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,,CLUBURILE COPIILOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE COPIL’’  
 

      Prof. Imre Kovacs -YO2LTF 

                   Clubul Copiilor Petroşani 

 
Educaţia non formală  este realizată după procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi locul bine stabilit în 
formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea neinstituţionalizată 
de realizare a educaţiei. 
 Educaţia non formală  are  în general, cel mai 
larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din 
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 
              Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor 
prevăzute în programa şcolară.  Elevii sunt atraşi de 
activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la 
dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează 
implicarea în actul decizional . 
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la 
orice vârstă. Ele stârnesc interes, 
 produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, 
chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se 
dezvoltă spiritul practic, operaţional,  dând posibilitatea 
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi 
se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Profesorul are, prin acest tip de activitate 
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai 

uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea 
copilului pentru viaţă 

Educaţia non formală  contribuie la 
gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, 
la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber.Având un caracter atractiv, copiii  participă 
într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
Potenţialul larg al activităţilor nonformale este 
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generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
           

   Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 
              Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să 
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele 
recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 
deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să 
folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, 
să sistematizeze date, învaţă să înveţe.    Cadrul didactic are, prin 
acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, 
să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi 
mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului 
primar – pregătirea copilului pentru viaţă.   
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 
speciale, antrenarea elevi-lor în activităţi cât mai variate şi bogate 
în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-cul-
turaleAceste activităţi trebuie să le privim ca întreguri, nu ca părţi 

rupte şi scoase din viaţa reală a copilului. Ele se desfăşoară într-un cadru informal, ce le permite 
tinerilor/elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii, să-şi maximizeze 
potenţialul intelectual şi latura relaţional-valorică. 
  Activităţile extraşcolare sunt apreciate atât de copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 
valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă 
timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; formele de organizare sunt 
ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 
participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 
susţinută; au efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; creează un sentiment de siguranţă şi 
încredere tuturor participanţilor; urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de 
învăţământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 
         Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere 
a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora trebuie să fie 
dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei 
afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 
sens . 
Exemple de activităţi nonformale  pe care copilul elev le poate 
realiza sunt multiple. Ele variază în funcţie de locaţie, modul de 
realizare, forma, timpul acordat, instituţiile şi persoanele implicate. 
Cluburile şi palatele copiilor sunt un bun prilej pentru aceste 
activităţi. Cercurile tehnice din palatele si cluburile copiilor 
dezvoltă abilităţi şi deprinderi atât de necesare în viaţa de zi cu zi. 
Prin participarea la diversele cercuri, în special cele tehnice, copiii 
dobândesc deprinderi utile în viață, conștientizează necesitarea  
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muncii în echipă, le este dezvoltat spiritul de competiție. 
La Clubul Copiilor din Petroșani, la cercul condus de mine,se 
înscriu anual, un număr aproximativ de 100 de tineri. Nu există 
limită de vârstă, cercul nostru este frecventat deopotrivă de elevi de 
clasa a II-a ,dar și de elevi de liceu. Nu puține au fost situațiile în 
care elevi de clasa a XII-a, au regretat faptul că nu mai puteau 
participa la concursurile organizate de noi. 
Pregătirea elevilor se face funcție de vârstă ,dar și de aptitudini și 
performanță. Grupele de începători se familiarizează cu noțiunile 
de electrotehnică și realizează jucarii electronice simple. 
Concursul organizat de noi, an de an ,,Jucându-ne învățăm să 
construim ”atrage mulți elevi de la clasele de a III-a până la clasele 
de liceu. Realizările lor își găsesc locul în revista cercului , revista 
,,Hobby”, revistă cu ISSN, recunoscută și premiată de Inspectoratul 
județean în fiecare an. Revista se poate descărca gratuit de pe 
pagina web a cercului : 
http://kovacsfam.ro/yo2kqk/index.php/hobby . În paginile revistei 
se regăsesc realizările elevilor, diplomele obținute le diferitele 
concursuri, naționale sau locale. Tot mai multi colegi, dascăli publică diferite articole în paginile revistei 
noastre. 
Grupele de avansați, descoperă fascinanta lume a electronicii, învață noțiuni de telecomunicații, 
descoperă fascinația radioamatorismului. Încercăm să îmbinăm placutul cu utilul, plăcerea elevilor de a 
,,lucra ” pe calculator este canalizată spre descoperirea softurilor dedicate electronicii în general și 

radioamatorismului în particular. Se învață cu placere codul culorilor 
cu ajutorul softurilor free de pe internet. Proiectarea cablajelor 
imprimate pentru montajele pe care le realizează se face tot pe 
calculator, cu ajutorul programelor de tip CAD ,desigur cele free. 
Grupa de performanță este reprezentată de elevii care s-au afirmat la 
concursurile naționale de electronică , robotică sau radioamatorism. 
Avem an de an rezultate deosebite la diferite concursuri de electronică 
dar și de radio. Concursul tradițional ,,Cupa Elevului” organizat de 
Palatul Copiilor din Reșița, ne-a adus multe cupe și diplome. 
Concursul de radio pe care îl organizăm la Clubul Copiilor din 
Petroșani ,,Maraton Radio –US ”este concurs recunoscut de ministerul 
învățământului, fiind cuprins în CAEN an de an. 
 
