Pag 2

Hobby ?

Nr.1 --> 2012

Cuprins




 Educația pentru sănătate
.. pag 3
pag 8
 Decibel-metru de radiofrecvență cu leduri ..
 Considerații privind alegerea unui motor ....... pag 10
 Circuite de comandă a motoarelor pas cu pas.. pag 14
 Viitorul aparține cititoarelor de cărți electronice. pag 17
 Știați că
pag 21
 Despre cauze și efecte….
….pag 24
 Regulament saptamana creatiei artistice 2012 pag.29

Colectivul de redacţie:
- Florescu Lucian
-clasa a - IX-a
- Macarie Mihai
- clasa a- VII-a
- Chiril Patricia
- clasa a-XII-a
- Pavel Vasile
- clasa a- IX -a
Colectiv redacție profesori:
Prof. Ciucă
Cristiana – M ădălina
Prof.Imre Kovacs

Pag 3

Hobby ?

Nr.1 --> 2012

EDUCATIA PENTRU SANATATE
Autor : prof. IMRE KOVACS
Educatia pentru sanatate este o preocupare de maxima importanta a medicinii omului sanatos
care consta in dezvoltarea nivelului de cultura sanitara al diferitelor grupuri de populatie, precum si
mijloacelor si procedeelor educativ-sanitare necesare formarii unui comportament sanogenic.
Pastrarea sanatatii si lupta contra bolilor se inscriu printre cele mai vechi preocupari ale omului.
Sanatatea nu este numai o problema individuala, ci priveste tot atat de mult societatea in intregime
,,sanatatea nu este totul, dar fara sanatate totul este nimic” (Schopenhauer).
Obiectivul de baza al educatiei pentru sanatate consta in formarea si dezvoltarea in randul
populatiei, incepand de la varstele cele mai fragede, a unei conceptii si a unui comportament igienic,
sanogenic, in scopul apararii sanatatii, dezvoltarii armonioase si fortificarii organismului, adaptarii lui la
conditiile mediului ,ambiental natural si social, cat si al participarii active a acesteia la opera de ocrotire a
sanatatii populationale. In acest sens, este necesara formarea unei opinii de masa, fundamentata
stiintifica, fata de igiena individuala si colectiva, fata de alimentatie, imbracaminte, munca si odihna, fata
de utilizarea rationala a timpului liber si a
factorilor naturali de calire a organismului, fata de evitarea factorilor de risc, precum si a modului de
solicitare a asistentei medicale si a diferitelor mijloace de invesigatie si tratament.
Educatia pentru sanatate are trei laturi:
1. cognitiva, care consta in comunicarea si insusirea de noi cunostinte
necesare
apararii si mentinerii sanatatii;
2. motivationala, adica asigura convingerea populatiei privind
necesitatea prevenirii si combaterii bolilor si a dezvoltarii armonioase
a organismului, prin respectarea regulilor de sanogenez ;
3. comportamenta-volitionala, care consta in insusirea deprinderilor si
obisnuintelor sanogenice, cu aplicarea lor in practica cotidiana.
Interconditionarea dintre educatie si sanatate este fundamentata prin
functiile majore ale educatiei pentru sanatate:
· Functia sanogenica are ca scop optimizarea sanatatii individuale si
comunitare, pentru atingerea idealului de sanatate. Ea se adreseazapopulatiei sanatoase, educatia
sanogenica constituind o parte integranta a medicinii omului sanatos.
· Functia preventionala vizeaza atingerea obiectivelor preventiei primare, secundare si tertiare.
Educaţia pentru sănătate la preşcolari :
Sănătatea este definită ca starea de bine fizică, mentală şi socială a fiecărei persoane.
Sănătatea nu este doar absenţa bolii sau a infirmităţii (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2000). Starea
de sănătate şi de boală este influenţată nu doar de factorii biologici, chimici sau genetici, ci şi de factorii
psihologici şi sociali. Factorii psihosociali care influenţează starea de sănătate şi boală sunt:
comportamentele sănătoase sau de risc, abilităţi cognitive, emoţionale şi sociale, atitudini şi valorile
personale relaţionate cu sănătatea, normele socio-culturale de gen.
Principalii factori care au impact asupra stării de sănătate şi boală sunt comportamentele care descriu
stilul de viaţă: alimentaţie echilibrată, practicarea exerciţiului fizic, reducerea consumului de alcool,
renunţarea la fumat, folosirea metodelor de prevenţie a bolilor cu transmitere sexuală, adoptarea altor
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comportamente preventive (vaccinări, verificări medicale periodice, screeninguri), respectarea orelor de
somn. Comportamentele sănătoase sunt învăţate social de către copii prin observarea şi imitarea
adulţilor. De exemplu, alimentaţia, practicarea exerciţiului fizic sunt comportamnte care se învaţă din
familie în perioada timpurie de dezvoltarea (vârsta preşcolară) şi au un rol definitoriu în dezvoltarea
atitudinilor şi practicilor
din perioadele ulterioare de dezvoltare şi din viaţa adultă relaţionate cu stilul de viaţă
sănătos. La vârsta pre şcolară copii învaţă comportamente prin observarea şi imitarea
adulţilor, îşi formează atitudinile faţă de comportamentele sanogene şi de risc. La această vârst ă se
formează şi reprezintarea stării de sănătate şi de boală. Părinţii şi adulţii care interacţionează direct cu
copii au un rol major în dezvoltarea comportamentelor sanogene cu rol protectiv asupra sănătăţii. Adulţii
inflenţează comporatementele adoptate de copii prin modelul pe care îl reprezintă. Părinţii şi educatorii
sunt cei care conturează preferinţele copiilor şi atitudinile lor faţă de comportamentul alimentar,
exerciţiul fizic şi comportamentul sexual, prin întăririle şi recţiile aversive pe care le exprimă.
Educaţia pentru sănătate la preşcolari permite învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea
lor în rutinele comportamentale. În sens larg, educaţia pentru sănătate este reprezentată de toate
experienţele de învăţare care conduc la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate
Dezvoltarea comportamentul alimentar :
Pentru preşcolari alimentele şi servirea mesei reprezintă o nouă oportunitate de a explora şi de a culege
informaţii. Comportamentul alimentar în această perioadă de dezvoltare se caracterizează prin:
• curiozitate (întreabă de ce morcovii sunt portocalii, în loc să îi mănânce, sunt
fascinaţi de noile aimente şi de modul de ale servi),
• scop (preşcolarii mănânc ă când le este foame şi se concentrează asupra mesei
şi rezută mâncarea când s-au s ăturat sau nu le este foame),
• fluctuan ţă (apetitul copiilor creşte după periade de activitate intensă şi scade
când sunt obosi ţi sau entuziasmaţi, preferinţele culinare se modifică de la o zi la
alta),
• dorin ţa de companie (preşcolarii doresc să mănânce împreun ă cu alţii şi copie,
de multe ori, preferinţele alimentare a celor din jur)
Dezvoltarea practicării exerciţiului fizic :
La vârsta pre şcolară copii au abilităţile motorii suficient dezvoltate şi sunt capabili să meargă pe o
tricicletă, să urce scările, să meargă pe vârfuri, s ă sară peste un obstacol, să arunce şi să prindă o
minge, să se îmbrace singuri (cu ajutor la fermoar sau şireturi), să folosească foarfeca, să deseneze sau
să picteze o figură.
Activitatea fizică are un rol esenţial în dezvoltarea fizică, cognitivă şi socioemoţională a copilului.
Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea fizică şi activităţile în aer liber reprezintă un bun
predictor pentru practicarea sistematică a exerciţiului fizic în perioada imediat următoare, vârsta şcolară
şi adolescenţă.
Dezvoltarea comportamentului sexual :
Sexualitatea este mai mult decât dorin ţa sexuală şi contactul sexual. Sexualitatea include gânduri,
emoţii, comportamente asociate cu faptul de a fi bărbat sau de a fi femeie cunoaşterea şi explorarea prin
intermediul celor cinci simţuri (tact, gust, miros, auz, văz) .
Copii se manifestă ca fiinţe active sexual încă înainte de naştere.
De exemplu:
• b ăieţii pot avea erecţie în perioada intrauterină, iar unii dintre ei se nasc cu
erecţie.
• fetele şi băieţii de pân ă la 2 ani ajung la orgasm, cu toate că organele genitale nu sunt maturizate.
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Dezvoltarea altor comportamente preventive :
Unul dintre comportamentele preventive care trebuie dezvoltate încă din perioada de vârst ă
preşcolară este comportamentul de protecţie solară.
Comportamentele recomandate sunt folosirea cremelor de protecţie solară (cu factor de protecţie
cel puţin 15, pân ă la vârsta de 18 ani), purtarea p ălăriilor de soare, a bluzelor cu mâneci lungi şi a
pantalonilor lungi, staţionarea în locuri umbroase în orele de maxmă intensitate solară (11,30 – 15,30)
Dezvoltarea comportamentele de autoigienă:
Vizează atât igiena propriului corp, cât şi a spaţiului de joacă sau de locuit. Programele educative pentru
adulţi trebuie să dezvolte acestora abilitătea de a aplica regula consecinţelor logice şi naturale şi de a
modela prin propriu comportament, comportamentele de autoigienă a copiilor.
Recomandări în dezvoltarea stilului de viaţă sănătos la preşcolari
• Recomand ările pentru dezvoltarea comportamentului alimentar
sanogen:
• Educarea p ărinţilor în legătură cu principiile alimentaţiei
sănătoase la adulţi şi la preşcolari.
• Educarea p ărinţilor în legătură cu rolul factorilor contextuali:
De exemplu, disponibilitatea şi accesibilitatea alimentelor
influenţează comportamentul alimentar al copiilor.
• Educarea p ărinţilor în legătură cu normelor socio-culturale
de gen ca factor de risc în dezvoltarea preferinţelor alimentare
şi a comportamentului alimentar nesanogen la preşcolari.
• Nu sunt recomandate remarcile care fac referire l a gen, de
tipul: “Ai mâncat ca o
fetiţă … tu e şti băiat! .. băieţii mănânc ă mai mult!” sau
“A mâncat foarte putin … a şa mănânc ă fetele!”
• Înt ărirea comportamentelor alimentare sanogene la copii.
• Identificarea surselor de înt ărire dincolo de alimente şi
