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PROIECT DIDACTIC
DATE GENERALE
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GENERALĂ "ION GHEORGHE DUCA" PETROȘANI
CADRUL DIDACTIC: Pop Marta
DATA: 22.09.2017
CLASA: a-IV-a E
DESCRIEREA COLECTIVULUI: Colectivul clasei este format din 9 elevi diagnosticați cu deficiență mintală
ușoară (șase) și deficiență mintală moderată (trei). Șase din nouă elevi au formate deprinderi de citit și scris. Trei
dintre ei au un ritm foarte lent de lucru, necesitând sprijin suplimentar.
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educaţională complexă şi integrată
DISCIPLINA/MODULUL: Terapie ocupaţională
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente de explorare polisenzorială a lumii înconjurătoare
SUBIECTUL LECȚIEI: “Tortul de fructe”
TIPUL LECȚIEI: Lecție de formare și consolidare a priceperilor și deprinderilor
SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea abilităților de viață independentă (gastronomice) prin antrenarea mai multor
stimuli (tactili, kinestezici, olfactivi, gustativi, auditivi).
OBIECTIVE CADRU:
1. Formarea și exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a
mediului înconjurător
2. Însușirea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente de lucru
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple și utile
4. Exersarea conduitei independente pentru integrare socială
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
cognitive:
O1: Să descrie etapele realizării rețetei pe baza explicațiilor cadrului didactic și a rețetei în format scris.
Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii descriu cel puțin o etapă din rețeta de tort.
O2: Să recunoască (vizual, olfactiv, tactil și gustativ) ingredientele (blatul și fructele) utilizate. Obiectivul este
realizat la nivel minim dacă sunt recunoscute ingredientele în proporție de 90%
O3: Să parcurgă etapele procesului tehnologic de realizare a tortului în ordinea indicată în rețetă.
Obiectivul este realizat la nivel minim dacă etapele sunt îndeplinite prin urmărirea rețetei scrise și a indicațiilor
verbale ale cadrului didactic.
obiective psihomotorii:
O4: Să curețe fructele. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii curăță cel puțin trei sferturi dinte fructe.
O5: Să taie fructele. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii taie cel puțin jumătate dintre fructe.
O6: Să orneze blatul cu fructe și iaurt. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii ornează tortul conform
instrucțiunilor din imaginea de pe rețetă.
obiective afective:
O7: Să colaboreze în cadrul echipei. Obiectivul este îndeplinit la nivel minim dacă realizează cel puțin o sarcină
în comun.
O8: Să aprecieze produsul final (tortul de fructe) și munca depusă de toți elevii clasei pe parcursul activității.
Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevii exprimă verbal cel puțin o apreciere cu privire la activitatea
colegilor sau cu privire la tortul realizat.
METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observaţia,.
MIJLOACE DIDACTICE: Săpun, sorțuri de bucătărie, blaturi pentru tăiat, farfurii, bol, platou, cuțite cu
protecție, blat de tort, fructe, iaurt, rețetă de tort, apă.
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FORME DE ORGANIZARE: frontală, în echipă, individuală.
DURATA: 50 minute
EVALUARE: Observarea comportamentului elevilor- capacitatea de concentrare a atenției, de implicare în
sarcină, de identificare olfactivă, gustativă și tactilă, de respectare a indicațiilor.
BIBLIOGRAFIE:
Gherguț Alois, Frumos Luciana, Raus Gabriela, 2016, Educația specială: ghid metodologic, Editura Polirom, Iași
Programa pentru clasele I-IV învățământ special
www.lalena.ro/reteta/Tort-Salata-de-fructe

ANEXA 1

Tort-Salata de fructe
ingrediente
Mere golden
2 buc
Banane
2 buc
Ananas bucati/conserva
1 buc
Pere
2 buc
Kiwi
3 buc
Grapefruit rosu
2 buc
Iaurt
Eu am luat 3 sortimente de iaurt cu fructe, dulce, in cutii de 125g.

pasi de urmat

1
Merele se spala, se taie jumatati, se scoate cotorul si se taie bucati mici direct pe farfurie.
Se toarna aproximativ 125g de iaurt de fructe peste mere.

500 g
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2
Bananele se curata si se taie rondele peste mere.