 
 
 
 

Bibliografie: 
1.Cernea, Maria - ”Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învă-ţământ, 

în învăţământul primar” nr.1/2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 
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Turismul religios. Schitul Straja 

 

prof. înv. primar MIKLOŞ MIHAELA 

Şc. Gimn. Nr. 7 Petroşani 

 

Romȃnia are un patrimoniu cultural – istoric și etnofolcloric de mare valoare și atractivitate 

turisticǎ. Existǎ peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes național și internațional, ȋntre care se 

remarcǎ: biserici și ansambluri mǎnǎstirești, monumente și ansambluri de arhitecturǎ și de artǎ, 

ansambluri arhitecturale urbane, centre istorice și situri arheologice, din care o parte s-au constituit ca 

valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce 

exterioare, cetǎțile dacice, cetatea Sighișoara etc.). 

Tezaurul etnografic și folcloric romȃnesc este de asemenea de mare originalitate, fiind 

reprezentat prin arhitectura specificǎ satelor din provinciile istorice romȃnești, bisericile de lemn din 

Maramureș și Sǎlaj, prelucrarea lemnului, portul popular, arta decorǎrii, manifestǎri etnoculturale și 

religioase tradiționale, tȃrguri și expoziții muzeale etnografice ȋn aer liber sau pavilioane expoziționale, 

etc. 

Imaginea României în ţară şi în străinătate presupune integrarea turismului cu toate instituţiile de 

vârf ale statului pentru a transmite un mesaj puternic şi coerent, consecvent în timp. Turismul reprezintă 

călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice 

călătorie în afara zonei în care cineva trăieşte sau munceşte, de la călătorii de o zi până la vacanţe în 

străinătate . Turismul se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, 

dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică secolelor XX şi XXI. 

Turismul religios este o formă de turism care există, de secole şi care mai pǎstrează încă unele 

trăsături, în privinţa pelerinajului propriu-zis, dar care a evoluat enorm. Astăzi turismul religios implică 

din partea turiştilor un nivel de instruire şi un grad de cultură ridicat, care să permită aprecierea 

obiectivelor cultural-religiose din punct de vedere al arhitecturii, construcţiei, valorii,  semnificaţiilor 

spirituale şi conţinutului de obiecte de artă. Se păstrează încă pelerinajele determinate de tradiţiile 

religioase din diferite ţări sau cele legate de evenimente şi manifestări specifice (moaşte de sfinţi, icoane 

făcătoare de minuni). 
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Turismul religios este un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare, 

păstrându-şi însă elementul de bază care l-a consacrat: religia. 

 Turismul religios este acel tip de turism care are ca scop vizitarea edificiilor religioase cu 

implicaţii de ordin spiritual. Noţiunea de religios s-a dezvoltat de la înţelegerea motivaţiilor turiştilor. 

Diferenţa dintre această formă de turism şi altele o constituie motivaţia religioasă a turiştilor. Formele de 

manifestare ale turismului religios sunt diverse: 

− vizite la lăcaşurile sfinte; 

− pelerinaje religioase; 

− tabere religioase pentru tineret. 

           Taberele religioase pentru tineret se desfăşoară în toată lumea în perioada de vară. În cazul 

României, conform strategiei propuse prin programul „Orizont 2025”, autorităţile vor sprijini bisericile 

de diferite culte, în special pe cele care ajută tinerii cu probleme sociale. El poate fi individual sau în 

grup organizat cum sunt pelerinajele şi taberele religioase. Se practică de către o anumită categorie de 

persoane şi vizează atât promovarea valorilor culturale, cât şi a celor spirituale. De aceea nu se poate 

face o distincţie netă între turismul cultural, referindu-ne la vizitarea edificiilor religioase, şi turismul 

religios. Spre exemplu, turiştii care merg la mănăstiri din curiozitate, din nevoia de a cunoaşte locuri şi 

lucruri noi, atraşi de frumuseţea lor prin artă, prin faptul că sunt situate în  locuri mai retrase, pitoreşti 

dar şi prin viaţa deosebită pe care o duc cei ce locuiesc în ele, în momentul întâlnirii cu lăcaşul de cult ei 

se transformă subit în pelerini: îşi schimbă vestimentaţia, aprind o lumânare, se închină la icoane. 

Impactul a operat ceva în el. Întâlnirea cu sacrul modifică motivaţia exterioară a călătoriei, vizitatorul 

descoperind şi o motivaţie interioară, de alt ordin decât cel pur turistic. 

