
CONSTANŢA
20 – 23 IUNIE 2011

PROBA PRACTICĂ – CAT. A
Semnalizator
Schema electrică

Schema cablajului imprimat
(faţa plantată)

Cei mai mici au avut de realizat un semnalizator cu 4 tranzistoare ,au realizat proiectarea placii si
au plantat si componentele, dupa care desigur au predat ,,lucrarea” comisiei de jurizare.
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CONCURSUL NATIONAL DE ELECTRONICĂ
„ELECTRONICA AZI”
CONSTANŢA
20 – 23 IUNIE 2011

PROBA PRACTICĂ – CAT. B
SONERIE
Schema electrică

Schema cablajului imprimat
(faţa plantată)

Categoria B a avut de realizat o sonerie electronica. Complexitatea a fost putin mai mare dar am
reusit sa realizez , un cablaj destul de frumos [motiv pentru care am si luat premiul I]. Am plantat
piesele cu grija si spre bucuria mea, soneria a functionat ,,din prima”.
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CONCURSUL NATIONAL DE ELECTRONICĂ
„ELECTRONICA AZI”
CONSTANŢA
20 – 23 IUNIE 2011

PROBA PRACTICĂ – CAT. C
Semafor electronic
Schema electrică

Schema cablajului imprimat
(faţa plantată)

Categoria C a avut de realizat un semafor electronic , cu doua circuite integrate de tip MOS.
Complexitatea montajului nu a fost mare , motiv pentru care foarte multi concurenti au reusit sa-l
realizeze in timp util. La comisia de jurizare, domnii profesori au departajat cu greu lucrarile, unul dintre
criterii a fost si estetica montajului precum si originalitatea realizarii cablajului.
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Dupa finalizarea probelor din prima zi de concurs a urmat o plimbare prin constanta pe faleza si
desigur am vizitat si cazinoul. Am ramas putin deceptionat de starea jalnica in care a fost lasat. Domnul
profesor , Imre Kovacs, ne-a povestit istoria acestui cazinou, cu perioada de glorie a acestuia in perioada
interbelica.

A urmat desigur vizita la Acvariul din imediata vecinatate a cazinoului. Multitudine de pesti si
alte vietuitoare ne-a impresionat profund. Am profitat de ingaduinta celor de la acvariu si am incercat sa
fotografiem pestii. Lumina semi - obscura nu ne-a permis fotografii de calitate, dar citeva imagini am
surprins totusi pentru a arata celor de acasa pe unde am fost si mai ales ce am vazut...
Acasa fiind ,am revazut cu drag si aceste imagini cu pesti, stele de mare, serpi de mare, etc.
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,,Testoase de mare” la acvariu...
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La finalul concursului a urmat festivitatea de premiere. Motiv de mare bucurie
pentru mine, am obtinut premiul I la categoria mea, la ,,proiectare”
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A mai urmat si un loc II la ,,teorie” si desigur un loc III la clasamentul individual.
Rezultatele mele si a celorlalti colegi din echipajul nostru a adus o dilpma de excelenta
pe care domnul profesor a primit-o pentru clubul nostru de acasa, de la Petrosani.
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Ultima zi a fost dedicata pregatirilor
de plecare si desigur vizitarii
,,Delfinariului”din Constanta. Imaginile cu
delfinii, acrobatiile executate au surprins pe
toate lumea. Ar fi fost mare pacat sa nu
cedem acest spectoacol de dresaj, cu aceste
fiinte minunate care sunt delfinii...
Autor : Macarie Mihai
Clasa a VI-a,, Clubul Copiilor Petrosani”
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Metode şi tehnici de predare a disciplinelor tehnice
"Experienta este singura în stare sa ne ofere informatie reala despre viata."
(Mircea Eliade)

Argument
Profesorul care preda discipline tehnice trebuie sa îi ajute pe elevii sa înteleaga
conceptele tehnice si sa ajunga la un nivel de cunostinte si de gândire cât mai înalt. Îi
ajuta sa analizeze, sa sintetizeze, sa aplice noi cunostinte si sa rezolve probleme. A ajuta
elevii sa învete cât mai usor si mai repede este provocarea noastra ca profesori. De aceea
aplicarea strategiilor efective de predare este o provocare prin care putem eficientiza
stilurile curente de predare si sa luam în considerare noi cai inovatoare pentru
îmbunatatirea predarii .
Exista convingerea ca sistemul de învatamânt românesc a produs si produce elevi
performanti, câstigatori de olimpiade internationale, elevi cu un larg orizont cultural care,
de cele mai multe ori, îi depasesc în privinta cunostintelor pe colegii lor din alte tari.