de comportametul alimentar (metodele de disciplină sunt
separate de comportamentul alimentar):
• Copii nu sunt recompensa ţi/gratificaţi cu alimente (dacă au
făcut ceva bine, dacă sunt supăraţi, trişti).
• Copii nu sunt amenin ţaţi cu retragerea unui aliment
preferat..
• Preferin ţele alimentare ale copiilor nu sunt pedepsite, ci
redefinite prin controlul disponbilităţii şi accesibilităţii
alimentelor.
• Pre şcolarii participă la masă alături de adulţi şi sunt
lăsaţi să aleagă din gama de alimente servită la masă. Sunt
întărite alegerile sanogene.
• Desertul trebuie considerat un aliment cu valen ţe egale cu
celelalte alimente servite sau feluri de mâncare.
• Preferin ţele alimentare ale preşcolarilor trebuie respectate.
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Dacă preşcolarii refuză să mănânce anumite alimente sau refuz
ă să mai mănânce un anumit aliment, adultul nu trebuie s ă
insiste, să forţeze sau să ameninţe copilul.
• Controlul disponbilit ăţii şi accesibilităţii alimentelor.
• Se recomand ă folosirea termeniror de “alimente din
care putem mânca mult” vs
“alimente din care putem mânca pu ţin” atunci când înv
ăţăm preşcolarii despre
alimentele sănătoase şi nesănătoase.
• Servirea mesei are loc într-un spa ţiu special amenajat (nu în
orice zonă a casei) şi
nu este combinată cu alte activităţi (vizionarea TV, coloratul,
pictatul, cititul,
jocul).
• Recomand ările pentru dezvoltarea practicării exerciţiului fizic:
• Educarea p ărinţilor în legătură cu importanţa implicării active
în activităţi fizice
şi coparticiparea alături de copii.
• Educarea p ărinţilor în legătură cu normele socio-culturale de
gen ca factor de
risc în dezvoltarea preferinţelor pentru tipul de activităţi de petrecere a timpului
liber şi de relaxare.
• Nu sunt recomandate remarcile care fac referire l a gen, de tipul: “Ai aruncat
mingea ca o fată! …” sau “Hai! Alearg ă mai repede … doar e şti băiat” sau “Nu
te mai urca pe scară! … stai cuminte! Pe scar ă se joacă doar băieţii!”
• Se recomand ă fotografierea copiilor practicând exerci ţii fizice sau excutând
activităţi în aer liber. Aceste fotografii sunt expuse (sunt înrămate şi decorează
camera copilului sau alete spaţii în casă).
• Copiilor li se art ă imagini cu femei şi bărbaţi sportivi, sunt urmărite la
TV emisiuni sportive.
• P ărinţii pot propune ca activitati de familie partciparea la jocurile sportive la care
este permisă prezenţa spectatorilor (baschet, handbal, fotbal, polo etc.)
• Înt ărirea practicării activităţilor în aer liber la copii.
• Înt ărirea practicării activităţilor în aer liber atât la fete, cât şi la băieţi, dincolo
de prescripţiile comportamentale de gen.
• Folosirea activit ăţilor fizice în aer liber (călărie, înnot, jocuri cu mingea sau
alte accesorii) ca recompense pentru dezvoltarea preferinţei pentru astfel de
activităţi de petrecere a timpului liber şi de relaxare.
• Înscrierea copiilor în cluburi sportive organizat e.
• Înt ărirea diferenţială a activităţilor fizice, dinamice ca mijloc de petrecere a timpului liber, faţă de
activităţile statice ca jocul pe computer, vizionarea TV.
• Respectarea preferin ţelor copiilor pentru anumite activităţi sportive. Dacă preşcolarii refuză să
practice un anumit joc sau săă participe la numite activităţi în aer liber sau cluburi sportive, adultul nu
trebuie să insiste, să forţeze sau să ameninţe copilul.
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• Controlul activit ăţilor de petrecere a timpului liber a preşcolarilor (reducerea accesului la jocurile pe
computer sau vizionarea TV):
• Este permis ă o oră sau două de vizionare TV în fiecare zi (emisiunea de vizionat este aleasă de
părinte).
• P ărintele vizionează împoreună cu copilul emisiunea TV şi discută pe baza ei (copilul nu stă singur
la TV sau la computer)
• Nu se recomand ă ca în camera copilului să fie TV sau computer.
• Copilul nu folose şte telecomanda.
• Recomand ările pentru dezvoltarea sanogenă a comportamentului sexual:
• Folosirea termenilor neeufemistici pentru denumirea organelor genitale (penis, vulvă).
• Realizarea distinc ţiei între zone private, intime ale corpului ( Unde numai tu poţi să te atingi! Nimeni
altcineva nu are voie să te atingă, iat tu au dreptul să spui NU. ) şi zone care nu sunt private.
• Autostimularea nu este pedepsit ă, ci este circumscrisă doar spaţiilor private, nu şi celor publice.
• Reamintirea acestei distic ţii copilului ori de câte ori comportamentul de auto stimulare apare în locuri,
spaţii publice.
• Jocul de-a doctorul nu este pedepsit, ci întrerup , iar copiilor le sunt oferite informaţii suplimentare
despre părţile corpului şi diferenţele între fete şi băieţi ( “În ţeleg că jucaţi un joc despre părţile
corpului, eu am o carte unde sunt multe desene şi lucruri interesante depre asta. Haideţi să vi-o arăt!” ).
• Adul ţii trebuie să înţeleagă corect domeniul la cere se referă întrebările copiilor ( De unde vin copii
? Copii se pot referi la o regiune geografică sau o regiune din corpul uman şi nu la procesul de
reproducere sau de naştere).
• Copiilor li se ofer ă răspunsuri adevărate la întrebările pe care le pun, fără însă ca acestea să
depăşească sfera de conţinut pe care copilul a solicitat-o.
• Recomand ările pentru dezvoltarea comportamentelor autosecurizante:
• Folosirea unor prompteri fizici sau a suportului vizual ori de câte ori este posibil. Nu sunt recoma ndate
explicaţiile care se bazează doar pe cuvinte.
• Este recomandat ă folosirea unor prompteri contextuali (copaci, clădiri) pentru facilitarea orientării în
spaţiu a copiilor şi cunoaşterii drumului spre casă.
• Instruc ţiunile date preşcolarilor trebuie să fie scurte şi să includă în primul rând ac ţiuni
şi exemplificarea lor în plan real.
• Expunerea de imagini cu practici securizante / ne secrizante pentru acceaşi sitiuaţie.
• Implicarea activ ă a copiilor în sarcinile de învăţare. Copii trebuie să exerseze comportamentele de
securizare.
• Exersarea abilit ăţilor învăţate într-un context în cât mai multe şi mai variate contexte sau situaţii petru
facilitarea transferului şi performarea constantă a comportamentului securizant.
BIBLIOGRAFIE:
1. Meirosu, E si autorii – Chimia mediului si a calita tii vietii – Ed. LVS Crepuscul, Ploiesti, 2000;
2. Mohan G., Ardelean A. – Ecologia si protectia mediu lui – Ed. Scaiul, Bucuresti, 1993;
3. Rauta C., Carstea S. – Poluarea si protectia mediul ui inconjurator – Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1979;
4. Tufescu V., Tufescu M. – Ecologia si activitatea um ana – Ed. Albatros, Bucuresti, 1981;
5. Colectia revistei Arborele Lumii – Ed. Reader’s Di gest, Bucuresti, 2002-2006
6. Dictionar de mediu - Internet.
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DECIBEL-METRU DE RADIOFRECVENȚĂ CU LEDURI
Autor : Florescu Lucian – YO2MHP
Măsurarea puterii devine o problemă odată cu creșterea frecvenței semnalului de
măsurat. La frecvențe joase de ordinul zecilor de Mhz , problema are soluții facile , dar odată cu
creșterea frecvenței în domeniul UIF , problemele încep să apară. Liniaritatea componentelor
este deficitară ,motiv pentru care precizia măsurătorii lasă mult de dorit.
O idee interesantă o are radioamatorul de origine românească ,VA3IUL, actualmente
stabilit în Canada.
Piesa principală este integratul AD8313, de la Analog Devices, acest IC poate fi comandat
direct de la ADI ( http://www.analog.com/en/ ), sau puteţi căuta în unele telefoane GSM
defecte disponibile pe piaţă.
În GSM telefoane AD8313 este folosit ca un detector de evenimente, o parte a
circuitului buclă de control al puterii. În general, ar putea fi uşor identificat în apropierea
modulului amplificator de putere.
AD8313 este un detector de logaritmic , care poate converti cu precizie un semnal RF la
intrare la un echivalent decibel valoare la ieşirea în DC.
Ieşirea DC este "liniară în dB", cu o pantă de bază de 20mV/dB. Panta poate fi ajustat într-o
gamă de la 18mV/dB la 30mV/dB.
Gama de intrare liniară de AD8313 este între-60dBm şi 0dBm, ceea ce corespunde la o ieşire
DC 0.6V la 1.6V între (PIN 8).
Ieșirea DC de la AD8313 (0.6V la 1.6V la pinul nr 8) la o gamă citit de voltmetru (-6V la 0V).
Scala are o rezoluţie de 100mV/dB.
De exemplu, valoarea de intrare minima (-60dBm) corespunde la o valoare citită de tensiune
de - 6.0V,-59dBm pentru -5.9V,-58dBm corespunde la 5.8V, şi aşa mai departe până la 0V,
care corespunde 0dBm (ca în tabelul de mai jos).
Gamă de frecvenţă de AD8313 este între 100MHz la 2.5GHz, dar gama de care nu necesită
o ajustare dinamică panta este între 100MHz la 1.4GHz.
Rezoluţia din Power Meter RF este mai bună decât + / - 1dB; numai lângă Putere de
intrare 0dBm, rezoluţia este de aproximativ + / - 2dB.
Intrare RF are o impedanţă de 50 ohmi furnizate de rezistenţă 53 ohmi, în paralel cu impedanţa
internă a AD8313.
Pentru calibrare injecta mai întâi la intrare un semnal de 800MHz la-60dBm şi ajusta-6V
lectură pe Voltmetru de ieşire P2.
După această creştere a nivelului de intrare de până la 0dBm şi ajusta P3 pentru
lectură 0V pe Voltmetru de ieşire.
Panta poate fi ajustată prin P1 semi-rezistor.
Proiectarea atentă a circuitului de intrare, de RF, ar trebui să fie făcută pentru minimizarea
oscilațiilor care pot produce nedorite rezonanţe care afectează frecvenţa vs liniaritatea
detectorului logaritmic. Toleranţa de rezistori este de + / -1%.
Un atenuator calibrat de la intrare poate fi folosit pentru a creşte puterea maximă de intrare,
fără a afecta detectorul.
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Arhitectura interna a circuitului AD8313