Pornind de la noţiunea de turism cultural religios se poate vorbi de două mari tendinţe de 

călătorii: 

• Călătorie unifuncţională, care are un singur scop de natură religioasă. Un exemplu foarte bun 

în cazul României sunt călătoriile religioase efectuate la lăcaşuri cu icoane făcătoare de minuni: 

mănăstirea Neamţ, mănăstirea Agapia, Sihăstria sau Nicula. Participantul la acest gen de călătorie este 

strict pelerinul. 

• Călătorie plurifuncţională, care îmbină aspectele religioase ale călătoriei cu cele strict 

culturale, şi care permit vizitarea unui număr mai mare de obiective turistice. Atunci când elementul de 

atracţie pentru turişti se află într-un monument sau altă formă a patrimoniului cultural de factură 

religioasă, se poate vorbi de turism în spaţiu religios. 



 
   Pag  8                                           Hobby ?                         Nr. 4  --> 2015 
            

   O altă tendinţă a ultimelor decenii ale secolului trecut este de a petrece un sejur în apropierea unor 

lăcaşe de cult renumite. Astfel, multe ansambluri monahale şi-au realizat propriile case de oaspeţi în 

care primesc un număr redus de credincioşi şi în care trebuie respectate anumite norme pe durata şederii, 

pentru a nu perturba ordinea activităţii monahale. Între turism şi religie există nenumărate interacţiuni şi 

combinaţii pe baza relaţiei dintre locul sacru şi motivaţia turistului. 

Centrele de pelerinaj sunt mijloace moderne de promovare a spiritualităţii şi culturii în 

contextul ecumenic local şi internaţional. Acestea au rolul de a dirija, coordona şi controla procesul de 

organizare al pelerinajelor. Acestea oferă o serie de servicii cum ar fi excursii pentru creştini din ţară şi 

străinătate, pelerinaje, tururi de oraşe, expediţii şi tabere de studii, cazare în case de oaspeţi şi spaţii de 

primire ale bisericii, etc. 

Vorbind despre turismul religios în România trebuie să luăm în considerare 6 aspecte: 

• Mormintele sfinte, ca locuri de pelerinaj, care sunt privite singular şi care pot fi însoţite de 

foarte puţine atracţii  turistice. În cazul României nu se poate vorbi de morminte sfinte, în schimb există 

mai multe monumente de cult care adăpostesc rămăşiţe pământene ale unor sfinţi (mormântul Sfintei 

Paraschiva la Iaşi) sau martiri (osemintele primilor părinţi martiri creştini de la mănăstirea Cocoş din 

nordul Dobrogei). 

• Sanctuarele religioase care au importanţă turistică majoră datorită particularităţilor istorico-

culturale, şi care pot fi însoţite de alte valori culturale sau de peisaj, festivităţi creştine, fiind o 

combinaţie între atracţia turistică şi valoarea spirituală pentru credincioşi. Sanctuarele şi templele, ca 

edificii religioase precreştine, le regăsim sub formă de vestigii, în vechea capitală a statului dac 

centralizat, Sarmisegetuza Regia, localizată în Munţii Orăştiei.  

• Bunuri cultural-religioase, care au statut de monumente arhitectonice şi artistice, considerate 

mari atracţii turistice. Din acest punct de vedere România are un avantaj datorită unor monumente 

renumite cum ar fi mănăstirile din Bucovina şi Sub-Carpaţii Moldovei: Voroneţ, Humor, Pătrăuţi, 

Bistriţa sau Putna, Moldoviţa, Suceviţa, Dragomirna, Golia, Galata, Agapia, Humor. In Muntenia şi 

Oltenia există de asemenea un brâu de mănăstiri începând cu Mănăstirea Dealu, Cozia, Argeşului, Hurez 

sau Tismana iar în judeţul Buzău, mănăstirea Ciolanu. În Transilvania întâlnim mănăstirile: Râmeţ, 

Nicula, Rohia.  

• Destinaţiile religioase, unde au loc manifestări religioase- sărbătorile de Crăciun şi sfârşitul 

anului în zona Maramureş sau în Bucovina. Hramurile şi pelerinajele religioase, concentrează, pentru 1-

3 zile, un mare număr de credincioşi veniţi din toată ţara, uneori chiar turişti străini aflaţi în sejur sau în  
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tranzit în România. Majoritatea absolută se desfăşoară vara, la 20 iulie (Sf. Ilie), 15 august 

(Adormirea Maicii Domnului), dar şi în prima lună a toamnei, la 8 septembrie (Naşterea Maicii 

Domnului) şi 14 septembrie (Înălţarea Sfintei Cruci). Alte activităţi mai sunt: simpozioane religioase, 

evenimente cultural creştine, expoziţii de icoane şi obiecte de cult, concerte de muzică religioasă. 

