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ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV
Prof. Haiduc Laura
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani
Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi
integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să
fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie.
Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul îndeplineşte
roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev, succesul la clasă
depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev.
Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Avantajele învăţării centrate pe elev sunt:
 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare;
 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc
învăţarea activă;
 Învăţarea capătă sens, de oarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;
 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, de
capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice.
Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare şi îl
învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale
rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii
procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale
metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul
de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.
Principiile care staul la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt:
• Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor.
• Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul
dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.
• Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în grijă.
• Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi nici când
cadrul didactic este de faţă.
• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi
elevilor.
• Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi
administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare
atât în sala de clasă, cât şi în afara ei.
• Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite.
Procesul de predare are trei faze, iar fiecare necesita metode adecvate.
1. Prezintă: Metode de prezentare de noi cunoştinte elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri,
ceea ce poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc.
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2. Aplică: Metode care să-i oblige pe elevi să aplice noile cunoştinte care le-au fost doar prezentate.
Aceasta este singura modalitate de a te asigura ca elevii formează concepte despre noul material pentru a
îl întelege, a şi-l aminti şi a îl folosi corect pe viitor.
3. Recapitulează: Metode de încurajare a elevilor să îşi amintească vechile cunoştinte în vederea
clarificarii şi concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune înţelegeri şi punerii în practică şi
verificării cunoştintelor mai vechi
• Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice pe elevi.
• Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă
rezultatele studiului lor.
• Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale cu
privire la învăţare şi pot cere îndrumări.
• Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informaţii
standardizate.
• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini
fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar fi studiile
de caz şi simulările.
• Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le preferă
în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic)
• Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor la
învăţare.
• Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului
cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor
Predarea în vederea învăţării active: descrierea materialelor de instruire
Cadrele didactice şi elevii trebuie să fie conştienţi de stilurile de învăţare pe care le preferă şi, în
consecinţă, de modul cum învaţă cel mai ine. În materialele de instruire se prezintă un simplu chestionar
care se poate folosi pentru elevi la identificarea stilurilor lor de învăţare.
Strategii de predare în vederea învăţării active
Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de
ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de
viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea
“de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”.
Având în vedere faptul că învăţarea elevilor va implica erori, sarcinile trebuie să le ofere ocazia de a
se autoevalua, de a corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a face
alte verificări de “conformitate cu realitatea”.
(I) Metode care necesita o pregatire sumara si putine resurse :
 Predare prin intrebari,
 Bulgare de zapada,
 Brainstorming,
 Experimentul Gandului (Empatia),
 Roata ;
(II) Metode care implica materiale (fotocopii sau cartonase) ce se distribuie elevilor
 Invatare cooperanta,
 Intrebari pe baza textului,
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Transformare,
Explicatiile elevilor,
Harti/diagrame/desene,
Rezumatul,

Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea
conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv
unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar
asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu ,,priză” la elevi.
În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii
activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior
în spirala modernizării strategiilor didactice.
Turul galeriei este o metodă interactivă de învăţare bazată pe colaborarea între elevi, care sunt
puşi în ipostaza de a găsi soluţii de rezolvare a unor probleme. Această metodă presupune evaluarea
interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.
Astfel, turul galeriei constă în următoarele:
1. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolvă o problemă (o sarcină de învăţare) susceptibilă de a
avea mai multe soluţii (mai multe perspective de abordare).
2. Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă, diagramă, inventar de idei etc. notate
pe o hârtie (un poster).
3. Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o veritabilă galerie.
4. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina soluţiile
propuse de colegi. Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat.
5. După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziţia iniţială, înainte de plecare) fiecare
echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalţi şi discută observaţiile şi
comentariile notate de colegi pe propriul poster.