Arhitectura interna a circuitului LM3914
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Consideratii referitoare la alegerea unui tandem motor & driver de motoare pas
cu pas
Motorul electric pas cu pas e un tip de motor electric sincron cu poli aparenti pe ambele armaturi La
aparitia unui semnal de comanda pe unul din polii statorici rotorul se va deplasa pana cand polii sai se
vor alinia in dreptul polilor opusi statorici Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din pol in pol, de
unde si denumirea sa de motor electric pas cu pas Comanda motorului electric se face electronic si se
pot obtine deplasari ale motorului bine cunoscute in functie de programul de comanda Motoarele
electrice pas cu pas se folosesc acolo unde e necesara precizie ridicata (hard disc, copiatoare)
Alegerea unui motor pas cu pas comparat cu un servomotor are anumite avantaje, si in special pretul.
Pentru a putea decide unde este cazul în care alegerea unui motor pas cu pas este preferata si cum va indeplini cerintele acelui sistem, luati în
considerare cel putin unul dintre sfaturi - dar numai dupa ce le-ati citit pe toate aceste sfaturi si "tactici" dezvaluite de experti pentru a face o
alegere avizata si înteleapta.
1. Cunoasteti primele patru din cele mai comune mituri despre drivere si motoare in modul "microstepping"
Mitul 1: Un numar mare de divizare tip "microstep" va avea ca rezultat o rotatie a axului motorului în trepte(subdiviziuni ale pasului nativ) dispuse
în mod egal
Microstepping este foarte bun pentru o miscare lina. Cu toate acestea,
având o divizare de tip microsteping de 256 micropasi/"pas nativ" nu înseamna în mod automat ca vei primi 256 trepte de miscare în mod
egal distantate de la motor pentru fiecare din acesti micropasi. Acest lucru poate duce la o eroare de pozitionare in cazul sistemelor de miscare
liniara realizate cu fulie si curea dintata.
Mitul 2: Comanda in mod "Half Step" (jumatate de pas) asigura un cuplu mai mare decât in mod microstepping.
Comanda in mod "Half Step" (jumatate de pas) este o aproximare bruta a unei forme de curent sinusoidal, pe cand comanda in mod
microstepping asigura o aproximare mult mai buna a formei de unda sinusoidale; aria de sub curba nu este schimbata în mod semnificativ, si,
astfel, cuplul este aceeasi.
Mitul 3: Comanda motorului pas cu pas in mod "Full Step" (pas intreg) asigura un cuplu al motorului mai bun decat in modul de comanda la
jumatate de pas sau micropas
Comanda in mod "Full Step" cu ambele infasurari ale motorului la curent maxim in acelas timp, va aduce mai mult cuplu decat un tandem drier
motor+driver care ruleaza in mod "Half Step" (jumatate de pas) sau micropas. Cu toate acestea, cuplul unui motor pas cu pas este limitat de
caldura generata.
Prin urmare, comanda "Half Step" sau microstep la o forma de unda cu un vârf curent mai ridicat (curent X radical din 2) genereaza miscare
mai lina cu acelasi cuplu, efect de încalzire, precum si consumul de putere în modul complet "full step". (atentie deci la alegerea/confiturarea
driverului si curentului prin infasurarile motorului)
Mitul 4: O unitate servo este mai buna decât o solutie bazata pe motor pas cu pas.
O unitate servo va rula mai lin decât un motor pas cu pas.
whereas a servo will not necessarily do so, due to following error that may vary with disturbances.
Cu toate acestea, un motor pas cu pas va urma o traiectorie programat exact, în timp ce un servomotor nu va face neaparat acest lucru,
din cauza erorii de urmarire care poate varia în functie de influentele externe.

2. Determinati cerintele de sarcina ce va fi condusa
În primul rând, trebuie determinat tipul de încarcare al ansamblului mecanic. Este o sarcina inertiala sau de frecare? În cazul în care este o sarcina
pur inertiala, folositi un tip de transmisie mecanica care sa potriveasca cuplului de sarcina al ansamblului mecanic cu cuplul motorului. Folositi un
dispozitiv pentru a masura forta necesara pentru a muta sarcina la viteza dorita si acceleratia ceruta.
De exemplu, avetposibilitatea sa utilizati o dinamometru cu arc pe o axa liniara sau rotativa pentru a masura sau observa cuplul necesar.
În al doilea rând, se determina tensiunea necesara pentru alimentare.Apoi selectati un motor pas cu pas, cu cel putin doua ori mai mult
cuplu decat cel necesar la viteza dorita de operare, si de asemenea se va folosi un motor cu tensiunea nominala de alimentare circa ¼ din
tensiunea de alimentare. Apoi, verificati curentul pe care poate sa-l asigure driverul pentru a obtine cuplul motor tinta/dorit.
Selectati un motor pas cu pas care sa indeplineasca aceste cerinte.
Sfaturi de la punctele 1 si 2 prin amabilitatea lui David Goodin, AllMotion Inc
3. Fiti constienti de problemele de cuplu
Cuplul motor, de multe ori reprezinta sursa problemelor motoarelor pas cu pas. Doua evenimentele relativ frecvente sunt :
Nu este suficient de cuplu la viteza dorita:Cele mai multe motoare pas sunt proiectate si construite pentru a asigura, un nivel de cuplu optim,
intr-o anumita plaja/domeniu de viteza.
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Daca un motor de mare viteza este utilizat într-o aplicatie de viteza redusa, veti folosi probabil mai multa putere si motorul se va bloca în
continuare din cauza lipsei de cuplu. Folosind un motor de viteza redusa pentru o aplicatie de mare viteza, se va produce rezultate similare ca in
cazul anterior.
Nepotrivire de Inertie : Motoarele nu poat accelera rapid, cu o asimetrie de inertie între motor si de sarcina. Cheia este
de a selecta un motor care se potriveste cu încarcarea ceruta.
În caz contrar, motorul nu va putea accelera repede, va fi instabil in sarcina si sistemul s-ar putea bloca cu usurinta în cazul în care este
accelerat prea repede.
Pe de alta parte, sistemul ar putea rezoneaze si sa provoace zgomot puternic, miscare cu "nervozitate", sau pasi inexacti, daca este
conectat la un motor cu cuplu prea mare.
În cazul în care sarcina nu este suficient de mare pentru un motor de cuplu mare, totul este amplificat de momentele de rezonanta
ale motorului.
4. Luati în considerare cerintele de tensiune si de curent
Un mod simplu de a alege o unitate pas cu pas este de a cauta patru caracteristici ale driverului : tensiune, curent,
microstepping si numarul maxim de pasi per secunda.
Asigurati-va ca unitatea driver poate asigura o gama larga de curent si tensiune, astfel încât sa puteti testa sistemul la niveluri diferite de
tensiune pentru a se potrivi cu cererea/aplicatia dumneavoastra.
Driverul trebuie sa asigure de cel putin 1,4 ori curentul nominal al motorului. Alegeti un driver de motor care poate sa ofere mai multe setari de
microstepping pentru a testa si obtine cea mai buna si lina miscare.
Si ultimul punct, asigurati-va ca driverul poate primi impulsuri de pas suficient de rapid pentru a roti motorul la viteza dorita.
Uneori, driverele de motoare sunt limitate la ceva nivele de viteza de intrare de impuls mai mici, cum ar fi 10 kHz. Daca doriti sa comandati un
motor la nivel de microstepping la 1/8 × cu un pas nativ al motorului de 1.8 °, numarul maxim de rotatii pe secunda intr-un asemena caz este de
10.000 / (8 × 200) = 6.25 RPS.
Sfaturile de la punctele 3 si 4 prin amabilitatea lui Kayvan Abbassian, LIN ENGINEERING

5. Aplicati tensiunea de alimentare corecta
Modul de comanda microstepping poate creste rezolutia a unui sistem, care netezeste rotatia si previne vibratiile si zgomotul.
Cu toate acestea, probleme vor aparea în cazul în care este aplicata o tensiune incorecta modulului PWM (modulare latime puls) sau unitate
choper/ curent constant. Noi primim multe întrebari despre aceste drivere. De exemplu, în cazul în care un motor proiectat sa functioneze la 5 V,
multi utilizatori nu inteleg de ce trebuie sa aplice tensiuni de alimentare mai mari. De asemenea, primim intrebari de ce nu a crescut performanta
chiar dupa ce au migrat la un driver realizat in tehnologie PWM / current chopper. Utilizatorii, uneori, uita teoriile fundamentele ale motoarelor cum
ar fi BEMF (curentul autoindus invers) si constantele electrice de timp, atunci când sunt folosesc motoare pas cu pas si unitati de comanda ale
acestora. Acest lucru conduce la un driver incorect configurat sau un tandem motor pas cu pas si driver dezechilibrat, care sunt "înfometate pentru
putere" (tensiune si / sau curent) în functionare.