Tendinta de a lua exceptia drept regula a condus la situatia de a orienta întregul sistem
catre acest vârf de performanta competitionala si informationala. Consecinta: procesul
didactic la noi se focalizeaza înca, în general, pe transmiterea de informatie factuala
densa si structurata de-a gata, în timp ce în tarile dezvoltate economic, se încearca gasirea
unor modalitati reale de a implica elevul în cautarea, procesarea si structurarea personala
a informatiilor (învatare centrata pe necesitatile elevului). Cunoscând problemele actuale
ale sistemului de învatamânt din România este necesar sa cautam raspunsuri la
urmatoarele întrebari: "Sunt elevii nostri pregatiti sa înfrunte provocarile viitoare?"; "Pot
ei sa analizeze, sa argumenteze si sa comunice efectiv?"; "Au ei capacitatea sa continue
învatarea pe tot parcursul vietii?". Gasind raspunsurile la aceste întrebari vom sti ce
trebuie sa schimbam sau ce strategii didactice trebuie sa aplicam astfel încât elevii nostri
sa poata raspunde cerintelor de pe piata muncii din România, Europa si nu numai.
Metode utile în cadrul lecţiilor
Exemple practice - conexiunea dintre teorie si practica
Elevii manifesta interes fata de exemplele practice, din viata reala si din industrie
pentru ca îi ajuta sa înteleaga mai bine notiunile teoretice predate la clasa. Folosirea
exemplelor practice ajuta la asigurarea legaturii dintre conceptele tehnice si aplicatiile
practice întarind astfel predarea si învatarea efectiva. Introducerea exemplelor practice nu
exclude teoria ci doar ajuta la întelegerea si învatarea teoriei în clasa.
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Este foarte important sa se
dezvolte simultan atât baza
teoretica cât si cea practica.
Folosirea exemplelor practice în
clasa :
1. ajuta la ilustrarea si
explicarea noilor cunostinte
teoretice facând ca baza
teoretica a acestora sa fie mult
mai accesibila elevilor.
Exemplele practice ajuta elevii
sa înteleaga noile concepte care
sunt introduse.
2.
învata elevii sa aplice
cunostintele dobândite în noi situatii care nu au fost prezentate în clasa. Acest aspect
urmarit trebuie sa le arate elevilor ca este foarte important sa stie cum pot aplica
principiile de baza specifice conceptelor teoretice învatate în rezolvarea problemelor
specifice calificarii.
Scopul
Exemplele practice pot fi incluse la orice nivel si forma de învatamânt. Este foarte
important ca exemplele pe care urmeaza sa le folosim în predare sa fie cât mai clare si
potrivite posibil. Cheia este ca acestea sa fie cât mai simple posibil si sa faca posibila
izolarea principiului care trebuie înteles. Exemplele practice agreate de elevi sunt acelea
care le solicita simturile respectiv: vazul, auzul, mirosul, etc. Pentru implementarea
eficienta a exemplelor practice profesorul trebuie sa aiba în vedere urmatoarele :
sa înteleaga foarte bine exemplul dat si sa fie capabil sa-l explice, în caz contrar va
produce confuzie în loc sa-i ajute pe elevi sa înteleaga;
înainte de a da o sarcina de lucru sau o tema pentru acasa profesorul trebuie sa
rezolve sarcina respectiva, în felul acesta se va asigura ca stie exact ceea ce va "vedea"
elevul si de asemenea va avea posibilitatea sa anticipeze întrebarile elevilor. O sarcina de
lucru sau o demonstratie care nu este corecta creeaza elevului frustrari si afecteaza
credibilitatea profesorului;
exemplele practice sa fie relevante pentru elevi, sa poata fi legate de viata de zi cu
zi la scoala sau acasa;
sa aloce suficient timp pentru discutarea exemplelor.
Categorii de exemple practice
Exemplele practice pot fi grupate în doua categorii:
A. Cele care ajuta la explicarea teoriei si a noilor concepte
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B. Cele care ilustreaza aplicatii ale principiilor de baza.
În plus exemplele practice pot fi împartite în diferite tipuri functie de forma sub care sunt
folosite. De exemplu exemplele practice pot fi bazate pe: a. Analogie; b. Observare; c.
Demonstratie; d. Fenomene senzitive; e. Observarea fenomenelor secundare.
Analogia. Este un instrument foarte folositor pentru explicarea noilor concepte.
Profesorul leaga noul concept de o idee pe care elevul si-o poate forma în mintea sa.
Un bun exemplu este analogia care poate fi facuta între conceptul de conservarea energiei
si operatiunile bancare. Oricine îsi poate imagina banii depusi într-un cont si sa faca
analogia cu energia cinetica. Similar se poate face analogie între economiile acumulate
într-un cont cu presiunea sau potentialul energetic. Asa cum banii pot fi transferati între
diferite conturi si energia se poate transfera între cele trei forme. Conceptul de energie
pierduta prin frecare poate fi usor prezentat sub forma platilor dintr-un cont, exemplu
plata chiriei.