3
Se scurge apa din conserva de ananas si se pun bucatile de fructe peste banane.
Se orneaza iarasi cu iaurt.

4
Se curata perele si se taie bucati peste iaurt. Daca nu aveti pere proaspete luati compot de pere.

5
Iarasi se unge bine cu iaurtul de fructe.

6
Se curata fructele de kiwi si se taie felii subtiri.
Grapefruit-ul rosu se curata de coaja si pielita.
Se orneaza frumos toata suprafata tortului cu kiwi si grapefruit. Aici totul depinde de fantezie.
Se lasa la frigider o jumatate de ora.
DESFĂŞURAREA LECȚIEI:
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Strategii didactice
Mijloace
Forme de
didactice
organizare

Evaluarea

Săpun
Șorțuri
de
bucătărie

Capacitat
ea de
pregătire
pentru
activitate
Capacitat
ea de a
răspunde
la
întrebări

Activitatea profesorului

Metode şi
procedee

Moment
organizatori
c (1 min)

Se organizează colectivul clasei de elevi pentru
desfășurarea activității (spălarea mâinilor, îmbrăcarea
șorțurilor).

Conversaţia

Captarea
atenţiei (2
min)

Cine ne spune în ce fel putem mânca fructele? Cum vă
plac?

Conversaţia

Frontală

Anunțarea
temei și a
obiectivelor
urmărite (2
minute)

Se anunţă titlul activității: “Tortul de fructe”, și obiectivele
stabilite.
„Astăzi vom realiza un minunat tort de fructe pe care îl
vom umple cu fructe și iaurt. La sfârșit vom orna tortul cu
felii de fructe”.

Conversaţia

Frontală

Capacitat
ea de
concentra
re a
atenției

„Pentru activitatea de astăzi vom avea nevoie de patru
blaturi pentru tăiat, cinci farfurii, patru cuțite cu protecție,
un castron.” Elevii sunt îndrumați să ducă instrumentele
pe blatul de lucru.
Se prezintă materialele necesare realizării rețetei (vezi
anexa 1)
„Astăzi vom lucra cu mai multe fructe. Pentru a fi mai
distractiv, va trebui să le identificați prin pipăit, cu
ajutorul mirosului și gustului, fiind legați la ochi.”
Fructele sunt așezate pe masa de lucru. Elevii lucrează
în echipă.
Fiecare echipă va primi câte trei fructe pe care le va
identifica cu ajutorul simțurilor tactil, olfactiv și gustativ.
Echipele pot face apoi schimb de fructe (dacă vor să
identifice mai multe). Cadrul didactic asistă și îndrumă
descoperirea prin întrebări precum: „Ce formă are?”, „Cu
ce se aseamănă mirosul acesta?” și oferă mostre de
fructe pentru identificarea gustativă.
Fiecare echipă primește câte un exemplar al rețetei.
Profesorul citește demonstrativ rețeta, apoi sunt
identificate (prin întrebări, cu sprijinul textului) etapele
necesare realizării rețetei:
Ce facem prima dată cu fructele?
Cum le tăiem, rondele sau cubulețe?
Câte straturi de fructe și iaurt așezăm?
Cu ce îl ornăm?
Fiecare elev va primi cel puțin câte o sarcină (decojirea
fructului și tăierea acestuia, punerea iaurtului, ornarea
tortului)
Elevii colaborează: „Acum echipa 1 va umple primul strat
de blat cu fructe și iaurt, echipa 2 următorul strat, iar
apoi veți orna pe rând tortul.”
După realizarea tortului, toți elevii spală și așază la loc
instrumentele folosite.
Se face o recapitulare a sarcinilor realizate:
Ce tort am realizat astăzi?
Care au fost fructele pe care le-am folosit?
Cum am pregătit fructele?
Cu ce am umplut tortul?
Cum am ornat tortul?
Elevii sunt întrebați dacă le-a plăcut activitatea, dacă au
putut să îndeplinească sarcinile personale.
Fiecare spune dacă i-a fost ușor sau greu să lucreze
împreună cu colegii, să realizeze rețeta propusă.

Conversaţia
Observația
Explicaţia
Exercițiul
Demonstrați
a

Frontală
În echipă
Individuală

Capacitat
ea de
identificar
e
olfactivă,
gustativă
și tactilă

Conversaţia
Explicaţia

Frontală
Individuală

Se propune ca următoarea activitate să fie
realizarea unei salate de fructe.

Conversaţia

Frontală

Dirijarea
activității
terapeutice
(40 min)

Evaluare
min)

Încheierea
activității
(1 min)

(4

Obi
ecti
ve

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

O6

Blaturi
pentru
tăiat
Farfurii
Bol
Platou
Cuție cu
protecție
Blat de
tort Fructe
Iaurt,
Rețetă de
tort
Apă
Rețeta

Frontală

Capacitat
ea de
respectar
ea
indicațiilor
Capacitat
ea de
realizare
a sarcinii
Capacitat
ea de
integrare
în echipă