• Circuitele de vizitare a unor importante lăcaşe de cult, unele cu valoare pur religioasă, 

asociate cu cele cu valoare istorică şi artistică: circuitul mănăstirilor din Bucovina, Moldova, Dobrogea. 

• Taberele religioase pentru tineret, care se desfăşoară cu precădere în perioada vacanţelor de 

vară. În cazul ţării noastre este vorba de sprijinul bisericilor de diferite culte care sprijină tinerii cu 

probleme sociale. Drumul spre sfintele mănăstiri este ales de tot mai mulţi tineri, acestea reprezentând 

adevărate locuri de reculegere şi întărire duhovnicească. Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi din 

România organizează pelerinaje la mănăstiri din toată ţara. 

 

Schitul Straja cu hramurile Ȋnǎlțarea Sf. Cruci și Sf. Ȋmpǎrați Constantin și mama sa Elena 

Staţiunea turistică Straja este localizată în judeţul Hunedoara, la o altitudine de 1.445 de metri, în 

inima Munţilor Vȃlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 kilometri de municipiul Lupeni. 

Prima datare a localităţii Lupeni este făcută în urmă cu 350 de ani. Pe atunci principala ocupaţie 

a locuitorilor acestor zone era creşterea animalelor şi vânătoarea. Începând cu secolul al XIX-lea odată 

cu descoperirea zăcămintelor de cărbune, această zonă a fost intens colonizată, Lupeniul devenind un 

puternic centru industrial carbonifer din România. 

În acest oraş se află cea mai mare minǎ subterană din sud-estul Europei, Exploatarea Minieră 

Lupeni. Huila extrasă de aici este de cea mai bună calitate, având o putere calorică de până la 9.000 kilo-

calorii. Complexul turistic în staţiune este amplasat la o altitudine de 1.380 de metri şi este format din 

210 cabane, case de vacanţă, pensiuni şi vile. Dintre acestea, 38 sunt omologate cu 1, 2 şi 3 stele. Straja 

a fost declarată staţiune turistică locală în anul 2002, potrivit H.G. 1110 din 20 octombrie 2002. 

Pe lângă atracţia turistică de care se bucurǎ, masivul Straja este renumit şi pentru încărcătura 

istorică şi religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are semnificaţie istorică. În acest loc, în 

Primul Război Mondial, au murit peste 800 de soldaţi, o parte din ei fiind înmormântaţi în cimitirul 

eroilor din Lupeni. La Cabana Montana, în anul 1996, s-a aprins într-o seară lumina într-o încăpere. 

Becul s-a ars, iar flama făcută de filament a imprimat pe sticla becului o cruce. Becul a fost spart de unul 

dintre turişti, însă la ceva timp al doilea incident de acest fel a avut loc, o altă cruce apărând pe un alt 

bec, bec ce poate fi văzut la schitul Straja. 
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 Un om a luat cel de-al doilea bec şi s-a dus la Stareţul Mănăstirii Lainici, care l-a sfătuit să ridice 

o cruce. Aşa a fost construită Crucea în memoria soldaţilor romȃni căzuţi în luptele de la Jiu în Primul 

Război Mondial, dar şi în memoria turiştilor care şi-au pierdut viaţa în zonă. Mărturia unui ctitor afirma 

următoarele: "În anul 1996, în Straja, la cabana Montana, chiar de Sfinţii Constantin şi Elena, au ieşit 

nişte semne dumnezeieşti. Dintr-odată în interiorul unui bec s-a întipărit o cruce. La un interval de două 

săptămâni, în interiorul unui alt bec a apărut încă o cruce. Un călugăr mi-a spus că în acele locuri sunt 

oameni care au murit în Primul Război Mondial şi nu sunt îngropaţi creştineşte”.  

Atunci bărbatul s-a gândit să ridice o cruce chiar în vârful Straja şi un schit, în memoria eroilor 

neamului. De altfel, acum, pentru a marca într-un fel istoria locului, cabanierii au amplasat un tun în 

mărime naturală, acesta fiind şi el o atracţie pentru turişti. Din luna octombrie a anului 1996 de când a 

fost ridicată Crucea şi până în prezent niciun turist nu şi-a mai pierdut viaţa în zonă.  

Imediat după construirea crucii de către E.M. Lupeni, iniţiatorul acestui proiect, Emil Pǎrǎu, a 

hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un Schit lângă Cruce care să aducă pioşenie 

locului. Crucea are o ȋnǎlțime de 18,6 m și anvergura (brațul) de 9 m. A fost inauguratǎ și sfințitǎ la 30 

octombrie 1996. 