Bibliografie:
*
Programele şcolare pentru disciplinele: Matematica si explorarea mediului, Comunicare în
limba română, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilităţi practice, Muzică şi mişcare, aprobate
prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013
*
„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici”, -program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, suport de curs, 2013;
*
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi
ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
*
www.didactic.ro
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Necesitatea introducerii CDI-ului în școlile românești
Pentru a evidenţia necesitatea implementării Centrelor de Documentare şi Informare în instituţiile de
învăţământ din România trebuie să facem o comparaţie între bibliotecile şcolare şi CDI-uri, având în
vedere:
- existenţa bibliotecilor şcolare, ca punct de plecare în demersul implementării urmărite;
- diferenţele dintre cele două unităţi în favoarea CDI-ului acest lucru justificând implementarea;
Biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, etc.) cu caracter enciclopedic,
adecvate nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară; ea are
personal calificat pentru achiziţionare, organizare şi valorificare a fondurilor de publicaţii şi a celorlalte
categorii de documente.
Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia
elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio şi
video, calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi
pedagogice şi pune în practică proiecte de animaţie culturală. CDI-ul oferă elevilor structuri şi resurse
documentare şi umane ce vor contribui la o mai buna inserţie şcolară prin realizarea următoarelor
obiective:
- favorizarea gustului pentru lectură;
- iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic;
- deschiderea şcolii spre mediul înconjurător;
Centrul de Documentare şi Informare este deservit de un documentarist (profesor documentarist).
Este un spaţiu de formare al elevilor în domeniul utilizării în domeniul informaţiei şi un spaţiu cultural
în care comunitatea educativă pune la dispoziţia elevului mijloacele necesare dezvoltării armonioase al
personalităţii sale.1
Biblioteca şcolară se află de regulă la parter şi i se asigură un spaţiu corespunzător pentru buna
organizare şi conservare a fondului documentar , precum şi pentru activitatea cu cititorii, două încăperi
alăturate servind la depozitarea suporturilor informaţionale iar cealaltă ca sală de lectură.
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CDI-ul oferă elevului ocazia de a cunoaşte, de a învăţa şi sunt implicaţi în construirea propriei
cunoaşteri, devin partenerii profesorului în procesul de învăţare, sunt pregătiţi pentru educaţia
permanentă.
CDI-ul într-o societate ca a noastră, modernă, prin contrast cu cea particulară,
reprezintă o şansă pentru fiecare. Este un factor esenţial în devenirea culturală şi tot odată un sensibil
barometru al acestuia la schimbările sociale profunde.
Este evident că lumea se schimbă, omul este din ce în ce mai grăbit, obligat, în acelaşi
timp, să fie din ce în ce mai bine informat. Fiind presat de timp, el va cere să fie servit (informaţional)
rapid şi eficient. De aceea, vechile formule devin greoaie şi perimate.
Schimbările majore în domeniul artistic, ştiinţific şi informaţional antrenează şi o
reorientare a sistemului educaţional. Reforma sistemului educaţional românesc vizează tocmai asemenea
aspecte de structură. Înfiinţarea centrelor de documentare şi informare contribuie la implementarea
politicilor educaţionale şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă al
învăţământului românesc.