Capacitat
ea de
autoevalu
are și de
evaluare
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Elevi cu CES la Clubul Copiilor Petroşani
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Noua mea pasiune, Robotica
Autor. Angela –Maria Frățilă
Clasa a IX-a
Din pasiunea mea pentru biologie și chimie, am ales să urmez liceul pe un domeniu în științele
naturii, azi fiind elevă în clasa a IX-a, în cadrul Colegiului Tehnic” Constantin Brâncuși” Petrila.
De curând după ce am vizionat o emisiune TV, dedicată roboților, atenția mi-a fost atrasă de
faptul că roboții sunt utilizați în industria medicală, domeniu ce a luat o amploare mondială în ultimii
ani, dezvoltându-se continuu și m-am întrebat cum funcționează aceste mașini senzaționale?
Cu gândul la emisiune și cu dorința de a studia acest nou domeniu, m-am interesat de cursuri și
am aflat de la profesoara mea de fizică că în cadrul Clubul Copiilor din Petroșani există un cerc
coordonat de domnul profesor Kovacs Imre, așa că nu am mai pierdut vremea și primul impuls a fost să
mă interesez cum pot să mă înscriu. Și cum nimic nu este întâmplător, în drumul meu spre club am
întâlnit un vecin care deja era înscris la aceste cursuri, am fost extrem de bucuroasă când am fost
acceptată de domnul profesor.
Prima mea lecție despre roboți a fost să învăț despre simbolurile utilizate în electronică, nu mi-a
fost foarte greu mai ales ca am studiat aceste simboluri și în clasele primare la disciplina Tehnologia
Informației și Telecomunicării, unde am și participat la ”Olimpiada TIC” obținând o mențiune.

Privirea mi-a fost atrasă
de dotarea sali în care ne
desfășurăm activitatea, încă nu
știu fiecare aparat la ce folosește,
dar am învățat cum se utilizează
aparatul de lipit fire cu cositor.
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In următoarele ore am participat alături de doi colegi de echipă la construirea unui roboțel,
folosind materiale simple, precum: cartonul, elastice și un motoraș cu ajutorul cărora și după indicațiile
domnul profesor, care ne-a explicat mecanismul de funcționare și modalitatea de asamblare, am reușit să
construim principala parte funcțională a roboțelului, urmând ca în orele viitoare să finalizăm ceea ce neam propus, un roboțel mergător.

Sunt fascinată de tot ceea ce se întâmplă în cadrul cursului, cum cu lucruri simple și un morman
de piese poți realiza lucruri cu adevărat folositoare, cum ar fi o jucărie.
Pot să spun că inovaţia, știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica se pot îmbina sub forma
unor activități care pot fi atât distractive cât și educative.
Abia aștept să înțeleg concepte despre automatizare, despre senzori, sisteme de comunicație și
cum sunt acestea interconectate, cunoștințe cred eu că îmi sunt necesare în construirea unui robot
complex.
Pentru a înțelege rolul unui program informatic, funcționalitatea acestuia și cum comunică acesta
cu roboții, am apelat la profesoara de informatică care mi-a recomandat niște cărți în domeniu și m-a
provocat să particip la olimpiada de informatică. Pot să spun că am acceptat provocarea, pentru că știu
că nu am nimic de pierdut ci doar să mă educ, iar dacă acest lucru mă face să înțeleg ceea ce mi-am
dorit, pot să spun că mi-aș îndeplini visul și anume de a înțelege cum funcționează un robot și de ce nu
să construiesc propriul meu roboțel.
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Despre calitatea educaţiei