6. Intelegeti scopul microstepping-ului
Atunci când un utilizator nu întelege scopul pentru care se face microstepping, pot aparea o serie de probleme. Scopul principal este de a
creste finetea de operare a unui motor , efectuand o nivelare/consolidare a socurilor pasilor, facând functionarea mai fiabila. Prin aplicarea gresita
a microstepping-ului, puteti reduce de fapt foarte mult cuplul motor disponibil (pe care motorul ar fi fost capabil sa-l produca). Acest lucru necesita
de obicei un motor mult mai mare decât este necesar. Cei care nu înteleg utilizarea adecvata a microstepping-ului opteaza sa nu utilizeze aceasta
facilitate, si fac trecerea la servo-sisteme, care adauga niveluri nedorite de complexitate si de costuri. Utilizatorii, uneori, finalizeaza complet partea
mecanica si apoi încearca sa ascunda sau sa compenseze vibratiile sistemului. Atunci când un utilizator alege un motor pas cu pas incorect,
motorul nu va putea sa puna in miscare in mod corect sistemul mecanic. Selectati un motor luand in considerare nu numai greutatea încarcaturii,
dar, de asemenea, frecarea mecanica a sistemului.

Sfaturi de la punctele 5 si 6 prin amabilitatea lui Jeramé Chamberlain, Nippon Pulse America Inc

7. Imperechiati in mod corect un motor cu driverul sau
Nu credeti ca un motor va atinge automat valorile de fisa/data de catalog privind viteza si cuplul atunci când este comandat de orice fel de
driver. Ca si un servomotor, cuplul maxim al motorului, cuplul nominal si turatia nominala toate depind la fel de mult de motor, driver si de alegerea
corecta a alimentarii cu tensiune si curent disponibile. O curba de performanta (viteza-curba de cuplu), in care este precizata unitatea driver
folosita este cea mai de incredere.De asemenea, retineti ca un cuplu motor maxim nu este o indicatie/referinta despre cuplul care se poate genera
în miscare - mai ales atunci când accelerarea si decelereaza, de la un cuplu mai mare. Luati în considerare utilizarea unui program software
pentru a alege în mod corespunzator marimea motorului si unitatea de comanda bazandu-va pe graficele viteza-curbe de cuplu. Selectati un driver
de motor care se potriveste cu tensiunea de
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alimentare disponibila si are caracteristicile dorite, apoi selectati un motor care ofera curba de performanta ceruta - în afara de frecventa de
rezonanta a masinii- folosind curbele de functionare a motorului impreuna cu ale driverului ales.

8. Dimensionati Corect
Dimensionareaincorecta se manifesta în numeroase moduri. Subdimensionarea unui motor va determina incalzire excesiva, accelerare si
decelerare nesatisfacatoare, si o performanta slaba. In cel mai rau caz, motorul va pierde impulsuri/pasi, va pozitia în mod necorespunzator, sau
se va bloca în totalitate sub conditii de încarcare grea sau de acceleratii/deceleratii mari.
Supra-dimensionarea un motor poate determina vibratii. Ea poate determina, de asemenea, utilizatorii sa plateasca mai mult pentru un motor si
driver de motor în termeni de bani, precum si spatiu panou sau spatiu de masina, mai mult decât este necesar. O corelare buna intre inertia
sarcinei si inertia rotorului este de asemena critica, pentru ca sistemul este, în esenta, bucla deschisa (nu exista feedback precum in cazul servo
motoarelor). Chiar si dupa adaugarea unei encoder, asimetria intre inertii nu poate fi mult mai mare decât un ordin de marime. O asimetrie mai
mare va determina ca motorul sa piarda impulsuri, erori de pozitionare, consum excesiv de curent, sau se poate chiar bloca.

Sfaturile de la punctele 7 si 8 prin amabilitatea lui Dan Wolke si Lee Stephens de Kollmorgen

9. Intelegeti conditiile de pierdere de viteza - blocare motor
Alegerea unui driver gresit de motor pas cu pas, poate conduce la conditii de deplasare si/sau blocare-oprire necontrolata, care sunt diferite de
cele de functionarea normala a motorului. Motoarele pas cu pas daca sunt la limita sau comandate nepotrivit, pot pierde cativa pasi, si ansamblul
mecanic sa ramana faptic in urma, dar sa continue sa deplaseze sarcina, sau, în unele cazuri, cand comanda de oprire este prea

abrupta motorul sa se roteasca mai mult decat era comandat datorita sarcinii inertiale prea mari. Un encoder folosit ca un dispozitiv de
feedback-ul poate raporta aceasta conditie/eroare si/sau corecta aceasta situatie dupa ce a primit comanda de mutare-corectie, dar nu poate
preveni aceste situatii. Chiar si cu un encoder, un motor pas cu pas poate fi considerat ca ramâne un sistem in bucla deschisa.

10. Utilizati motoare pas cu pas pentru a economisi bani, dar faceti-o cu inteligenta
Driverele de motoare pas cu pas ofera întotdeauna solutia cea mai ieftina, asa ca folositi-o de cate ori este cazul.
Amintiti-va de aceste considerente majore: În primul rând, nu sistemul cere o confirmare de pozitie (bucla inchisa de pozitionare)? În al doilea
rând: driverul ales gresit poate provocaringing, rezonanta, si performanta redusa de viteza. În al treilea rând, în timpul viteze mari, motoare pas cu
pas pot "fluiera". Deoarece motoarele pas cu pas au un numar mare de poli, histerezisul si pierderile de curent sunt, de asemenea, des intalnite la
viteza mare; pentru aceste motive, un motor pas cu pas nu este recomandat pentru functionarea continua mai sus 2000 rot / min.

Si ultimul punct, pentru ca este nevoie de un curent maxim prin infasurari pentru a asigura cuplul de blocare, motoare pot ajunge la
temperaturi mari.
Sfaturi de la 9 si 10 prin amabilitatea lui Gannon Holt si Ernest Hung de Parker Hannifin Corp
Bibliografie :
Articolul este partial o traducere / prelucrare dupa textul original publicat la adresa :
http://motionsystemdesign.com/motors-drives/top-tips-specifying-stepper-drives-20091101/
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PAS-CU-PAS

Probabil cea mai simplă, unitate de comanda este puntea reversibila realizata cu circuite integrate de tip
H-Bridge. Iata o schema simpla conceptual: bazata pe circuitul integrat logic : SN74LS194 - circuitul este
proiectat pentru a comanda motoare de tip unipolar( motoare pas cu pas )şi oferă doar funcţiile de bază
de control - înainte, înapoi,stopş reglare de viteză. Pasul unghiular pentru acest driver este pasul
unghiular al motorului. Schema nu este complexă şi este mai ieftina decât dedicat dispozitivele realizat e
cu microprocesor şi piesele sunt uşor de găsit.

Driverele sunt proiectate pentru aplicatii simple, şi sunt făcute cu piese care sunt disponibile
dintr-o varietate mare de surse, la preturi accesibile tinerilor constructori amatori.
Aceste drivere pas cu pas utilizeaza un integrat din familia TTL de tipul 74194 precum si registrul de tip
74LS sau 74HC - TTL familii de dispozitive logice O diagramă în partea de jos a acestei
pagini arată diferenţa între un circuit de comanda cu 74194 pentru motoare pas cu pas de tip unipolar
si varianta de motor de tip bipolar.
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STEPPER MOTOR CONTROLLER

Acest montaj realizeaza comanda unui motor pascu-pas . turatia motorului este reglata cu ajutorul
potentiometrului de 100 K. Sensul de rotatie este
stabilit cu ajutorul unui comutator dublu.
Motorul utilizat este recuperat dintr-un scaner vechi
dezafectat. El are 5 fire de legatura : red-blackyellow-brown-orange. Ledurile clipesc cind sunt
transmise impulsuri la infasurarile motorului.
Rezistorul serie de 27k limiteaza cresterea
exagerata a frecventei pulsurilor sidefectarea
circuitului 555.
Daca culorile motorului sunt diferite poate fi
necesara inversarea infasurarilor dupa modelul
prezentat :
A B C D
A B D C (reverse the two end connections)
and if this fails,
A D B C (reverse the two middle connections)

Traducere si adaptare :

Florescu Lucian
Clasa a-IX-a

Pag 17

Hobby ?

Nr.1 --> 2012

Viitorul aparține cititoarelor de cărți electronice
Articol realizat de prof. Ciucă Cristiana – Mădălina
de la Col. Th.„Constantin Brâncuşi „ Petrila, jud. Hunedoara

E-reader

= dispozitive electronice pentru inmagazinarea si citirea cartilor
electronice , documentatiilor, cursurilor, materialelor informative, legislatiei, notitelor proprii,etc.
Mediul de transmitere pentru încărcarea cu date este Internetul, combinat eventual cu un sistem
de telefonie mobilă de tip GSM, totul fiind oferit în formă de serviciu web contra cost.
O intreaga clasa de dispozitive portabile ofera cititorilor o experienta noua pentru citire.