Autor :
Bibliotecar prof. Nagy Monica,
Scoala gimnazială nr. 7 Petroșani
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Biblioteca în faţa schimbării
Bibliotecar prof. Nagy Monica,
Scoala gimnazială nr. 7 Petroșani
Bibliotecile se numără printre cele mai vechi instituţii socio-culturale, cu un rol determinant în
evoluţia civilizaţiei umane prin funcţiile pe care le îndeplinesc: custodia educaţională, estetică şi
informaţională. Ele fac parte din toate sistemele societăţii şi de-a lungul secolelor s-au dovedit a fi
parteneri ai schimbării, intrând în paradigme noi de mai multe ori şi trecând prin numeroase etape de
dezvoltare care au dus la consolidarea poziţiei pe care o deţin în societate.
Biblioteca şcolară însoţeşte şi influenţează dinamica învăţământului, determină calitatea
acestora. Astfel spus, biblioteca reprezintă un instrument de bază, cu sarcini concrete în ceea ce priveşte
pregătirea şcolară propriu-zisă a elevilor, cât şi formarea culturii generale , a educaţiei moral –
cetăţeneşti şi patriotice, sarcini condiţionate de dezvoltarea şi orientarea gustului pentru lectură, de
formarea deprinderilor de muncă intelectuală.
Biblioteca are misiunea de a transforma biblioteca într-un centru de informare şi documentare,
într-un instrument eficient de muncă intelectuală, în slujba profesorilor şi a elevilor, pe care are datoria
să îi iniţieze asupra metodelor şi tehnicilor de utilizare în scop pedagogic a tuturor mijloacelor aflate în
dotarea bibliotecii şcolare.
Informaţia este un factor definitoriu pentru stadiul societăţii, programul oricărei epoci este
influenţat sau definit de programul informaţional. Şi cel mai stimulator instrument de informaţie pentru
gândirea omenească este CARTEA, ale cărei rosturi cresc, tot mai mult în ciuda invaziei de noi
tehnologii. În sistemul culturii cartea este un instrument de prim ordin, iar biblioteca este instituţia de
cultură prin excelenţă.
Orice om care vrea să se cultive, indiferent de specialitatea sa, apelează la o bibliotecă, la cărţile
din afara manualelor pentru a-şi desăvârşi cunoştinţele. Pentru aceasta elevii trebuie să aibă deprinderea
lecturii, să stăpânească tehnicile muncii intelectuale, trebuie să ştie să înveţe pentru a obţine maximum
de eficienţă în urma citirii unei cărţi, bibliotecarul este cel care pune la dispoziţia cititorilor interesat
toate instrumentele necesare pentru formarea sa intelectuală.
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Nu trebuie să ne sperie tehnica informaţională şi de la calcul pentru că responsabilitatea pentru
orice informaţie revine bibliotecarului. De aceea, una din schimbările pe care trebuie s-o acceptăm
acum, când setea de cunoaştere a devenit „foamea de informaţie”, este introducerea calculatorului în
toate bibliotecile şcolare. Automatizarea serviciilor de bibliotecă este în slujba noastră şi mai ales
a cititorilor, în special a cadrelor didactice care îşi pregătesc lucrările ştiinţifică. Cu siguranţă, această
automatizare nu se poate face fără să existe bibliotecă şi bibliotecar.
Concluzionând, putem spune că educaţia şi instrucţia nu sunt posibile fără aportul cărţii, acest
etern tezaur informaţional. Lectura acesteia, aidoma manualului, nu este însă decât una din condiţiile
devenirii, formării şi educării elevului, alături de atâtea alte necunoscute.
Este evident că lumea se schimbă, omul este din ce în ce mai grăbit, obligat, în acelaşi timp, să
fie din ce în ce mai bine informat. Fiind presat de timp, el va cere să fie servit (informaţional) rapid şi
eficient. De aceea, vechile formule devin greoaie şi perimate.
Specialiştii văd în biblioteca viitorului o bază de date în care informaţiile ocupă un spaţiu foarte
restrâns, sunt excelent indexate şi accesibile la comanda oricărei persoane conectate la reţea.
Bibliotecarul viitorului va fi un specialist în informaţie.
Bibliotecile nu mai reprezintă astăzi doar structuri de conservare şi utilizare a resurselor creaţiei
umane, ele sunt structuri de relaţie cu utilizatorii lor, structuri deschise, flexibile. O serie de modificări
în organizarea funcţiilor şi serviciilor lor provin din faptul că ele au încetat de mult să mai fie singura
sursă importantă de informaţie. S-au văzut astfel în situaţia de a face faţă concurenţei determinate de
apariţia altor organizaţii specializate în transferul informaţiei. Pentru a-şi păstra poziţia pe piaţă,
bibliotecile au trebuit şi trebuie să-şi îmbunătăţească în permanenţă oferta de servicii şi produse pe care
le pun la dispoziţia utilizatorilor, să-şi întărească rolul de furnizor de informaţii pe care îl au la nivelul
societăţii.