 

 

Biserica este din lemn, în formă de navă, pe fundaţie de beton. Are lungimea de 10 m şi lăţimea 

de 7,5 m. Spaţiul este repartizat în altar şi naos. Are şi un pridvor deschis, susţinut în faţă de patru stâlpi 

din lemn. Pridvorul este împrejmuit cu un grilaj din lemn înalt de 105 cm. Altarul este luminat de o 

fereastră la sud-est şi alta la nord-est. Catapeteasma este din lemn de paltin, sculptat cu Sf. Apostoli şi 

Cina cea de Taină sus, îngeri şi Maica Domnului pe Uşile împărăteşti şi diaconeşti. Lângă catapeteasmǎ, 

pe peretele nordic, este sculptată în mărime naturală Sf. Muceniţa Varvara, ocrotitoarea minerilor. În 

partea vestică a naosului se afla balconul pentru cor, susţinut de patru stâlpi din lemn împodobit cu 

sculptură, dar şi cu o cruce mare sculptată, care se înalță de la pardosealǎ până în partea superioară a  
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balconului. Pe naos se ridică o turlă oarbă, în formă pătrată, cu un acoperiş piramidal foarte înalt. 

Turla are funcţie de clopotniţă. Stranele credincioşilor sunt din lemn de paltin sculptat. Sculptură din 

partea superioară a stranelor reprezintă sfinţi. Intrarea în biserică se face prin vest, pe uşa din paltin cu 

două canaturi. În biserică, pardoseala este din duşumea de scândură, iar în pridvor, din beton. Biserica 

este acoperită cu şindrilǎ. 

   

Din anul 2006 intrarea în Schitul Straja se face printr-un tunel lung de 57 de metri, pe pereţii 

căruia este pictat în întregime Calendarul Bisericesc. Tunelul este împărţit în două, jumătate Vechiul 

Testament, cealaltă jumătate, Noul Testament. Candela este mutată zilnic în dreptul sfântului prăznuit în 

calendar. Pictura tunelului a fost realizată de Petru Dǎnuț din Somoscheș, sat din apropierea Aradului.   

  

 

Drumul Crucii - un obicei al locului 

Staţiunea turistică Straja este cunoscută şi datorită procesiunii "Drumul Crucii" organizată în 

Vinerea Mare a Sărbătorilor Pascale. Anual, în Vinerea Mare are loc "Drumul Crucii", singurul 

pelerinaj ortodox din România care străbate muntele Straja, până la schitul construit în vârful muntelui. 
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"Drumul Crucii" a fost iniţiat de Emil Pǎrǎu, un om de afaceri din oraşul Lupeni, în anul 2000, 

după ce a finalizat construcţia schitului din masivul Straja. De atunci se reface drumul parcurs de 

Mântuitorul Isus Hristos cu cele 14 popasuri. 

La fiecare dintre acestea există câte un basorelief care simbolizează scena respectivei opriri 

făcute de Mântuitor în drumul Său către muntele Golgota. La fiecare basorelief soborul de preoţi care 

participă la procesiune se opreşte pentru a se ruga.  

  

An de an, circa 4.000 de persoane şi 20 de preoţi participa la procesiunea Drumului Crucii din 

Straja. Ei duc pe umeri o cruce în mărime naturală, în care se găsesc încastrate părticele din crucea pe 

care a purtat-o Mântuitorul şi pe care a fost răstignit pe Golgota. Crucea se găseşte în Schitul Straja. 
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PROFESOR COORDONATOR : Cucu Amalia-Mihaela 
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Cub 8x8x8 

 
Această lucrare este construită pentru amuzament, efecte speciale, în scop instructiv sau alte 

aplicații după caz. 
Cubul este alcătuit din 512 leduri dispuse pe 8 nivele. Cele 64 leduri care fac parte dintr-un nivel 

sunt conectate împreună prin catozii lor (terminalele negative). Fiecare din cele 64 leduri care fac parte 
dintr-un nivel este conectat cu ledul corespunzător din celelalte nivele prin anozii lor (terminalele 
pozitive). Vom obține astfel 64 coloane de leduri în total. 

Există un truc în funcționarea cubului, în loc de a controla 512 LED-uri direct, putem controla 
doar 64 la un moment dat, deoarece fenomenul se produce extrem de rapid și pare că se aprind toate cele 
512 LED-uri ale cubului.Ideea este că atunci când fiecare din cele 8 nivele(a câte 64 leduri fiecare) se 
aprinde și se stinge suficient de repede, întreg cubul va apărea ca și cum am controla simultan fiecare 
led. 
             LISTA DE MATERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantitate Descriere 

88 Rezistenţă 
100Ω 

1 LED roşu de control 
8 Integrat 74HC574 IC 

1 Integrat 
74HC138 IC 

16 Tranzistori 
PN2222A NPN 

1 Condensator de 
1000 µF 

1 Condensator de 
100 µF 

1 Condensator de 
10 µF 

1 Rezistenţă 
240Ω 

9 Condensator de 
0.1 µF 

1 Placă de încercare 
8 Soclu integrat cu 20 

pini 
1 Soclu integrat cu 16 

pini 
512 LED albastru 3mm 
2 Bareta cu 8 pini 
1 Placă de programare 

Arduino UNO 
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Realizare practica cub 8x8x8 
      Palatul Copiilor Deva 
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             ALCĂTUIREA SCHEMEI 
 
             Prima parte a schemei este placa-driver de leduri. Schema conține decodorul de adrese 
74HC138, cele 8 circuite drivere de leduri 74HC574 de 9 biți, conectorul de control, circuitul de 
alimentare și ledul de control la alimentare.  