Dispozitivul este ideal ca minibilioteca personala
intrucat este compact, ultraplat , cantareste putin poate
stoca in memoria interna mii de ebook-uri si in plus,
memoria este extensibila prin folosirea unui SD card.
Parerea unora este ca un e-reader ar trebui sa
inlocuiasca bibliotec.a personala. Asta inseamna ca nu

citesti doar 1-2 carti in vacanta , ci
poti sa pui cat mai multe carti pe ereader, pe care sa le ai intotdeauna
cu tine. Evident ca asta inseamna o
investitie mare in cartile respective
dar poti sa le ai o perioada lunga la
indemana (ca si cartile dintr-o
biblioteca). E-readere exista de mai
mult de un deceniu, insa de acum
sporesc numarul de clienti.
Dispozitivul
este
ideal
ca
minibilioteca personala intrucat
este compact, ultraplat , cantareste
putin poate stoca in memoria
interna mii de ebook-uri si in plus, memoria este extensibila prin folosirea unui SD card.
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Istoric
Primele cititoare de carti electronice au aparut in comert acum un
deceniu, aveau un kilogram, ecranele nu erau prea clare si nici
numarul de carti disponibile nu era prea mare. Sony, cu al sau
Reader lansat in 2006 a fost primul mare producator care a facut
pasul spre mari volume, cu un dispozitiv cu sub 300 g greutate si
ecran foarte clar ce foloseste tehnologia e-ink (cerneala
electronica), ce imita practic formatul scrisului pe hartie.
In 2007 s-a lansat Amazon Kindle, dispozitivul care avea sa
devina etalonul pentru e-readere in SUA datorita display-ului foarte
clar, a bateriei care dureaza mult si datorita librariei digitale
Amazon care a ajuns sa depaseasca 350.000 de titluri. In prezent
sunt zeci e-readere la vanzare, cele mai cunoscute fiind de la Sony,
Amazon, Cool-er, Elonex ,Samsung, Evolio.
Primul dispozitiv de lecturat volume în format digital a fost adus pe piaţa românească
in decembrie 2009.
Producatorii spun ca utilizatorul are o experienta asemanatoare cititului cartilor clasice, iar
printre avantaje se numara posibilitatea de a mari dimensiunea scrisului si de a putea cauta
rapid cuvinte in volume de sute de pagini. In plus, datorita display-ului neiluminat pe fundal se
poate citi in conditii bune si la lumina soarelui. Cartile electronice trebuie cumparate de la
magazinul online , iar pentru asta terminalul trebuie sa se conecteze wireless la internet prin
reteaua 3G a unui operator din tara respectiva.

EVOBOOK
e primul dispozitiv românesc cu tehnologie e-ink
(tehnologie ce permite transpunerea cernelii obisnuite în
cerneala electronica, oferind un aspect deosebit textului) si
primul produs din categoria e-book reader-elor oferit
utilizatorilor.
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Avantajele cititoarelor de carti electronice

Segmentul e-reader creste puternic si sunt cateva lucruri care sustin avansul.
Ereader ofera acces 3G,acces la web, pentru a cumpara carti, a primi reviste online si a accesa
Wikipedia .Cu tastatura sau touch screen, viitorul pare sa mearga spre touch screen, pentru a
adnota direct pe carti; de asemenea se permite navigare mai intuitiva prin sistem.Au dimensiuni
de la tip carte de noptiera la full A4
Carti care in varianta tiparita ar fi voluminoase, pot fi citite "electronic" mult mai usor,
fonturile pot fi marite dupa dorinta, pot fi cautate in text cuvinte cheie, pot fi integrate la unele
aparate si filme sau animatii care pe tipar nu pot fi inserate.
In plus, unele readere permit sa faci notite pe marginea textului, dar ele pot fi apoi sterse
fara a lasa urme, iar la alte aparate textele pot fi citite si daca nu e deloc lumina. Un alt avantaj
tine de faptul ca poti cumpara online carti mai rare ce nu au sansa sa ajunga in librariile din tara
de resedinta a utilizatorului. O alta parte buna tine si de faptul ca in prezent pe internet exista
peste 1,5 milioane de carti digitizate gratuite, astfel ca si cei care nu-s dispusi ca dea bani pe
carti pot citi dintr-o oferta larga.
eReadere sunt capabile sa redea pe o gama extrem de variata de fisiere: PDF, EPUB, TXT,
HTML, MP3, JPG, PNG si multe altele, poti asculta muzica in timp ce citesti....

eReader-ele se pare ca vor fi solutia pentru dileme ca cele de mai jos:
־
־

־
־
־
־

Puteti sa va imaginati ce inseamna ca profesorul sa creeze cursurile in format
electronic si sa le distribuie elevilor sau studentilor pentru studiu?
Vreti sa reduceti costurile pentru gestionarea unei biblioteci ale institutiei de
invatamant punand la dispozitie spre inchiriere volumele in format electronic necesare
studiului sau relaxarii studentilor si elevilor?
Aveti nevoie de o consultare rapida a legislatiei in vigoare, fara a fi necesara
rasfoirea miilor de pagini din editiile tiparite?
Doriti sa aratati cuiva normele care se aplica intr-o situatie speciala pe un santier?
Este necesar sa consultati documentatia pentru un anumit produs?
Vreti sa cititi o carte si sa face unele adnotari asupra textului facut?

Dezavantajele cititoarelor de carti electronice
Cel mai mare dezavantaj tine de pret, multi renuntand la idee din start stiind ca trebuie sa
plateasca pentru aparat si apoi sa continuie sa dea bani pe carti. In plus, fiind un aparat
scump, ii va tenta pe hoti, daca e scapat pe jos se poate strica, iar virusii informatici pot si ei
sa afecteze continutul "bibliotecii" digitale.
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E-reader-ul este mai greu decat o carte clasica in format mic, in plus de multe ori cartile
digitale pot fi mai scumpe decat variante pe hartie. Un minus important tine si de faptul ca
multe edituri nu scot si versiuni digitale ale cartilor, astfel ca si daca doresti sa o cumperi in
format electronic, nu ai de unde .
O problema tine si de faptul ca cei care cumpara modele mai ieftine cu rezolutie mai slaba se pot
trezi ca au dificultati la citit, mai ales la lumina puternica. Si nu in cele din urma, foarte multi nu
ar da niciodata placerea citirii unei carti clasice pe experienta cu totul straina lor, oferita de
un dispozitiv cu "cerneala electronica".

eBook reader e încă un produs de semilux...
Deşi contribuţia tehnologiei este evidentă în creşterea interesului pentru lectură, aceasta pare
să nu fie foarte eficientă pentru cei cu bibliografii ample, consideră cercetătorul Jakob Nielsen.
Conform sondajului său, ritmul de lecturare al unei cărţi în format digital este cu 6,2% până la
10,7% mai lent faţă de cel al cărţilor clasice. Acestă diferenţă se datorează faptului că ecranul
reader-ului este mai puţin lizibil decât pagina printată a cărţii clasice.
Se pare ca editurile analizeaza 2 mari probleme : profitul şi piratarea. O carte virtuală e de cel
puţin două ori mai ieftină decât una tipărită, iar traseul ei, după cumpărare, nu poate fi controlat.

Editorii din lumea întreagă s-au coalizat la Târgul de la Frankfurt, în octombrie 2010, când
Google a anunţat că va strânge literatura lumii într-o bibliotecă virtuală numită Google Editions.
În prima etapă, va digitaliza 500.000 de cărţi. Până în 2018, specialiştii estimează că vom ţine
mai puţine cărţi pe noptieră decât pe eBook reader.
Sa speram ca nu vor muri niciodată cărţile, poate doar suporturile lor...

Bibliografie
www.hotnews.ro
http://tudorfulea.ro
http://www.xtensions.ro/hardware/e-readers
http://www.evolio.ro
http://www.unica.ro/Cu e-reader citeşti mai mult, dar mai lent : Timp Liber : Unica
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STIATI CA...?
In Babilonia acum 1000 de ani obiceiul era ca dupa nunta tatal miresei
sa-i dea ginerelui timp de o luna sa bea. Bautura era bere fabricata din
miere, de aici provine si denumirea de luna de miere.
Cucuveaua e singura pasare din lume cara vede culoarea albastra.
Salata Caesar si-a primit numele nu de la Julius Caesar ci de la Caesar
Cardini care a inventat-o in Tijuana-Mexic in restaurantul Palace
Putem afirma ca lumea civilizata exista de 3.500 de ani. In toata
perioada asta au existat 230 de ani fara razboaie
''Generalul Sherman'' este cel mai inalt copac din lume si se afla in Parcul National Sequoia. Masoara
91 de metri, cu ceva sub cea mai inalta cladire din Romania, Palatul Administrativ din Satu Mare (
94 m .)
Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei
Placile tectonice ale Terrei se misca tot asa de repede ca si cum
cresc unghiile la oameni.
Pe pamant fiecare zi e cu 0,00000002 secunde mai lunga decat
precedenta datorita scaderii vitezei de rotatie a Pamantului.
Scala Richter e folosita la aprecierea cutremurelor.
Daca un cutremur are gradul 6 pe aceasta scara, inseamna ca este de
32 de ori mai puternic ca si un cutremur de gradul 5. Si tot asa.
Sigura felina care nu-si poate retrage ghearele este ghepardul.
In limba sanscrita razboi inseamna dorinta de avea o vaca buna.
Heroina a fost initial marca inregistrata a fabricii Bayer - asa s-a denumit morfina produsa
de Bayer.
Limba cameleonului raportata la corp este
1,5:1 Ketchup-ul provine din China.
Unitatea de masura pentru puterea laserului a fost o perioda
buna Gillette-ul.
Albinele, broastele testoase si termitele sunt complet surde.
Singura cifra care nu se poate scrie cu litere romane este zero.
Sobolanii rezista mai mult fara apa decat camilele.
In cladirea Pentagon-ului sunt de 2 ori atatea toalete cat ar fi necesare pentru personal. (In anii
40 cand s-a construit mai era in vigoare o lege potrivit careia albii si negrii aveau toalete
separate). Panza de paianjen are o rezistanta remarcabila. Firul de grosimea unui
creion ar putea opri un Boeing 747 din zbor.
Denumirea Sah-Mat in limba persana inseamna ''Regele e mort''
Viteza de propagare a durerii in corpul uman este 110 m/s.
Supravietuitori in cazul scufundarii Titanicului sunt si 2 caini. Cea
mai apropiata ruda a lui Tyrranosaurus Rex este gaina.
1/3 din rezerva de apa a Terrei se afla in Canada.