Observarile. Observarile pe care elevul le poate face în afara clasei ajuta mult la
demonstrarea principiilor de baza studiate în mod curent în clasa. Exemplu poate fi
rezolvarea unei sarcini prin care elevii sunt pusi în situatia de a merge si observa un
fenomen folosind simtirile proprii, adica pot vedea, auzi, simti sau mirosi, si apoi sa
rezume aceste observatii. În clasa profesorul, organizeaza o discutie în care elevii îsi
prezinta observatiile si explica ce înseamna.
Acest tip de exercitiu ajuta elevul sa
înteleaga noile concepte sau principii de baza dar sa si învete cum trebuie observate
fenomenele înainte de a încerca sa le analizeze.
Demonstrarea experimentala. În conditiile în care echipamentele necesare realizarii unui
experiment sunt greu de asigurat este necesar sa stim ca putem apela la elemente foarte
simple. De exemplu pentru a demonstra factorii care afecteaza forta de antrenare si
ridicare aerodinamica se poate folosi o simpla foaie de hârtie. Se tine o foaie de hârtie
paralelǎ cu podeaua dupa care i se da drumul si se observa miscarea. Apoi se iau alte
câteva foi de hârtie mototolite se lasa sa cada si se observa miscarea. În ambele cazuri se
foloseste acelasi material, aceeasi masa, actioneaza aceeasi forta gravitationala. De aceea
acesti parametri pot fi eliminati. Prin eliminarea acestor parametri elevii vor întelege ca
cel mai important parametru este actiunea fortei de antrenare aerodinamica asupra celor
doua corpuri diferite.
Detectarea. Exemplele de detectare sunt concepute astfel încât elevii sa poate "simti"
stiinta înaintea studierii fenomenului. Scopul este ca elevii sa aiba de rezolvat
experimente care sa le permita sa simta diversi parametri care apar în teorie. Un excelent
exemplu poate fi studierea relatiei dintre viteza si cuplu pentru un sistem de transmitere a
vitezei folosind o bicicleta cu 10 viteze. Elevii sunt pusi sa schimbe viteza bicicletei
pentru toate cele 10 combinatii de pinioane învârtind pedala cu mâna si sa explice cum au
simtit relatia dintre viteza si cuplu pentru una dintre treptele de viteza. Aceasta metoda
nu ajuta la întelegerea conceptelor ci ajuta la ilustrarea aplicarii principiilor de baza.
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Efecte secundare. Aceasta metoda demonstreaza de fapt cǎ ceva din explicatia unui
fenomen ingineresc nu este evident. Scopul în acest caz este de a-i pune pe elevi sa ia în
considerare toate explicatiile posibile mai putin cea mai evidenta. Un exemplu poate fi
observarea directiei de deplasare a unui balon cu heliu legat de podeaua unei masini când
aceasta accelereaza. În mod evident toti se vor astepta ca balonul sa de deplaseze în spate
ca urmare a fortei de inertie. În realitate elevii vor nota ca balonul se deplaseaza în fata.
Investigarea fortelor care actioneaza asupra balonului poate face obiectul unei teme
pentru acasa sau a unei discutii în clasa. În ambele cazuri elevii trebuie sa realizeze ca
asupra balonului actioneaza forta portanta. Când masina accelereaza aerul din spatele
masinii este comprimat usor, rezultând o densitate crescatoare a aerului din fata spre
spatele masinii. Heliul din balon este mai usor decât aerul din masina de aceea apare
forta portanta care actioneaza în plan orizontal.
"Arata si spune"- inversarea rolului elevului
Tehnica "Arata si spune" este o alta forma a tehnicii " Exemple practice". Aceasta tehnica
are rolul de a inversa rolul între elevi si profesor, schimbând astfel si perspectiva asupra
problemei. Premisa de baza a tehnicii "Arata si spune" este aceea ca daca cineva poate
explica un concept altcuiva atunci el sau ea întelege întradevar acel concept.
Scop
Un proiect tipic "Arata si spune" cere unui grup de elevi sa explice o teorie data sau un
fenomen restului clasei si de asemenea sa demonstreze un exemplu fizic care ajuta la
vizualizarea fenomenului. Aproape orice exemplu care poate fi demonstrat convingator în
clasa poate fi un proiect" Arata si spune". Este bine de retinut, ca si în cazul tehnicii "
Exemple practice" ca, conceptele care trebuie explicate de catre elevi trebuie sa fie relativ
simple si la obiect. Ţinta
acestor exercitii este sa
provoace elevii sa vina cu
solutii creative la probleme
dar fara a-i suprasolicita. În
alta ordine de idei, pentru a
evita situatiile stânjenitoare
si pentru a fi siguri ca
demonstratiile sunt
folositoare întregii clase,
este necesar ca profesorul sa
cunoasca dinainte planul
prezentarii realizate de elevi.