O altă parte a schemei  reprezintă controlul catodului și circuitul de conectare a plăcii Arduino. 
Acestea ne arată cum trebuie să fie conectată placa Arduino la conectorul de pe placa driver 

LED-uri și cum să conectăm Arduino la conectorul de control catod. 
 
PARTEA DE SOFTWARE 
 
Programul de aprindere a led-urilor cubului este destul de complex. El a fost realizat în cadrul 

grupei de performanță de la cercul de construcții electronice plecând de la o idee inițială de program. 
Acesta cuprinde în mare două părți: 

A. Algoritmul de actualizare al ledurilor. În scopul de a menține cubul funcțional permanent, 
trebuie să actualizăm constant fiecare din cele 8 nivele ale sale. În acest scop  am utilizat timerul de 
întrerupere și am actualizat în permanență codul sursă. 

B. După realizarea schemei de actualizare a ledurilor, ne putem întoarce în bucla principală și în 
funcție de imaginația celui care realizează programul se fac modificările pentru aprinderea unor leduri 
din cub-în scopul creării unor efecte speciale, figuri geometrice, etc.  

Prezentăm mai jos o secvență din program:     
 

ISR (TIMER2_COMPA_vect) 

{ 

int i; 

 

// all layer selects off 

  PORTC =0x00; 

  PORTB &=0x0f; 

 

  PORTB |=0x08;// output enable off. 

 

for(i=0; i<8; i++) 

{ 

    PORTD =cube[current_layer][i]; 

    PORTB =(PORTB &0xF8)|(0x07&(i+1)); 

} 

 

  PORTB &=0b00110111;// Output enable on. 

 

if(current_layer<6) 

{ 

    PORTC =(0x01<<current_layer); 

}elseif(current_layer==6) 

{ 
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digitalWrite(12, HIGH); 

}else 

{ 

digitalWrite(13, HIGH); 

} 

 

current_layer++; 

 

if(current_layer==8) 

current_layer=0; 

} 
void loop() 

{ 

inti,x,y,z; 

 

while(true) 

{ 
 

effect_planboing(AXIS_Z,400); 

effect_planboing(AXIS_Y,400); 

effect_planboing(AXIS_X,400); 

 

    effect_blinky2(); 

 

effect_random_filler(75,1); 

effect_random_filler(75,0); 

 

effect_rain(100); 

 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_X,0,150,1); 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_X,1,150,1); 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_Y,0,150,1); 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_Y,1,150,1); 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_Z,0,150,1); 

effect_boxside_randsend_parallel(AXIS_Z,1,150,1); 

 

} 

} 

 
BIBLIOGRAFIE 
www.instructables.com 

               www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/ 
 

www.google.com 
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CUTIA INTELIGENTĂ 

 
        „Cutia inteligentă” este un proiect simplu neavând un scop precis, dar poate fi considerat un punct 
de plecare foarte bun de la care poți învăța câteva detalii despre circuite electronice, servomotoare și 
programare. Lucrarea are în același timp un scop distractiv.  
Cutia are un buton și se deschide în așa fel încât un braț iese din interiorul acesteia și acționează butonul. 
În repaus cutia stă închisă. Butonul care se află prezent pe cutie poate fi apăsat sau nu. Atunci când 
butonul este apăsat cutia se deschide, un braț iese în afara acesteia și apasă din nou butonul, ca mai apoi 
cutia să se închidă la loc. Se poate repeta acest proces până la infinit sau până când se consumă bateriile. 
Pentru a construi „cutia inteligentă” am folosit: 
• o placă de programare Arduino Uno; 
• un servomotor; 
• un buton; 
• o rezistență de 10K; 
• fire de conexiune sau de alimentare; 
• o sursă de alimentare; 
• o cutie din lemn șialte elemente; 
Principiul de funcționare al cutiei este simplu: placa Arduino stă și verifică în permanență 
starea butonului. Dacă butonul este în starea OFF atunci cutia nu se deschide și nu face nimic. În 
schimb, dacă butonul și-a schimbat starea, cu alte cuvinte a fost apăsat, atunci cutia acționează 
servomotorul, se deschide, schimbă starea butonului la loc și se închide. 
De aici se pot programa și alte mișcări ale cutiei. 
Partea de software: 
 
#include <Servo.h> 
 
constint  buttonPin = 2; 
intbuttonState = 0; 
 