BIBLIOGRAFIE :
Shachelarie, Octavian Mihail. Despre lectură şi cititor http://www.centrul-cultural-pitesti.ro
Petria, Dolia. Importanţa lecturii suplimentare în formarea intereselor pentru literatură www.didactic.ro
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RECEPTOR CU AMPLIFICARE DIRECTA…
Autor : OCTAV - YO8CKU..

...Receptia se poate realiza in doua moduri :
1. prin conversie directa, in difuzor extern
2. prin intermediul calculatorului,unde beneficiaza de toate posibilitatile oferite de placa de
sunet a calculatorului si de softul consolei SDR folosite.
.Semnalul, din antena, este trecut printr-un filtru variabil, realizat cu toruri de ferita (participa la
diminuarea zgomotului din banda), dupa care este amplificat cu tranzistorul Q2 si trimis la un filtru trece
banda, pentru 80m..
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Mixerul este echivalent cu mixerul in quadratura si foloseste doua integrate NE602. In mixerul
1,semnalul de receptie intra direct, iar in mixerul 2 semnalul e defazat cu 90 grade, defazare realizata cu
C68 SI R51 ..
In bratul al doilea al mixerului, pinul 6, semnalul de la VFO, intra in mixerul 1 direct, iar in al
doilea , defazat cu 90 grade, defazare realizata cu C21 si semivariabilul R22....
Din pinii 4, de la ambele integrate, semnalele in antifaza, ajung la bobinele L2 si L3, care
anuleaza purtatoarea si prin C36 se culege semnal in spectrul audio.. Urmeaza un filtru RC, iar semnalul
amplificat cu LM 386, are ca sarcina, un difuzor dinamic, de 4-8 ohmi..
La emisie, dupa amplificarea de la microfon, semnalul este aplicat unei celule de
defazare, cu 90 grade. Din Q4 si Q5semnalul, este distribuit mixerului, la pinii 1. In al doilea brat al
mixerului, pinii 6, intra semnalul VFO-ului, deasemeni cu defazarea corespunzatoare.. Din mixer, de la
pinii 4, trece la L2,L3 si prin inductie e preluat de L4. Urmeaza un filtru trece banda pe 80m, dupa care
semnalul este amplificat de cele trei etaje tranzistorizate, realizind o transmisie dubla banda laterala cu
purtatoarea suprimata......
Pentru receptia in modul SDR (non sdr),am preluat semnalele din pinii 5, de la cele doua
integrate ale mixerului, amplificindu-le cu Q8,Q9, semnalele au fost introduse la intrarea IN, din
calculator.Am folosit consola SDRadio, versiunea 0.99, al carui soft a fost publicat de I2PHD Mr.ALBERTO...
Foarte usor de folosit si cu rezultate incurajatoare in initierea receptiei in acest mod...
De la consola, semnalul beneficiaza de cele trei filtre pe care le are,de BLI si BLS, de scala, de
programarea frecventei,de panoul frontal, de acordul brut si fin al frecventei....In plus, receptia poate fi
imbunatatita si de programul de sunet al calculatorului...
Receptia sdr(non-sdr), in banda de 80m, se poate realiza prin baleierea frecventei de la
DDS,beneficiind de softul consolei, raminind pe frecventa fixa (aleatoare) la nivelul consolei....
Pentru receptia in mod SDR ,se fixeaza DDS pe frecventa de 3715 khz, sau pe 3720 khz si pot
asculta statii prin miscarea cursorului de pe consola, cu conditia deschiderii condensatorul variabil de la
modulul amplificator RX..In mod normal se pot folosi 48 KHz oferiti de consola.
Din cauza lipsei unei defazari corecte, pe o frecventa fixa, se pot asculta doar 24 khz...in cealalta
jumatate, sunt auzite statiile "in oglinda"...Dar si asa, claritatea, cu aspect de studio, umbreste acest
neajuns.Cu acelasi condensator deschis(CV) si cu antena ramasa tot pe 80m, cu DDS - ul pe frecventa
7120 khz pot receptiona statiile mai puternice,din banda de 40m, pe un segment de 24 khz. In acelasi
mod se pot asculta statiile din toate bezile HF, in special, in concursuri, cind se folosesc puteri mari. Se
poate receptiona si in banda continua, in aceste benzi, prin baleierea frecventei DDS -ului..
Am folosit si un alt program, preluat de pe net, MOKGK SDR11, impreuna cu
ASIO4ALL_2_10_English.
Transceiverul descris poate fi un instrument didactic pentru incepatori, avind posibilitatea sa
compare diferite moduri de receptie si de ce nu, sa-i stimuleze la o abordare creativa...
BIBLIOGRAFIE:
La adresa: www.Homebrewing a HF Software Defined Radio_Final_pdf,
este un document, pentru initiere, privind SDR-ul...
-YO5AT- IOSIF CUIBUS = transceiver ssb cu defazaj.almanah tehnium-1987.
-I5PHD- mr.alberto =
softul si consola sdradio.-wa1sov-mr.peter c.mcnulty = an i and q
i.f. 455 khz to 12 khz converter for use with communications receivers and software defined radios..