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Concluzii: Punând elevii în rolul unui profesor îi determinam sa priveasca mai atent
problema ce trebuie prezentata. Elevii vor fi fortati sa-si clarifice propria gândire si
întelegere pâna la momentul în care vor trebui sa explice si sa demonstreze fenomenul
colegilor lor. În cautarile de exemple în afara clasei sau pentru demonstratii care sa poata
fi performate în clasa, elevii vor trebui sa caute conexiunea dintre teorie si aplicatiile
practice.
Laboratorul "open-ended" / " cu solutii multiple"
Laboratorul "open-ended" /"cu solutii multiple" poate fi definit ca o clasǎ unde elevii pot
proiecta aparate sau strategii experimentale proprii.
Scop
Laborator "open-ended" /"cu solutii multiple" poate fi realizat cu diferite grade de
dificultate functie de nivelul de pregatire al elevilor sau de dotarile disponibile.
Laboratorul poate fi conceput pe trei arii generale: 1) montaje experimentale unde elevii
pot proiecta montaje pentru a atinge scopuri precise; 2) proiectarea experimentului unde
elevii decid schema care va fi folosita pentru a putea colecta date pentru a atinge un scop
prestabilit si pentru a da certitudine unui montaj experimental; 3) analiza datelor si
scrierea raportului, unde elevii decid ce date vor fi analizate si raportate.
Concluzii
Procesul de predare învatare trebuie sa aiba loc efectiv în clasa. Predarea este un proces
flexibil. Fiecare profesor trebuie sa-si formeze un set propriu de tehnici de predare si sa
creeze un set de exemple, experiente, exercitii si activitati pentru elevi pentru a asigura
predarea si învatarea efectiva.O buna predare presupune ca metodele efective de predare
sa produca învatarea efectiva a elevilor. Acest lucru se poate realiza printr-o pregatire
adecvata pentru sustinerea procesului de predare - învatare si gasirea cailor prin care
grupul de elevi poate fi motivat corespunzatoare pentru participarea efectiva în cadrul
acestui proces. Pregatirea adecvata a procesului de predare-învatare presupune
planificarea, organizarea si adaptarea continua a continuturilor dar si pregatirea
activitatilor prin care elevii iau parte la schimbul dinamic si interactiv de idei pe timpul
unei sesiuni de lucru. Provocarea reala nu este de a-i face pe elevi sa învete cunostinte
relevante pentru disciplina predata ci de a-i ajuta sa învete cum pot fi aceste cunostinte
adaptate, în conditiile schimbarilor permanente, cum pot fi îmbogatite prin parcurgerea
unui nou nivel de pregatire, cum pot fi folosite pentru dezvoltarea abilitatilor si
competentelor pe care le detin si mai ales care este rolul lor în procesul lor de învatare.
Autor: Ms.Instr. Pavel Vasile
Clubul Copiilor Petrosani
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Turaţia ventilatorului în funcţie de temperatură, la amplificatoarele de
radiofrecvenţa pentru radioamatori
Rata medie a timpului de transmisie la un moment dat intr-un QSO depăşeşte
rareori 30%.din timpul total afectat unei legaturi radio [ QSO]. In în activitatea de zi cu
zi a radioamatorului, lucrul la statie inseamna mai mult o ascultare a benzii dechit o
emisie radio in adevaratul sens al cuvintului. Deciputem spune fara a gresi ca mai mult
ascultam dechit emitem.
Exista totusi moment cind un DX apare cind te astepti mai putin si acel,, Pail lapp”
care de dezlantuie imediat te face sa regret ca nu ai fost pe faza si nu ai chemat imediat.
Desigur sunt doar doua variante:
- Sa ai permanent aplificatorul de putere pornit [asta inseamna lampile de emiosie
sub tensiune, calde,
- Sa ratezi DX-ul , si asta nu=ti convine desigur, tu fiind un adevarat DX -menn
În general, cele mai multe ori TX şi PA nu au de lucru, asta insemnind ca ventilatoul
suflă permanent si desigur,, raceste” lampile finale de la QRO, desii acest lucru este
inutil. Nu este bine. Mai ales pe timp de noapte, cind zgomotul produs poate crea
disensiuni in familie , pe linga consumul, inutil de energie.
Soluţia este evidentă (fiind de mult timp folosita în calculatoare) reglarea vitezei
ventilatorului în funcţie de temperatură. Dacă nu există caldura in exces, de ce sa sufle
ventilatorul din plin?
Ideea a fost de a realiza un mecanism simplu ce este descris mai jos. În unităţile de
alimentare la computere temperatura este de obicei măsurată direct pe diodele de
ieşirede pe radiator. În cazul PA acest lucru nu va fi posibil , senzorul de temperatură nu
poate fi fixat pe anodul lampii unde există mai multi kV tensiune la vârf (mai mult aproape de două ori tensiunea de alimentare). Solutia este de a se monta senzorul de
temperature in fluxul de aer ce raceste lampa finala de la amplificatorul de radiofrecventa
[PA], la o distant de citiva centimetrii de anod si in acestcaz nu se mai pune problema
izolarii senzorului de temperature la inalta tensiune.