Firma cu cei mai multi angajati din lume: Caile ferate din India: 1.000.000 de angajati.
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Cea mai lunga intrerupere de program de televiziune s-a intamplat in Anglia. BBC a oprit un
desen animat cu Mickey-Mouse, s-a anuntat ca a pornit al doilea razboi mondial, apoi peste 6
ani au reluat filmul exact acolo unde s-a intrerupt.
Pielea hipopotamului are o grosime de 6,5 cm asa ca il apara
impotriva multor arme de foc. Acest animal fuge mai repede ca
omul desi are 4 tone!
Albert Einstein a inceput sa vorbasca la varsta de 3 ani.
Semnul "&" a fost demult parte componenta a alfabetului
englez. Ca sa devii astronaut american trebuie sa fii mai scund
de 1,80 m . In momentul aterizarii Apolo 11 a ramas cu
combustibil suficient pentru 20 de secunde de
zbor.
Primul restaurant din lume unde puteai manca ramanand in masina a fost
McDonald's din Sierra Vista - Arizona . A fost conceput pentru soldati,
deoarece acestia nu aveau voie sa intre in magazine in uniforma.
Primul E-mail a fost trimis in anul 1972. Nu era in spam!
Cea mai mare temperatura generata de om a fost de 70 de milioane
de grade care s-a realizat in 1978 la Universitatea Princetown.
Firul de par uman poate sustine 3 kg !
Foarfeca a fost inventata de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a
fost capabil cu o mana sa scrie iar cu cealalta sa deseneze simultan.
Politicienii au doua maini stangi!
Din scrieri rezulta ca Leonardo da Vinci a fost cel mai mandru nu de
operale sale de arta, ci de faptul ca era in stare sa indoaie cu mana
rangi de fier.
Autostrazile din SUA au fost concepite ca din 5 in 5 mile au o
portiune dreapta de cca 1 mila ( 1.853 m ). Acolo pot ateriza la nevoie aeronavele.
Exista 2 animale care pot vedea spatiul din spatele lor fara sa-si intoarca capul:
iepurele si papagalul.
Conform unui sondaj Gallup in 1991, 49% din americani nu stiau ca painea alba se face din
grau. Omul piere mai repede din cauza lipsei somnului decat a mancatului. Maxim 10 zile
rezista un om fara somn. Fara hrana chiar 1-2 luni.
O vaca se imbata daca mananca prea multe mere.
Creierul uman are capacitatea de stocare de 1 trilion de bytes, sau
1peste un milion gigabytes.
Imnul Greciei are 158 de strofe. Nimeni din Grecia nu cunoaste
in intregime inmul statului.
Ultimul simt pierdut de om la moarte este auzul, primul
vederea, apoi in ordine gustul, mirosul si pipaitul.
Canada este singura tara organizatoare de Olimpiada care n-a castigat
nici o medalie de aur acasa.
La nastere toata lumea l-a crezut mort pe Pablo Picasso, doar unchiului lui
i-a venit o idee si a reusit sa-l aduca la viata cu ajutorul fumului de trabuc.
Atunci cand omul stranuta i se opreste inima pentru o milisecunda!
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ELEVI DE LA STAȚIA CLUBULUI COPIILOR PETROȘANI LUCRÂND LA STAȚIA YO2KQK ÎN

CONCURSUL NAȚIONAL
CUPA ELEVULUI - EDIȚIA 2012
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DESPRE CAUZE ȘI EFECTE ...
Poftele și apa ?
Fiecare pofta are o cauza.
Unora le este pofta de ciocolata, altora de ceva sarat.
Oricare ar fi pofta ta, uneori este atat de puternica incat te face sa iesi din casa in miez de noapte si sa te
duci la magazin sa-ti cumperi mancarea dupa care salivezi. Pofta de un anumit aliment este modul
corpului prin care iti spune ca duce lipsa de vreo substanta din acea mancare. Si de multe ori ca sa-ti

satisfaci intr-adevar pofta, trebuie sa mananci altceva decat crezi ca ai nevoie.
Daca ti-e pofta de ciocolata...
Ai nevoie de magneziu.
Pe care il gasesti in nuci, seminte, legume, fructe.
Daca ti-e pofta de ceva dulce...
Ai nevoie de:
- crom pe care il gasesti in brocoli, struguri, branza, fasole boabe, pui, ficat de vitel
- carbon pe care il gasesti in fructe proaspete
- fosfor pe care il gasesti in pui, vita, ficat, peste, oua, lactate, nuci, legume, fulgi
- tryptophan pe care il gasesti in branza, carne de miel, ficat, spanac, cartofi, stafide
Daca ti-e pofta de paine, paine prajita...
Ai nevoie de azot.
Pe care il gasesti in mancaruri proteice: peste, carne, fasole boabe, nuci
Daca ti-e pofta de grasimi (chipsuri), prajeli ...
Ai nevoie de calciu.
Pe care il gasesti in mustar, ceapa, brocoli, legume, susan, branza, nap
Daca ti-e pofta de cafea sau ceai...
Ai nevoie de:
- fosfor pe care il gasesti in pui, vita, ficat, peste, oua, lactate, nuci, legume,
fulgi - sulf pe care il gasesti in galbenusul de ou, ardei rosii, usturoi, ceapa
- sare fier pe care il gasesti in peste, carne de pasare, fructe de mare, verdeata, cirese negre
Daca ti-e pofta de alcool, sau pastile care sa te relaxeze...
Ai nevoie de:
- proteine pe care le gasesti in carne de pui, de porc, nuci, lactate, fructe de mare
- calciu pe care il gasesti in mustar, ceapa, brocoli, legume, susan, branza, napi
- potasiu pe care il gasesti in masline negre, cartofi, spanac, verdeturi amare
Daca ti-e pofta de gheata...
Ai nevoie de fier.
Pe care il gasesti in peste, carne de pasare, fructe de mare, verdeata, cirese negre
Daca ti-e pofta de mancare prajita...
Ai nevoie de carbon.
Pe care il gasesti in fructe proaspete.
Daca ti-e pofta de bauturi acidulate...
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Ai nevoie de calciu.
Pe care il gasesti in mustar, ceapa, brocoli, legume, susan, branza, nap
Daca ti-e pofta de mancaruri sarate...
Ai nevoie de cloruri.
Pe care le gasesti in peste, lapte de capra, sare de mare
Daca ti-e pofta de mancaruri acide...
Ai nevoie de magneziu .
Pe care il gasesti in nuci, seminte, legume, fructe
Daca ti-e pofta de lichide...
Ai nevoie de apa.
Trebuie sa bei circa 8-10 pahare de lichid pe zi
Daca ti-e pofta de solide, mai degraba decat lichide...
Ai nevoie de apa.
Corpul tau a fost deshidratat pentru o perioada asa lunga de timp incat nu mai simte nevoie
de apa. Trebuie sa bei cat mai multa apa posibil pentru a reveni la normal.
Daca ti-e pofta de bauturi reci ...
Ai nevoie de mangan
Pe care il gasesti in alune, nuci, arahide, ananas, coacaz negru
Daca ai anumite pofte in perioada premenstruala...
Ai nevoie de zinc
Pe care il gasesti in carne rosie, fructe de mare, radacinoase, salata, legume cu frunze
Daca iti este mai mereu foame...
Ai nevoie de:
- siliciu pe care il gasesti in nuci, seminte
- tirozina pe care o gasesti in suplimentele de vitamina C, portocale,verdeturi , legume si fructe rosii
- tryptophan pe care il gasesti in branza, carne de miel, ficat, spanac, cartofi, stafide
Daca nu ai pofta de mancare...
Ai nevoie de:
- vitamina B1 pe care il gasesti in fasole, nuci, seminte, ficat
- vitamina B3 pe care o gasesti in ton, carne de vita, pui, curcan, porc, legume, seminte
- cloruri pe care le gasesti in peste, lapte de capra, sare de mare
Daca ti-e pofta de tutun...
Ai nevoie de:
- siliciu pe care il gasesti in nuci, seminte
- tirozina pe care o gasesti in suplimentele de vitamina C, portocale, verdeturi, legume si fructe
rosii Pomelo (grapefruit) se cultiva in Taiwan , India , Malaesia , Indonesia , Noua Guinee, dar si
in zonele mai calde din America .
Pulpa fructului este galbena cu variatii de roz si rosu, are gustul ca un grapefruit dulce. Este cel
mai mare fruct dintre citrice, ajungand uneori pana la dimensiunile unui pepene urias.
Coaja galben-verzuie este moale si groasa si poate fi folosita la prepararea marmeladei. In
China coaja este folosita si la prajituri.
In Vietnam florile sunt folosite pentru prepararea
parfumurilor.