Servo myservo;   
                              
intpos;                 
long timeDelay; 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(buttonPin, INPUT); 
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
} 
 
void loop() 
{ 
  buttonState = digitalRead(buttonPin);   
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  if (buttonState == HIGH) { 
     for(pos = myservo.read(); pos>=20; pos -= 1) { 
       myservo.write(pos);                         
       timeDelay = random(15, 30); 
       delay(15);                                         
     } 
  } 
  else { 
     timeDelay = random(1, 4); 
     for(pos = myservo.read(); pos<=90; pos += timeDelay) {// goes from 20 degrees to 90 degrees in 1 
step                             
       myservo.write(pos);                          
       delay(15);                                          
     } 
  } 
} 
Schema: 
 

 
Bibliografie: 
- www.instructables.com/id/Arduino-Most-Useless-Machine-Ever-project/ 
- www.instructables.com/id/How-to-build-another-useless-machine-easy-to-make-/ 
- hackedgadgets.com/2013/12/19/microcontroller-based-useless-machine/ 
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               Răduţ  Dorin la Concursul  naţional de electronica  ,,Novaci 2015” 
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ROLUL JOCULUI ÎN CLASELE PRIMARE 

Prof.   HAIDUC LAURA 
           Școala gimnazială nr.7 Petroșani 

 
În dezvoltarea omului, alături de trebuinţele fundamentale de hrană, afecţiune, educaţie, un rol 

important îl are jocul. Jocul contribuie la dezvoltarea personalităţii copilului si este consfinţit de 
CONVENŢIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI – 1989. Se ştie că perioada micii 
şcolarităţi este perioada cea mai încărcată de energie din viaţa omului. 

 
La această vârstă, jocurile sunt plăcerea copiilor pentru că le satisfac nevoia de mişcare şi nu 

numai.Prin joc, şcolarul capătă bună dispoziţie, îşi exercită forţele fizice, dar şi pe cele sufleteşti .Cu 
certitudine jocul este un mijloc important nu numai pentru educaţia fizică, dar şi pentru educaţia morală. 
Jocul îi dezvoltă copilului sentimente, îl deprind cu răbdarea şi disciplina, cu respectarea regulii. 
Organizate în grup, jocurile dezvoltă virtuţi sociale: spirit de grup,prietenie, ordine, devotament. Practica 
arată că şcolarii mici iubesc jocul şi au nevoie de el. De-a lungul anilor am „probat” pe generaţii de elevi 
fel de fel de jocuri. Constatarea este că, fie că sunt jocuri de mişcare, jocuri distractive, de perspicacitate, 
didactice, de orice fel, practicate la orice obiect de studiu ele aduc bucurie şi satisfacţie şcolarilor. În 
clasele I – II cele mai îndrăgite de copii sunt jocurile muzicale şi jocurile de mişcare. Jocurile muzicale 
le dezvoltă şcolarilor abilităţi de cânt şi de mişcare. Ei învaţă cu uşurinţă textul, dar şi mişcările. Le 
place să joace aceste jocuri în pauzele şcolare, dar şi în grupul de joacă de acasă. De fapt aceste jocuri 
muzicale foarte îndrăgite de şcolari sunt jocurile copilăriei părinţilor sau ale bunicilor lor, care au fost pe 
nedrept uitate. Amintesc doar câteva: „Podul de piatră” , „Batistuţa”, „Podul mişcător”, „Coroana”, 
„Iată, ţi-am adus o floare”. Despre jocurile de mişcare se poate spune că cele mai îndrăgite de şcolari 
sunt ştafetele şi acele jocuri care se pot juca în aer liber. Copiii din mediul rural sunt avantajaţi în acest 
sens pentru că, de regulă, şcolile dispun de curţi spaţioase, unde copiii se pot juca în voie. Aceste jocuri 
de mişcare se învaţă, de regulă, în orele de educaţie fizică.O altă constatare este aceea că şcolarii mici 
iubesc foarte mult ora de educaţie fizică. De aceea ei sunt trişti şi dezamăgiţi dacă ora de educaţie fizică 
este înlocuită cu altă oră de curs. 

 
Şcolarii din clasele primare au multă energie pe care o pot elibera în orele de educaţie fizică prin 

joc şi mişcare implicit. Dacă la aceste ore învaţă să iubească mişcarea în aer liber, să practice jocuri 
sportive, atunci ei vor căpăta deprinderi corecte de viaţă. Desigur că jocurile de mişcare sunt foarte 
numeroase. Amintesc câteva, doar, care sunt foarte îndrăgite: „Ascunde-te repede”, „Ciori şi seminţe”, 
„Şotronul cu numere”, „Vulpile şi gâştele”, „Zece bulgări”, „Cursa într-un picior”. Jocurile de mişcare 
au un rol important în formarea caracterului şcolarilor. Cei impusivi învaţă să se stăpânească, iar cei 
timizi se obişnuiesc, devin mai curajoşi, mai îndrăzneţi. 