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Schema din Fig.

Diametrul ventilatorului va fi de de 80 mm [ eventual recuperate de la un PC]. Mai
precis, în cazul în care se utilizeaza doua ventilatoare (pentru varianta cu doua lampi de
putere in final ) - în parallel, tensiune de alimentare de 16 - 12 V este obtinuta din
infasurarea de filament a tuburilor . Dacă aveţi o sursă de tensiune continua de 15 ... 18
V se va folosi aceasta desigur.[ minusul se leaga la masa.].
Ca senzorii de temperatura nu sunt utilizati în acest caz, termistorii ci tranzistori cu
siliciu T1 şi T3 conectati ca si diode.
În stare rece, tranzistoarele T1 şi T3[legate ca si diode]sunt blocate , tranzistorul T2
este deshis ,tensiune pe colectorul sau este minima, ventilatorul va avea o turatie minima.
Tensiunea la ieşire este aproape de stabilizator trehvyvodnogo nominal. Viteza
ventilatorului este minim.
Cind temperature la T1 şi / sau T3, creste , tensiune pe baza de T2 scade. T2 înceapă să
se închidă, sa se blocheze, tensiunea pe colector este în creştere, creşte astfel tensiune pe
ventilator, creşterea viteza de rotatie acestuia.
Se folosesc doi senzori pentru a creşte fiabilitatea - schema pentru regarea temperaturii
functioneaza si chiar cu unul dintre ei.
Integratul regulator serie ar trebui să aibă tensiunea la care ventilatorul se roteşte
în mod constant la viteză redusă, fără oprire. Pentru iubitorii de calculator sunt de
obiceiaceste sunt cele de 12 volti ,care la 6 V se rotesc usor fara a se oprii. Dacă nu
puteţi găsi stabilizator 7806, sau ventilator dvs. necesită mai mult decât aceasta tensiune
minimă, utilizaţi pe scară largă 7805, cu una sau mai multe diode inseriate la borna
COMM, (în diagrama prezentată în roz). Având în vedere că temperatura este măsurată
în curentul de aer, este de neconceput ca ventilatorulsa se opreasca ( se poate crea astfel
situatia neplacuta posibilă - anod caldă şi rece sonda).
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Ca T1 ... T3, puteţi folosi aproape orice tranzistoare de siliciu, cu o carcasa de plastic.
Un număr mare de condensatoare de decuplare este de înţeles - schema funcţionează in
jurul circuitului anod, unde exista o mulţime interferenţe de RF
Cei doi sensori se vor monta cit mai aproape de circuitul anodic al lampilor de putere, in
circuitul de aer debitat de ventilator. Acesta trebuie să fie amplasat la distanţă de părţile
fierbinţi, pentru că de fapt nu se măsoară de temperatura absolută ci diferenţa de
temperatură între T2 tranziţiile şi T1/T3.
Montajul fuctioneaza destul de cald şi este mai bine să se aşeze pe un radiator mic sau pe
şasiu. Este de dorit să se stabilească pragul de control al lui R2, astfel că el sa fie
accesibil pentru ase putea regla (sa spunem printr-o gaură mică) într-un PA închis
complet. Faptul că regarea circuitelor prag depinde nu numai de temperatura, dar de
asemenea, si de dimensiunea tuburilor şi de multi alti parametric ai aplificatorului
dumneavoastră.
Reglarea sensibilitatii regulatorului de viteza
Când acem T1 şi T3 rece , se roteste R2 pentru se gasii pragul de comutare şi setaţi R2
la poziţia imediata chiar sub acest prag.
Se lucreaza câteva minute la putere maxima cu PA pentru a se asigura că, la temperatură
ridicată creşte viteza ventilatorului la maxim. . În cele din urmă, asiguraţi-vă că
ventilatorul are un histerezis acceptabil. Dacă este necesar,se regleza puţin - R2.
Necesitatea acestei ajustări se datoreaza unei inertii termice. Acest lucru apare deoarece
se manifesta efectul Miller la tranzistorul T2 . Pentru a vă asigura că totul funcţionează
la fel de bine atunci când este încălzit numai unul/ (oricare) dintre senzori(este
convenabil de a utiliza uscătorul de păr).
Rezultate de asteptat
În modul de aşteptare, PA cu : (2 x GI7B/ 2,4 kV ieşire 750 W) este practic neauzit.
Încazul in care desfăşoară una sau două QSO scurte ventilatorul este destul de "tăcut".
Dar, după câteva minute de transmisie (SSB sau CW) creşte încet viteza la maxim.
După trecerea la recepţie viteza ventilatorului rămâne ridicata chiar 3 ... 5 minute şi
apoi se reduce la minim.