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ÎN VIZITĂ LA RADIOCLUBUL MUNICIPAL - YO3KWA
Desigur dacă treci prin Bucureşti, şi mai şi
stai câteva zile , radioamator fiind, încerci să te
întâlneşti cu diverşi colegi, despre care ai auzit în
banda sau poate te-ai şi cunoscut.
În vacanţa intersemestrială, am făcut o vizită
la fiul meu în Bucureşti...
Cum acesta trebuia să meargă şi la serviciu,
am hotărât să caut să mă întâlnesc cu diverşi
radioamatori, cu care m-am conversat de multe ori
în banda de 80 m.
Primul cu care m-am întâlnit a fost
YO3AAJ - Vasile, pe care deseori îl vizitez când
trec prin Bucuresti. După o convorbire telefonică,
am convenit să ne întâlnim ăn staţia de metrou de
la Universitate. Am luat metroul şi de la Piaţa
Sudului , în mai puţin de 30 de minute, am ajuns la
întâlnire.
Cum vremea era destul de rece, am fost
super încântat când l-am vazut pe Vasile că apare în
mers sprinten, pentru cei peste 80 de ani ai săi.
Am convenit să trecem pe la radioclubul
municipal YO3KWA, situat în inima Bucureştiului,
pe strada Popa Tatu la nr.1. Norocul meu a fost că
aveam ghid, altfel era nevoie de GPS ca să găsesc locaţia. În
final am ajuns la sediul radioclubului, unde spre
surprinderea mea am găsit destui de mulţi radioamatori, deşi
era dimineata şi zi de lucru.
Aici l-am cunoscut pe şeful radioclubului, pe
YO3AXJ – Lucian Anastasiu.
Discuţiile au fost interesante, am depanat amintiri , şi
am fost invitat să văd colectia de aparatură , în mare măsură
autoconstruită de Lucian. Am văzut şi colecţia de tuburi a
acestuia. Am discutat despre activitatea de la club, despre
influenţele internetului asupra radioamatorismului, asupra
tineretului în general.
Epoca modernă , epoca IT, îşi pune amprenta pe tot
ce mişcă în jurul nostru , inclusiv pe activitatea de
radioamatori.
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Cu toate insistenţele cadrelor didactice, de la palatele şi cluburile copiilor din ţară , atâtea câte
am mai rămas, pepiniera de tineri radioamatori este în descreştere. Poate tabletele, poate facebookul,
poate telefonia mobilă, sunt cauzele scăderii interesului tinerilor pentru acest sport tehnico – aplicativ,
atât de stimulativ şi benefic pentru tineri.
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Desigur undele radio, transmisiile SSB, nu pot concura cu fidelitatea sunetului şi a imaginii pe
Skype ,…când avem o conexiune de internet bună. Când aceasta nu există…ar fi bun şi un transceiver
de unde scurte, cu un radioamator ca şi operator, asta mai ales în situaţii mai deosebite .
Se organizează de catre departamentele de Aparare Civilă, în fiecarea an, un concurs ,,Cu viaţa
mea, apăr viaţa,, cu participarea,, mai de voie , mai de nevoie,, a tuturor şcolilor generale şi a liceelor
din sistem.
Personal, am organizat multe asemenea concursuri, la ordinul Inspectoratului Şcolar, dar acestea
au un regulament elaborat de ofiţeri de la Apararea Civilă, şi acest regulament nu pomeneşte nimic de
cooptarea radioamatorilor în situaţii de urgenţă. Este o carenţa , a câta oare, a reprezentanţilor statului
român…
S-au făcut nenumărate sesizări, dar toate fără nici un răspuns concret. Poate ar mai trebui
perseverenţă, pâna nu este prea târziu.
Observăm o tendinţă de înlociure a cercurilor tehnice din palatele şi cluburile copiilor , pe
considerentul că, sunt mari consumatoare de resurse, şi că interesul copiilor este scăzut !...
Desigur este trist, că adevăratele scări de valori au fost data peste cap. Lipsa de repere [modele]
adevărate, influenţa nefastă a unor posturi de televiziune, lipsa de timp a părinţilor referitoare la
educaţia propriilor copiii, goana nebună,după traiul de zi cu zi , va avea cert, o influenţă nefastă pe
termen lung.
O naţiune cu specialişti adevăraţi,cu o vârstă înaintată, dar cu o inimă tânără, încearcă să mai ţină
steagul sus.
Poate că în penultimul ceas, forurile de conducere din ministerele învăţămintului să înţeleagă că
atragerea tinerilor către electronică, tehnică în general, este benefică, şi doar aceasta, poate aduce
adevărata prosperitare…
Prof. Imre Kovacs – YO2LTF
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CHEIE DE MANIPULARE MAGNETICĂ --- PAP IMRE – HA8KF…
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SIMPOZIONUL - TÎRGUL DE VARĂ
RADIOCLUB QSO - BANAT - TIMIŞOARA
28.03.2015
Şi în anul acesta am raspuns cu drag invitatiei ptrietenilor de la Radioclubul QSO – Banat Timişoara de
a participa la această nouă ediţie a tîrgului.