 
O altă categorie de jocuri îndrăgite de şcolari este aceea a jocurilor distractive. Şi acestea sunt 

jocuri mai vechi, dar „prind” la copii.Aceste jocuri organizate în colectiv obligă la respectarea regulii şi 
devin mijloc de socializare. Sunt jocuri care destind atmosfera şi crează o stare de relaxare şi voioşie de 
care credem că au nevoie copiii. Iată câteva denumiri: „Aer, apă, sol”, „Răspuns gândit”, „Lanţ de 
cuvinte”, „Computerul”, „Cine a strigat?”, „Oraşele”, „Plante şi animale”. in clasele III – IV şcolarii  
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încep să fie atraşi de jocurile de creativitate şi cele de perspicacitate. Acum ei încep să dezlege 
rebusuri, anagrame. Acum bagajul lor de cunoştinţe fiind mai mare au posibilitatea să joace şi astfel de 
jocuri. Trebuie amintite şi jocurile pe calculator, care au căpătat tot mai mult teren în ultimul timp şi care 
sunt dorite de şcolari. Aproape toţi şcolarii claselor primare au abilităţi de joc pe calculator. Sunt jocuri 
care dezvoltă imaginaţia şi creativitatea.Din păcate însă sunt şi jocuri care dezvoltă patimi, care creează 
dependenţă şi care au o influenţă nocivă asupra sufletului copilului. În acest caz un rol important trebuie 
să-l aibă părinţii, care trebuie se verifice, să selecteze jocurile pe care copilul lor le joacă pe calculator. 
De asemenea ei trebuie să limiteze timpul petrecut de copil în faţa calculatorului. 

 
Am lăsat la final jocul didactic - o altă categorie de jocuri care nu trebuie să lipsească din 

activitatea educativă. În primele clase jocul didactic ocupă un loc important. Folosirea lui în clasele mici 
determină pe micul şcolar să înveţe cu plăcere, să prezinte interes faţă de activitatea desfăşurată la 
clasă.Jocul didactic îi ajută pe cei timizi să devină mai încrezători în forţele lor proprii, să fie mai siguri 
pe răspunsurile lor, să aibă încredere în capacităţile lor.Jocurile didactice îl motivează pe elev. Ele ajută 
la captarea atenţiei elevilor mici, înlătură monotonia, plictiseala sau dezinteresul pentru vreo activitate. 
Atunci când în predare se foloseşte jocul didactic, elevii participă altfel, sunt mult mai interesaţi si 
participă activ la lecţie. Este foarte important de ştiut că prin joc învăţătorul îşi poate cunoaşte elevul. 
Atunci când se joacă şcolarul se dăruie jocului cu toată fiinţa sa, îşi afirmă, de fapt, personalitatea. 
Fiecare copil are un stil personal de joc şi nici un copil nu este trist atunci când se joacă. Copiii îşi arată 
în joc voinţa, stăpânirea de sine, inteligenţa, temperamentul. Condiţia ca jocul didactic să-şi atingă 
scopul este ca el să fie foarte bine pregătit. Indiferent în ce moment al lecţiei este folosit, jocul didactic 
impune pregătirea şi organizarea clasei pentru joc, explicarea şi fixarea regulilor, urmărirea executării 
lui de către elevi, aprecierea şi evaluarea rezultatelor. 

 
 Ceea ce diferenţiază jocul didactic de alte jocuri şcolare este că, la jocul didactic predomină 

învăţarea şi nu distracţia. Folosit în diverse situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie 
solicitat la un efort intelectual deosebit: să observe, să identifice, să analizeze, să compare, să transforme 
etc. El face toate aceste operaţii în timpul jocului motivat, într-o formă atractivă, plăcută, şi-şi 
mobilizează toate forţele pentru a rezolva sarcinile jocului. De fapt, pus în situaţia de joc, copilul 
realizează o învăţare adevărată, dar având impresia că se joacă. Jocul este „proprietatea copiilor”, iar noi 
dascălii trebuie să veghem pentru a nu li se încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt 
răsplătiţi cu dragostea şi admiraţia acestora. Vă îndemn să priviţi în ochii copiilor atunci când ei se 
joacă. Veţi vedea în ei toată bucuria şi fericirea pământului. Veţi înţelege atunci că sunteţi cel mai 
răsplătit om de pe pământ, pentru truda şi răbdarea dumneavoastră- vă puteţi retrăi copilăria de fiecare 
dată când intraţi în jocul copiilor. 

Bibliografie:  

- Maria Loghin, Gheorghe Mitra, Mircea Vodă- Metodica predării educaţiei fizice în clasele I – IV 

- Învăţământul primar- Revistă dedicată cadrelor didactice- 2001 
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

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

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

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

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

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  