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CALCULATORUL – INSTRUMENT IN ACTIVITATEA DIDACTICA
PROF. PETRONELA MORARIU
Clubul Copiilor Hunedoara
Metodologia evoluează în timp, ca răspuns la
dinamica schimbărilor ce se desfăşoara în cadrul
procesului instructiv-educativ. Calitatea unei
tehnologii se masoară în gradul de adaptare a
acesteia la situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale
învăţă-mântului contemparan.
Calitatea metodologică este un aspect ce ţine
de oportunitate, dozaj, combinatorică între metode
sau ipostaze ale metodelor. A spune că o metodă este
mai bună ca alta, fără a ţine cont de contextul în care
metoda respectivă este eficientă, contituie o afirmaţie lipsită de sens.
Metodologia didactică formează un sistem coerent, realizat prin stratificarea şi
corelarea mai multor metode, atât pe axa evoluţiei istorice, cât şi pe plan sincronic,
metode care se corelează, se prelungesc unele în altele şi se completează reciproc.
Încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă, ci relativă. O metodă
se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se
pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau
chiar contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în
care secvenţele procedurale care le compun îngăduie restructurări inedite sau când
circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne
surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei metode
erau de mult cunoscute şi aplicate.
Evoluţia tehnologică din ultimii 15 ani, ritmul alert al vieţii cotidiene, necesitatea
accesului la informaţii complexe într-un timp cât mai scurt, nevoia de comunicare rapidă,
precum si alţi factori, au determinat apariţia calculatorului in procesul de învăţare.
Didactica modernă s-a schimbat foarte mult. A crescut foarte mult numărul de
metode didactice. Pe lângă cele tradiţionale, au apărut unele noi ca studiul de caz,
simularea/jocul de rol, problematizarea, brainstorming-ul si altele. Ultimele evoluţii din
domeniul tehnologiei informaţiei stimulează noi forme de învăţare cum ar fi învăţământul
la distanţă, folosirea internetului pentru cercetare etc.
Aşadar, evoluţia ascendentă a tehnologiei informaţiei a generat preocupări în
privinţa utilizării calculatorului în procesul de instrucţie şi educaţie.
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Calculatorul reprezintă un instrument de muncă personală şi pentru profesor şi pentru
elev. Oferind parcursuri personalizate, el stimulează studiul individual, capacitatea de
control şi autocontrol.
El nu va înlocui profesorul, ci îi va modifica unele funcţii şi roluri.
Calculatorul este calea de a ajunge la cantităţi enorme de informaţii diverse prin
Sistemul Internaţional de Informaţii, adică Internet. Internetul mijloceşte accesul oricui,
oriunde şi oricând devenind o reţea socială.
Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute,
universal valabile, susţinând o meteodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă.
Ritmul alert al vieţii şi noua viziune asupra cunoaşterii şi rolului ei în istoria
dezvoltării personalităţii umane au deschis noi direcţii de diversificare a căilor de
realizare a acţiunii instructiv-educative.
În 1982, R. Mucchielli definea conceptul de metodologie astfel: „metodologia
didactică semnifică ansamblul metodelor şi procedeelor utilizate în procesul de instruire
având la bază o concepţie unitară cu privire la actul de predare-învăţare, principiile şi
legile care-l guvernează.”
Cu alte cuvinte, ea pune la dispoziţia celui interesat precizări cu privire la natura, funcţiile
şi clasificările metodelor.
Tehnologia didactică desemnează demersul întreprins de profesor în vederea
aplicării principiilor învăţării într-o situaţie practică de instruire. Conceptul de tehnologie
este explicat în două feluri :
-sens restrâns - ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă.
-sens larg - ansamblul structurat al metodelor, mijloacelor de învăţământ, a strategiilor de
organizare a predării.
Tehnologia didactică vizează şi aspecte ale mass-media şi aparatură tehnică
adecvată. Însă, nu se referă doar la utilizarea în transmiterea informaţiilor a unor mijloace
tehnice, ci va include toate componentele procesului de învăţământ.
Putem vorbi deci de faptul ca didactica, capacităţile didactice, reprezintă o
disciplină care se concentrează asupra procesului de transmitere a informaţiei dintre un
expert şi un „ receptor”. Într-un sens mai larg, aceasta poate fi legată de alte relaţii de
învăţare, cum ar fi cea dintre părinţi şi copii, experţi şi studenţi, doctori şi pacienţi,
judecători şi justiţiabili etc. Deşi conţinutul procesului de învăţare diferă foarte mult de la
un caz la altul, procesul de transmitere a informaţiei şi de învăţare are multe asemănări.
În toate situaţiile „profesorul-moderator” trebuie să pregătească informaţiile
conform nevoilor „elevului-receptor”, care trebuie să fie receptiv la mesajele
profesorului.