In general se consuma fructul pur si simplu.
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Pomelo este bogat in vitamina C.
Contine luteina, betacaroten, potasiu, fier, magneziu si
calciu. Sa nu uitam vitaminele B1, B2, B3, B5 si B9.
Coaja poate fi folosita pentru tratarea ranilor pielii.
Pomelo poate fi consumat pentru pentru prevenirea si tratarea racelilor si gripelor.
Stimuleaza sistemul imunitar. Ajuta in divere boli printre care cancerul, bolile aparatului
circulator, varicele, hemoroizii, durerile de articulatii.
Pomelo are proprietati diuretice ajutand la tratarea obezitatii. Are doar 42 calorii la 100g pulpa.
Este un stimulator digestiv ideal.
Multi sustin efectele sale impotriva stresului.
Se inmulteste rapid prin seminte si are nevoie de 4 ani pentru a face fructe. Planta
obtinuta este

deosebit de decorativa si in casa.

Nu esti bolnav, doar ti-e sete...
Într-o conferinta exceptionala pe care Masaru Emoto insusi a sustinut-o in Romania ,
ilustrind prin imagini rezultatele experimentelor sale, a spus: "Apa are puterea magica de a
da nastere tuturor lucrurilor si de a pastra informatia.
In stadiul de fata, suntem aproape in totalitate apa, dupa nastere suntem peste 80% apa, apoi
sintem 70% apa, pentru ca, dupa virsta de 60 de ani, sa devenim apa tot mai putin.
Ce se intimpla cind sintem doar 50% apa? Ne ridicam la ceruri (murim)! De ce nu putem trai fara apa?

Pentru ca ea transforma energia si informatia. Experimentele lui Emoto demonstreaza faptul
ca apa asculta rugaciunile noastre, modificindu- si structura.
"Eu sunt budist, nu am crezut niciodata in rugaciune, pina cind am facut aceste experimente
care mi-au

schimbat viata", a mai spus Masaru Emoto la conferinta sustinuta in Romania.

Dar, aceleasi experimente demonstreaza ca apa asculta si muzica, asa cum reproduce
structura emotionala a cuvintelor, precum si forma si structura emotionala a imaginilor.
Emoto a prezentat un esantion de apa care a ascultat simfonia a IX-a a lui Beethoven, precum si
Lacul Lebedelor al lui Ceaikovschi. "Cind apa din corpul nostru asculta o muzica frumoasa, se schimba
corpul nostru. Muzica este o forma de vindecare, este medicamentul cel mai bun pe care l-a inventat
specia
umana. Va veni o vreme in care vom cumpara de la farmacie muzica vindecatoare" , a mai
spus Emoto. Asadar, trebuie sa bem mai multa apa, trebuie sa vedem imagini cit mai placute in jurul
nostru, sa ascultam muzica vindecatoare si sa auzim, atit de la propria noastra constiinta, cit si de la cei
din jur, cit mai multe cuvinte vindecatoare. Trebuie sa retinem ca aceleasi extraordinare experimente au
aratat ca apa reproduce formele emotionale ale alimentelor pe care le mincam.

Ce se intimpla in corp cind bem sau nu bem apa?
Independent de Masaru Emoto, un medic arestat in trecut intr-un context politic in India, F.
Batmanghelidj, autorul cartii "Nu esti bolnav, ti-e doar sete", a observat in inchisoare ca, atunci cind
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arestatii beau apa, multe dintre durerile corpului fizic dispareau.
Multi dintre ei aveau spasme ale stomacului despre care medicul credea ca sint cauzate de
stresul din inchisoare. A inceput sa-i trateze pe acestia cu diferite feluri de apa: apa sarata, apa
dulce, apa amara si surpriza colosala era ca, in 90 la suta din cazuri, spasmele stomacului
dispareau. Medicul a constatat ca nu toate simptomele erau cauzate de stresul din inchisoare,
dimpotriva; 90% din ele erau cauzate de deshidratare. Observind faptul ca apa avea aceste efecte,
el si-a spus ca nu putea fi la mijloc doar un efect Placebo. Cind a fost eliberat, el a infiintat o clinica
si a efectuat nenumarate studii, vindecind si multi bolnavi.
Ce se intimpla in corp cind bem apa?
Ralph Vornehm a prezentat componenta de apa a fiecarui organ din corp, incepind cu celulele, sîngele,
neurotransmitatorii si terminind cu organele mai mari. Creierul are in componenta sa 90% apa, ceea ce
explica intr-un fel capacitatea acestuia de a transmite mesajele catre toate organele cu viteze uluitoare (daca
ne gindim si la teoria lui Emoto). De asemenea, neurotransmitatorii - responsabili de transmiterea

acestor mesaje - contin tot 90% apa. Este de inteles de ce, cind nu bem apa, nu mai simtim
cu timpul senzatia de sete.
Neurotransmitatorii deshidratati nu mai transmit corect mesajul "mi-e sete", asa incit setea incepe sa
mistuie corpul, incep durerile (si ele semnale de deshidratare) si patologia multor organe.
Ralph Vornehm a spus ca "celulele corpului nostru nu se ating intre ele, pentru ca inoata in apa, la fel ca
si nervii". Cind apa din corp este murdara, ce se intimpla? Celulele comunica printr-un sistem de tip biolaser. Exista un tip de apa in interiorul celulei si alt tip de apa in afara ei. Schimbul intre acestea purifica

celula si o ajuta sa functioneze corect. Daca nu bem apa regulat, celulele se intoxica. Cind
membrana unei celule nu este bine hidratata, corpul declanseaza un mecanism de urgenta, ca
forma de aparare si de hidratare.
Corpul se protejeaza de deshidratare cu ajutorul colesterolului! !!! Membrana se imbraca intr-o
pelicula protectoare, ca o crema, care impiedica uscarea. Ce este aceasta pelicula? Surpriza.
Este colesterol. Corpul nostru se protejeaza de deshidratare cu ajutorul colesterolului. Studiile
efectuate au aratat ca, in 90% din cazuri, colesterolul scade in 21 de zile de baut apa corect,
ceea ce inseamna ca in 90% din cazuri colesterolul este crescut din cauza deshidratarii.
Studiile facute pe celulele canceroase au aratat ca acestea nu mai comunica intre ele. Imaginile
prezentate de Ralph Vornehm arata ca celulele deshidratate se afla intr-un fel de sfera
intunecata, dupa care devin mutante si se ajunge la cancer.
Sarea este foarte importanta pentru organism, pentru ca aceasta efectueaza schimbul la nivel
celular; apa merge in celula si in afara ei cu ajutorul sarii.
Aceasta inseamna ca a bea apa si a avea saruri naturale in organism este vital pentru sanatatea
celulara. Pentru a se hidrata, singele trage apa din organele vitale.
Ce se intimpla la nivelul sistemului digestiv daca nu bem apa inainte de masa (o cana, cu o
jumatate de

ora inainte de masa)?
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Nu trebuie sa bem apa in timpul mesei!!

Corpul nostru are nevoie de singe pentru a efectua procesul digestiv, iar singele este compus 80%
din apa. Singele trebuie sa absoarba tot soiul de componente vitale pentru sanatatea sa. Pentru a efectua
corect procesul de digestie, singele trebuie sa fie hidratat corect inainte de masa. Altfel, singele se
ingroasa si, de aceea, pentru a se hidrata trage apa din corp. Remarcam, asadar, ca in organismul

nostru fiecare celula, fiecare componenta "lupta" pentru a-si intretine viata proprie, ceea ce
face ca, in ultima instanta, sa conduca spre viata intregului organism.
Singele nu face exceptie de la acest principiu, asa incit - iata - vedem de ce este atit de important
sa bem apa cu o jumatate de ora inainte de masa. Singele nu va mai extrage apa din organele
vitale pentru a realiza procesul de digestie, iar corpul va ramine sanatos.
"Sint oameni care tusesc, ii apasa inima sau au colici dupa masa. Acele organe care ne dor dupa ce
mincam sesizeaza ca nu au destula apa", spune Ralph Vornehm."
Cercetarile efectuate arata ca 90% din durerile de stomac sint cauzate de deshidratare. Oamenii care au
miscari greoaie sau cei "cu fata impietrita" au o proasta functionare a nervilor cauzata de lipsa apei in

corp. La nivelul cartilagiilo r, componenta apei este de 90%. Daca cartilagiul este deshidratat,
incepe sa pocneasca. Oasele au nevoie de apa in aceeasi masura si multe dintre durerile de
oase, precum si sindromul de alunecare al discului lombar sint cau de deshidratare.
Ce se intimpla cind luam un calmant pentru dureri sau cind avem un soc? Luam calmantul cu
apa si ni se da apa cind sintem in stare de soc. De fapt, cind iei un calmant pentru durere, ceea
ce calmeaza durerea este apa, nu calmantul. 90% din durerile din corpul nostru sint semnale
prin care corpul spune: "Te rog, am nevoie de apa!". Studiile arata ca tensiunea arteriala mare,
problemele legate de vasele de singe sint cauzate de lipsa apei din corp.
Presupunem, insa, ca durerile sint mai mult decit o rugaminte ce corpul ne-o trimite. Durerea trebuie sa

fie un mare strigat de ajutor, care s-ar putea traduce:
"Ajutor, mi-e sete de nu mai pot!"...
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Aprobat,
Inspector General al I.S.J Hd.
Prof. __________________

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL
DE ARTĂ - 2012

Domeniul:Cultural-Artistic, Arte vizuale

Tip de proiect: NAŢIONAL
Coordonator proiect : Prof. Mihaela Cioc
Prof. Cristescu ildiko
Dir. Prof. Kovacs Imre