Pentru cei ce nu cunosc locatia , organizatorii au transmis din timp coordonatele GPS ale
localului unde se desfasura intilnirea, Pensiunea Andreea Maria, situata la ieşirea din Dumbraviţa pe
autostrada Timişoara - Arad.. Locaţia este bine aleasă , este uşor accesibilă şi are în dotare o mare terasă
închisă, foarte utilă in caz de vreme rea. Cum sosirea era planificata la ora 9 am plecat de acasa cu
,, noaptea în cap,,cam pe la ora 6 dimineaţa.
Rînd pe rând au început să vină radioamatori din oraşele
apropiate ,dar şi prieteni radioamatori din Ungaria şi
Serbia.În scurt timp tereasa era ocupata cu exponatele
radioamatorilor. La noi la radioamatori există o tradişie
veche care spune ca din surplusul tau trebuie sa ajuşi si
pe altul. Sunt mulţi radioamatori care la aceste tirguri işi
aduc diferite aparate , scule , dispozitive pe care le ofera
spre vinzare prietenilor deseori pe preţuri modice.daca ai
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nevoie de o piesă, de o lampă de mare
putere pentru amplificatorul pe care tocmai
l-ai proiectat, aici este locul ideal sa-l cauţi.
Din multitudinea de aparate, de tranceivere,
de piese electronice , de receptoare de epocă
, fiecare încearcă să-şi prezinte marfa.

Aceste întâlniri sunt un bun prilej
pentru schimbarea de QSL-uri. Se dau şi se
primesc QSL-uri, atât din ţară cât şi din
străinătate.