Deci, didactica se concentrează asupra unui proces de învăţare eficient şi eficace
între profesor şi elev.
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Una dintre principalele evoluţii în domeniul didactic se referă la rolurile şi
responsabilităţile „profesorului”. Acesta nu mai este expertul, ci moderatorul în cadrul
procesului de învăţare. Există câteva ipoteze în acest sens: elevii trebuie să înveţe cum să
înveţe, iar noile forme de învăţare, prin mijloace electronice, au nevoie mai degrabă de un
îndrumător decât de un expert.
Învăţarea poate fi structurată pe trei niveluri.
Se poate face o distincţie folositoare între cele trei niveluri de învăţare: învăţarea de
cunoştinţe, atitudini şi capacităţi. Educaţia tradiţională, de exemplu, se concentrează
asupra cunoştinţelor. Cunoştinţele sunt formate din concepte, reguli, logică şi cuvinte
(noi) care trebuie învăţate pe dinafară.
Atitudinea poate fi descrisă ca modul în care studenţii îşi folosesc cunoştinţele
învăţate, modul în care evaluează aceste cunoştinţe şi modul în care abordează
problemele.
Capacităţile reprezintă comportamentele concrete şi vizibile care trebuie să fie
folosite pentru atingerea unui anumit scop.
Deci pentru fiecare nivel este nevoie de abordări diferite:
-cunoştinţele pot fi obţinute prin lectură, text şi cercetare pe internet ;
-atitudinea poate fi abordată printr-un schimb de experienţă şi învăţarea unor
perspective diferite, simularea unei săli de judecată pentru a antrena participanţii pentru
diferite roluri etc.
-comportamentul poate fi abordat prin scrierea de exerciţii, strângerea de informaţii
etc.
Învăţarea într-un învăţământ modern face apel la experienţa proprie, promovează
învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii şi
prezintă o serie de avantaje, între care menţionăm stimularea interacţiunii dintre elevi,
generarea de sentimente şi acceptare, creşterea stimei de sine, încredere în forţele
proprii, diminuarea anxietăţii faţă de şcoală,etc. Totodata există şi nişte limite, cum ar fi :
metodele activ-participative aplicate în activitatea pe grup sunt mari consumatoare de
timp şi necesită experienţă din partea cadrului didactic, munca în grup, prin colaborare,
nu pregăteşte elevii pentru viaţa, care este foarte competitivă.
În unităţile de învăţământ nonformal cum sunt cluburile şi palatele copiilor,
utililizarea calculatorului şi, implicit, a Internetului, poate aduce un plus de interes din
partea elevului, ţinând seama de faptul că evaluarea acestuia nu este o evaluare de tip
strict şcolar, cu note sau calificative, ci se face mai degrabă pe baza achiziţiilor, a
satisfacerii propriilor nevoi de cunoaştere şi a calităţii “produsului finit” obţinut prin
implicarea elevului în procesul instructive-educativ din voinţă proprie şi placere.
Unul din avantajele de folosire a calculatorului este că el se adresează la calea pe
care tinerii o preferă acum pentru studiere. Seymour Papert (Papert, 1993) numeşte
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computerul „maşină pentru copii,” pentru că studenţii din şcoli şi în multe cazuri din
colegii şi universităţi nu ştiu nimic fără computer. Este o parte integrată în lumea lor. Ei
se joacă, se distrează şi studiază cu computerul. Ei tind să fie studioşi mai vizual decât
generaţiile precedente, deoarece lumea lor e bogată în stimulare vizuală. Deci,
materialele de studiere create se potrivesc cu ceea ce ştim despre cum tinerii preferă să
studieze.
Instituţiile de invăţământ au început foarte
repede să exploateze bogăţia şi natura interactivă
a Internetului
Multe site-uri conţin material didactic
interactiv, conspecte, exerciţii , teste, linkuri utile,
etc.
Computerul/Internetul reprezintă o
posibilitate de a mări autonomia tinerilor şi a
comunităţii intelectuale şi de a crea un mediu
individual şi independent de studiu. Informaţiile
sunt accesibile on-line şi elevii pot participa la „discuţii virtuale”. E-mail-ul este o
posibilitate a elevilor de a contacta direct instructorul, iar el la rândul său să emită
noutăţi către toţi participanţii înregistraţi. Vizitatorii Internet sunt invitaţi să se alăture
discuţiilor. Acesta dă posibilitatea de a-ţi exprima opiniile în discuţii on-line.
În timp ce unii pot deplânge lipsa contactului faţă-n-faţă a
profesorului/instructor şi a „elevului/receptor” , alţii consideră calitatea interacţiunii ca
fiind mai fructuoasă când tinerii au posibilitatea de a reflecta răspunsurile proprii la
întrebări sau la diferite teme de conversaţii înainte de a fi puse pe forumul public,
electronic şi că studenţii ce sunt mai ruşinoşi, mai timizi de a participa la discuţii la
ore, deseori nu se mai simt aşa la discuţiile on-line.