Obiectivul general /scopul
Festival – concurs de artă ,, Săptămâna creaţiei artistice” are ca obiectiv general oportunitatea
realizarii unor teme interdisciplinare care:
•
facilitează socializarea elevilor;
•
îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi acţiune, specific anumitor status-uri profesionale,
culturale, ştiinţifice etc.;
• le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii problematice dificile, capacitatea empatică şi de înţelegere a
opiniilor, trăirilor şi aspiraţiilor celor din jur.
• le dezvolta creativitatea îmbinând sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse, într-o structură
unitară, axată pe învăţare.
• ajută la cultivarea sensibilităţii artistice a alevilor;
• ajută la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice;
Pentru copil, aproape orice activitate este joc. "Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii.
Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze." (E.
Claparede)
Jocul, pe lângă obiectivele cognitive specifice unor activităţi, contribuie la realizarea unor obiective atitudinalvalorice.
Obiectivele specifice ale proiectului.
7. descoperirea talentelor şi valorificarea lor , realizarea unui schimb de experienţă între cercurile de profil

8. stimularea creativitatii prin jocuri, activitati extrascolare, excursi, realizarea de produse,lucrari practice
Grupul ţintă:
1.Beneficiari direcţi: Elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal, profesori implicati in proiect;
2.Beneficiari indirecţi: Părinţi, alte cadre didactice, membrii ai comunităţii;
REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
Se pot înscrie la concurs copiii din învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal, cu vârste cuprinse
între 4 -19 ani .
Concursul este organizat pe secţiuni şi grupe de vârstă:
Secțiunile din concurs sunt: arte vizuale bidimensionale şi tridimensionale; lucrari de grafica, pictura,
pictură pe sticlă, metaloplastie, sculptură, ceramică, lucrări de artă decorativă, fotografie digitală, etc.
Grupele de vârstă sunt: G1: 4-6 ani;G2: 7-10 ani;G3: 11-14 ani;G4: 15-19 ani;
Formularul de înscriere – pentru fiecare cadru didactic ( anexa 1 ) şi acordul de parteneriat - unul pentru
fiecare şcoală participantă ( anexa 2 ) vor fi completate şi trimise odată cu lucrările copiilor.
Fiecare club/palat va putea trimite maxim 20 lucrari de arta [ pictura ,sculptura, grafica,ceramica,
impletituri, metaloplastie, fotografie, etc]
Un cadru didactic indrumator poate participa cu un număr maxim de 2 lucrări/elev participant,
compozitii ale elevilor, orice format, la secţiunile concursului;
În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, obligatoriu, pe etichetă următoarele: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, clasa/grupa, şcoala/gradinita/clubul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător,
localitatea, judeţul.
Se va trimite obligatoriu si un plic timbrat si autoadresat formar A4;
Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare nivel de clasă/grupa, şi diplome elevilor participanţi ce vor
cuprinde si numele cadrelor didactice îndrumătoare.
Juriul concursului va fi format din personalitati ale vietii culturale ale Vaii Jiului.
Evaluarea se va face in functie de urmatoarele criterii :
 virsta candidatului
 sectiunea
 originalitatea
 creativitatea
 maestria
Cheltuielile legate de expedierea lucrarilor vor fi suportate de cluburile/palatele participante.
Expedierea premiilor cade in sarcina organizatorului si se face pe cheltuiala acestuia.
Se vor descalifica lucrarile care nu indeplinesc toate criteriile de participare.
Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi. Vor fi luate în considerare lucrări
efectuate doar de elevi.
Diplomele şi acordul de parteneriat vor fi expediate până la data de 15 iunie 2012.
Pachetul cu lucrări va conţine: fişa de înscriere, un plic A4 timbrat autoadresat pentru expedierea
diplomelor (se va completa atât destinatarul, cât şi expeditorul), parteneriatul in dublu exemplar semnat si
stampilat, până la data 01 mai 2012, data postei. Pachetul cu lucrari se trimite pe adresa Clubul Copiilor si
Elevilor Petrosani, pentru Concursul National ”SAPTAMANA CREATIEI ARTISTICE” cod. Postal 332019 – Petroşani
jud. Hunedoara nr.de telefon/fax.0254542954; 0722716472; Adresă poştă electronică: yo2kqk2000@yahoo.com;
Comisia de organizare are următoarele atribuţii:
 Monitorizează organizarea şi desfăşurarea concursului;
 Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare data şi locul desfăşurării concursului; centralizează datele venite
din şcoli / înscrierile, lucrările;
 Numeşte membrii comisiei de evaluare;
 Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite anterior;
 Afişează rezultatele;
 Completează diplomele pentru elevii câştigători.
Persoană de contact : Cristescu Ildiko sau Mihaela Cioc, profesori coordonatori de proiect, tel 0722716472, mail:
yo2kqk2000@yahoo.com,
Pentru probleme organizatorice sau rezolvarea unor aspecte mai deosebite se va contacta directorul institutiei,
cadru didactic ce participa efectiv la proiect , tel : 0741013296, adresa de email : yo2ltf@yahoo.com.

Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice organizatoare.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele deteriorari in timpul transportului.

Calendar de desfăşurarea concursului:
4.
•
•

•
•
•
5.

6.
7.
8.
9.

Lucrările elevilor vor avea ca data limită de expediere ( data poştei ) la Clubul Copiilor Petroşani, 01 mai
2012;
Regulamentul concursului conţine principalele obiective si anume condiţiile de participare a lucrărilor la
concurs si o informare asupra organizării si desfăşurării concursului.
Fiecare club/palat/școală va putea trimite maxim 2 lucrari de arta/elev participant (pictura, sculptura,
grafica, impletituri, ceramica, iconografie, modelaj, metaloplastie, lucrari de arta decorativa etc.), ale
elevilor cu varste cuprinse intre 4 – 19 ani.
Evaluarea se va face in funcţie de următoarele criterii: vârsta candidatului, secţiune, originalitate,
creativitate, măiestrie conform baremului de selectare și notare.
Juriul Concursului va fi format din personalităţi ale vieţii cultural – artistice din Valea Jiului, cadre
didactice de specialitate.
Sponsorii concursului vor putea sa acorde si alte premii.
În perioada lunii mai 2012 se vor organiza expoziţiile pe secţiuni în mai multe locaţii din Petroşani ( Casa
de Clutură a Sindicatelor Ion Dulămită, Teatrul de Stat” I.D.Sîrbu”Petroșani, Sala de Marmura a Primariei,
Casa de Cultură a Studenţilor, Muzeul Mineritului Petroșani);
În perioada mai 2012 expozitiile vor fi deschise, pentru a putea fi vizitate de elevii şcolilor şi liceelor şi de
populaţia Vaii Jiului.
În 29 mai 2012 va avea loc închiderea festivă a expoziţiilor prin jurizarea lucrărilor şi acordarea
premiilor.
In perioada 1-15 iunie 2012 va avea loc expedierea prin posta a diplomelorsi CD-urilor
În perioada 15-20 iunie 2012 va avea loc evaluarea proiectului.

Modalitati de evaluare a proiectului

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portofoliul proiectului
Album foto
Pliant
CD-uri cu imagini din timpul activitatilor,de la expozitiile organizate si cu lucrarile realizate
Produse si lucrări realizate de copii
Articole de presa,emisiuni tv
Diplome
Expoziţii cu lucrările realizate de elevi
Mape de prezentare a concursului
Discuţii de grup/Dezbaterea
Prin auto-evaluare si inter-evaluare
Seminar

Anexa nr 1

Fişă de înscriere
Unitatea şcolară:..............................................................................................
Adresă:.............................................................................................................
Numele şi prenumele îndrumătorului:.........................................................
..........................................................................................................................
Modalitate de participare:
•

Directă

•

Indirectă

TABEL CU ELEVII PARTICIPANŢI

Nr.
Crt.

Data:

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea

Semnătura:

Titlul lucrării si tehnica
folosita

BAREMUL DE SELECTARE SI NOTARE A LUCRĂRILOR

Baremul de selectare şi evaluare al creaţiilor:
Respectarea tematicii secţiunilor de concurs...............................................20p
Originalitate...................................................................................................20p
Ingeniozitate-creativitate................................................................................20p
Corectitudinea tehnicilor de lucru abordate................................................20p
Numărul de lucrări participante...................................................................10p
Din oficiu........................................................................................................10p
Total...............................................................................................................100p
Anexa 2

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi …………………….........................
1. Părţile contractante:
A) Clubul Copiilor Petrosani Str. Timişoara nr.6 cod.332019 – Petroşani jud. Hunedoara
Nr. de telefon/fax . 0254542954; 0741013296 în calitate de Aplicant.
B) Partenerul………………………………………,............... Strada ………………….,
Nr. ……, Localitatea ……………………................., Judeţul - Ţara ………………………….,
reprezentată prin ……………………………………………..................…………………………,
în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul national de arta
“Saptamana creatiei artistice”.
3. Grup ţintă: Concursul se adresează copiilor din învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal, cu
vârste cuprinse între 4-19 ani .
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii:
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma
concursului.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
-sa sustina desfasurarea concursului in conditii optime;

- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului scolar 2011-2012.
Aplicant,
Clubul Copiilor Petrosani
Prof.
Kovacs Imre

Partener,

Prof. coordonator proiect:
Mihaela Cioc si Cristescu Ildiko

Prof.

Director,
Kovacs Imre

Director,
……………………………………

REVISTĂ ON LINE :

www.yo2kqk.kovacsfam.ro

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

în format pdf...

AȘTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA

NOASTRĂ !