Lămpi de mare putere ruseşti – GU81- M

Biroul de QSL –uri este
sponsorizat de firma de
curierat rapid ,,Memo –Expres.

Standurile sunt pline cu aparate, dar pe lângă
acestea, se mai pot vedea şi carti şi desigur
aparatură IT.
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Standuri cu aparatură pentru radioamatori
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Amimatorul şi principalul organizator al ediţiei din
acest an , şi de regulă, cel mai activ şi mai bun
organizator al întilnirilor de acest gen, este prietenul
nostru, GIGI – YO2MTG ,care neobosit discută cu
toată lumea ,se asigură ca permanent totul să fie ok !
Fiecare radioamator se trece in cartea de onoare a
intilnirii , spre aducere aminte peste ani şi ani.
Gigi este însoţit, ca de obicei, de fata lui,
care este o radioamatoare convinsă, nelipsită din nici
un concurs.

Prietenul nostru Samu . prezintă cu succes marfa etalată,
în aşteptarea clienţilor.

Dupa discuţii ce părea interminabile o cafea era un bun
remediu pentru încărcarea bateriilor.

Drumul spre casă a decurs fară peripetii ,aşa
că ne- am propus ca şi pe viitor, să ne
întâlnim sanatosi….
Prof. Imre Kovacs – YO2LTF.
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PANOURI SOLARE
Autori :

Filip Mario,cl.VII
Swis Sarah,cl.VII
Prof. coord. Moţa –Szollosi Cristina
Un panou solar fotovoltaic spre deosebire de un panou solar termic transformă
energia luminoasă din razele solare direct în energie electrică. Componentele principale ale
panoului solar reprezintă celulele solare.

Un panou solar este caracterizat prin parametrii săi electrici cum ar fi tensiunea de mers în gol
sau curentul de scurtcircuit.
Panourile solare se utilizeaza separat sau legate în baterii pentru alimentarea consumatorilor
independenți sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în rețeaua publică.
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Pentru a îndeplini condițiile impuse de producerea de energie electrică, celulele solare se vor
asambla în panouri solare utilizând diverse materiale, ceea ce va asigura:
 protecție transparentă împotriva radiațiilor și intemperiilor
 legături electrice robuste
 protecția celulelor solare rigide de acțiuni mecanice
 protecția celulelor solare și a legăturilor electrice de umiditate
 asigurare unei răciri corespunzătoare a celulelor solare
 proteția împotriva atingerii a elementelor componente conducătoare de electricitate
 posibilitatea manipulării și montării ușoare

Se cunosc diferite variante de construcție a modelelor existente de panouri solare. În
continuare descriem construcția modelului cel mai răspândit în momentul de față:
Construcția unui panou solar obișnuit