Interacţiunea de acest fel, unde participanţii contribuie oricând se numeşte
comunicare asincronică. Instrumentele computerului sunt accesibile să permită şi
comunicare sincronică. Aceste instrumente permit transmiterea audio şi video prin
Internet, mărind ambianţa on-line decât cea din clasă . Această clasă virtuală mai
permite încă şi flexibilitatea de a participa la ore prin conectarea la Internet din orice
colţ a lumii.
Când computerele sunt folosite în clase, profesorii observă că se schimbă stilul de
predare, permiţându-le elevilor o mai mare autonomie în studiere. Ei tind să schimbe
felul de a preda de la didactic la cel bazat pe cercetare, proiectare.
Societatea contemporană cere pregătirea unui alt fel de elevi decât a celor din
generaţiile anterioare . Acesta este răspunsul la noile cerinţe puse de economia globală,
unde cunoştinţele şi aptitudinile unei naţiuni sunt cheia la succesul său competitiv, mai
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mult decât a fost în trecut. În mâinile profesorilor instruiţi adecvat, utilizarea
computerului poate juca un rol proeminent în dezvoltarea ulterioară a acestor capacităţi
în elevi.
Profesorii pot încuraja elevii să utilizeze calculatorul/Internetul cu scopul de a le
da informaţie, să compare diferite puncte de vedere, să analizeze şi sintetizeze diferite
surse de informaţie şi să-şi facă propria părere despre tema dată. Făcând acestea,
profesorii vor facilita dezvoltarea gândirii şi rezolvare problemelor de către elevi.
Calculatorul poate astfel oferi ce nu pot mijloacele tradiţionale - informaţie ce este
permanent accesibilă, întotdeauna actualizată, mondială şi prezentă într-o formă mai
motivată pentru elevi s-o caute.
În toată lumea învăţământul trece prin
transformări importante, iar Internetul este o parte
majoră a acestor transformări .
Azi se consideră o adevărată problemă
imposibilitatea utilizării calculatorului, vorbinduse chiar de analfabetism în acest domeniu. De
aceea introducerea sistematică, in activitate
cotidiană de predare-învăţare a calculatorului nu
este doar utilă, ci absolut oblgatorie.

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punc
de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă,
indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”
Gaston Mialaret
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Rolul unei aspirine
Recomandarile urmatoare se inscriu in acea minoritate
a informatiilor difuzate pe internet pe care e bine sa le
luati in considerare si, mai cu seama, sa le respectati.
Cand am avut crizele cardiace, medicul care mi-a
acordat ingrijirea de urgenta m-a intrebat daca luasem
aspirina dupa ce simtisem durerea toracica. I-am
raspuns ca nu aveam aspirina acasa. Si-atunci, mi-a dat
urmatorul sfat: in orice casa, in special daca cel putin
unul dintre membrii familiei este in varsta de peste 60
de ani, trebuie sa existe macar un flacon cu aspirina. Bineinteles ca pastilele trebuie sa fie
la indemana, ca sa poata fi luate, fara intarziere, de indata ce survine durerea in piept.
Concentratia enzimelor specifice indica faptul ca mi-as fi putut pierde viata daca n-as fi
ajuns la timp la spital.
IN CONSECINTA: daca nu aveti aspirina acasa, cumparati un flacon si tineti-l intr-un
loc accessibil. Dumnezeu stie daca o asemenea masura poate face diferenta intre viata si
moarte.
Atentie! Exista si alte simptome de atac de cord, insotiate de durere in bratul stang.
Trebuie sa aveti in vedere si instalarea unei dureri intense in maxilarul inferior, aparitia
varsaturilor si a transpiratiilor abundente, care nu mai sunt doar
niste simptome banale.
Detaliu: In timpul unei crize cardiace, e posibil ca, la inceput, sa nu simtiti acea durere in
piept; 60% dintre oamenii care au avut o criza de inima in timpul somnului nu s-au mai
trezit niciodata. Cu toate acestea, o durere in piept va poate trezi dintr-un somn profund.
Intr-un asemenea caz, luati imediat in gura doua
aspirine, lasati-le cateva clipe sa se umecteze pe limba
si inghititi-le apoi cu putina apa. Apelati fara
intarziere serviciul de ambulanta, Politia sau
Pompierii, spuneti "criza cardiaca" si informati ca ati
luat doua aspirine. Asezati-va pe un scaun sau un
fotoliu si asteptati sa soseasca ajutorul solicitat.
FITI VIGILENTI !
Un cardiolog afirma ca daca fiecare dintre cei care
primesc acest mesaj ar informa alte 10 persoane, o viata va fi, cu siguranta, salvata.
EU MI-AM FACUT DATORIA !
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