Un geam (de cele mai multe ori geam securizat monostrat) de protecție pe fața expusă
la soare,
Un strat transparent din material plastic (etilen vinil acetat, EVA sau cauciuc siliconic) în
care se fixează celulele solare,
Celule solare monocristaline sau policristaline conectate între ele prin benzi de cositor,
Caserarea feței posterioare a panoului cu o folie stratificată din material plastic rezistent
la intemperii fluorura de poliviniliden (Tedlar) și Polyester,
Priză de conectare prevăzută cu dioda de protecție respectiv diodă de scurtcircuitare
(vezi mai jos) și racord,
ramă din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport, manipulare și
montare, pentru fixare și rigidizarea legăturii.
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Fabricarea începe întotdeauna de pe
partea activă expusă la soare. La început
se pregătește și se curăță un geam de
mărime corespunzătoare. Pe acesta se
așază un strat de folie de etilen acetat,
EVA adaptat profilului celulelor solare
utilizate
Celulele solare vor fi legate cu
ajutorul benzilor de cositor în grupe
(șiruri - strings) care mai apoi se așază
pe folia de EVA după care se face
conectarea grupelor între ele și
racordarea la priza de legătură prin lipire.
În final totul se acoperă cu o folie EVA și
peste aceasta o folie tedlar.
Pasul următor constă în laminarea
panoului în vacuum la 150 °C. În urma
laminării din folia EVA plastifiată, prin polimerizare, se va obține un strat de material plastic ce
nu se va mai topi și în care celulele solare sunt bine incastrate și lipite strâns de geam și folia
de tedlar. După procesul de laminare, marginile se vor debavura și se va fixa priza de
conectare în care se vor monta diodele de bypass.
Totul se prevede cu o ramă metalică, se măsoară caracteristicile și se sortează după
parametrii electrici după care se împachetează.
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Aplicaţii ale panourilor solare
Autor :
Demeter Emanuel , cl.a VIII-a.
Prof. coor.
Imre Kovacs
Panourile solare fotovoltaice convertesc energia solara direct in energie electrica si sunt
alcatuite din celule solare asamblate mecanic. Panourile fotovoltaice pot fi monocristaline,
policristaline si amorfe.
Diferenta intre cele 2 tipuri de panouri fotovoltaice este tipul siliciului: provenind de la
acelasi cristal in cazul panourilor fotovoltaice monocristaline si neomogen in cazul panourilor
solare policristaline. Panourile fotovoltaice amorfe produc energie chiar daca o zona este
umbrita sau acoperisul este prafuit, eficienta nu scade odata cu cresterea temperaturii,
greutate specifica redusa, nu se sparg si se poate calca fara grija pe acoperis pentru
intretinere.
Panourile solare sunt de fapt celule fotovoltaice care atunci cind sunt iluminate ,genereaza
curent electric. Desigur acest curent este dependent de numarul celulelor legate in panoul
solar.
Constructorul , de cele mai multe ori leaga acestea in paralel pentru a creste curentul dar si in
serie pentru a creste tensiunea firnizata.
Un parametru important al celulelorsolare este puterea acestora exprimata in wati. Sunt
celule se 5, 10, 90,240 , wati.Aceasta putere disponibila nu trebuie depasita, existind riscul
defectarii panoului solar.
Dintre multiplele aplicatii ale panourilor solare am ales ,,lampa de gradina..
Aceasta este compusa dintr-un
corp realizat din plastic care se fixeaza
in pamint si o parte superioara care are
o parte transparenta [prin care
lumineaza ledul ]si o parte care are
forma unei ciuperci care sustine celula
fotovoltaica.
Functionarea este destul de
simpla. Yiua cind exist alumina solara ,
celula fotovoltaica incarca un
accumulator care are forma unei baterii
R6.
Din pacate aceste lampi au
acumulatorul de mica capacitate : 1,2 V
/ 600mA. Ledul care lumineaza este de
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regula un led alb cu un randament luminos mai bun.
Consumul ledului este destul de important ,astfel ca
dupa 3- 4 ore ,
acumulatorul este complet descarcat si din pacate ledul
se stinge.
Dupa o perioada de timp , mai multe cicluri de
incarcare =descarcare ,eficacitatea acumulatorului
scade si in consecinta si timpul in care ledul lumineaza
scade.
Ar fi posibila inlocuirea acumulatorului cu unul
nou ,dar acest lucru implica costuri mai mari dechit
lampa in ansamblul ei.
Pentru exemplificare prezentam schema
electrica a unui tip de lampa solara.
Dioda are rolul de a nu permite descarcarea
avcumulatorului pe celula fotovoltaica.
Elementul regulator este de regula un regulator
de tensiune din seria BD 52XX ,care are datele de
catalog prezentatemai jos:

Schema de principiu…

Pag 26

Hobby ?

Nr. 4 --> 2014

Demeter Emanuel la ,, Clubul Copiilor Petroşani ”
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Alte variante de montaje electronice pentru ,,lampi solare de gradina”

Functionarea pe module ….

Bibliografie:
http://www.talkingelectronics.com/projects/SolarLight.
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