Prof. Haiduc Laura
Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani
Noţiunea de calitate are două nuclee semantice: unul indică asupra însuşirilor şi laturilor esenţiale
ale unui lucru, al doilea – caracterul (de obicei) pozitiv al însuşirii. Faptul de a indica însuşirea esenţială
a lucrurilor i-a conferit termenului calitate statutul de categorie filosofică, ceea ce atribuie şi chestiunii
calităţii educaţiei o importanţă deosebit de mare.
Un simplu exerciţiu de semiotică a termenului calitatea educaţiei îi descoperă o tautologie înscrisă,
căci educaţia este o activitate de îmbunătăţire permanentă a fiinţei umane, adică de acordare acesteia
unei calităţi mai bune sau chiar de modificare a calităţii. Această accepţie, însă, este valabilă doar în
cazul în care sintagma dată denumeşte educaţia ca entitate înţeleasă la cel mai înalt grad de generalizare,
şi îşi pierde caracteristica tautologică în cazul în care denumeşte o educaţie negativă (neacceptată de
majoritatea oamenilor), precum şi atunci când denumeşte procesul educativ, modul în care decurge
educaţia într-un timp şi un spaţiu concret şi cu subiecţi concreţi.
Întrebările pe care ni le punem de regulă cu privire la calitatea educaţiei vizează toate aspectele şi
componentele acesteia - de la calitatea idealului şi a conceptului educaţional la calitatea politicilor şi a
cadrului normativ-juridic ale educaţiei, de la calitatea curriculumului la aceea a procesului didacticeducativ, etc. Una din chestiunile principale ale calităţii educaţiei este calitatea FPI şi FPC a cadrelor
didactice - primul subiect al educaţiei. Obiecte de cercetare ale ştiinţelor educaţiei sunt calitatea
teleologiei educaţiei, calitatea conţinuturilor educaţionale şi calitatea tehnologiilor educaţionale,
calitatea evaluării şcolare, prin ultima fiind stabilită calitatea finalităţilor educaţiei şi calitatea oricărei
componente a educaţiei şi sistemului de învăţământ, ca şi a fiecărei componente a acestuia din urmă.
Totuşi chestiunea calităţii educaţiei este una mai complexă decât pare la prima vedere, deoarece,
raportată la sensul şi finalitatea principală a educaţiei, ea trimite la calitatea unor dimensiuni şi factori
meta-educaţionali, precum cea a însăşi fiinţei umane, a societăţii în care aceasta trăieşte, a valorilor
dominante în contextul cărora se realizează educaţia, în fine, la modul în care este înţeleasă însăşi
noţiunea de calitate a educaţiei.
Metaeducaţia, dar şi valoarea de categorie filosofică a termenului calitate, ne conduc cu necesitate
către dimensiunea filosofică a calităţii educaţiei.
Refacerea mapamondului în anii '90 ai secolului trecut s-a produs împreună cu reconsiderarea
viziunii asupra lumii, care a re-pus şi chestiunea raportului fizic - metafizic în educaţie. Lumea este o
structură cu caracter dihotomic: material-spirituală, nu doar materială; fizică şi metafizică, nu numai
fizică; sensibilă şi totodată suprasensibilă. Fiinţa umană, identificabilă pentru educaţie cu ce este-le
(=esenţa) omului, individului, este deci o fiinţă în egală măsură fizică şi spirituală. Recunoscând însă
drept finalitate principală a educaţiei desăvârşirea fiinţei umane (omul nu este, ci devine fiinţă .C.Noica), suntem datori să recunoaştem şi că respectiva finalitate este una de natură şi origine mai mult
spirituală decât fizică, desăvârşirea fizică datorându-se mai mult codului genetic moştenit, vârstei
biologice a organismului şi genului de activitate decât influenţei spirituale. Căci spiritul/ideea se
înstrăinează în materie, de unde revine în propria stihie, îmbogăţită. Departe de a ignora necesitatea unei
educaţii fizice, care să se soldeze cu o cultură a fizicului, vom recunoaşte totuşi că educaţia în toate
timpurile s-a adresat preponderent spiritului, acesta fiind (şi) astfel recunoscut ca esenţă a fiinţei umane.

Pag. 12

Hobby ?

Nr. 4 --> 2017

Or, calitatea educaţiei înseamnă calitatea fiinţei umane, esenţa acesteia, iar calitatea fiinţei umane se
măsoară cu calitatea atitudinii sale faţă de lumea în care trăieşte şi faţă de sine - parte şi condiţie de
existenţă a acestei lumi.
Întrebarea filosofică principală pe care şi-a pus-o dintotdeauna omul cu privire la educaţie este una
cu privire la finalitatea educaţiei: Cum poate/cum trebuie să fie omul? Prin urmare, şi calitatea educaţiei
este congenital legată de calitatea finalităţii educaţiei.
Deoarece educaţia este o activitate de formare a indivizilor, a capacităţii de a lua atitudine faţă de
sine şi faţă de lumea din afara sinelui, în raţiunea de a se auto-desăvârşi – unica raţiune a vieţii umane
recunoscută de toate sistemele filosofice, religiile, culturile şi sistemele de valori pe care acestea le deţin
şi le promovează, auto-desăvârşirea omului reprezintă şi finalitatea principală a educaţiei moderne,
finalitate care apare şi în formulele individul/omul/fiinţa/sinele desăvârşit/ă, omul liber, identitatea
individului/omului/fiinţei umane.
Dar deoarece sinele nu poate să se formeze, să existe şi să se dezvolte altfel decât primind
acţiunile lumii din afara sa, între cele două entităţi - universul intim al omului (sinele) şi lumea din afara
sa - are loc o relaţie permanentă şi continuă de interacţiune, în rezultatul căreia evoluează ambele
entităţi. Prin urmare, educaţia este mai mult decât o influenţă din afară asupra celui educat; educaţia este
o interacţiune a educatului şi a lumii din afara sa – a oamenilor, societăţii, mediului educaţional, altor
factori educaţionali, totalităţii valorilor produse de aceştia. A trata, deci, despre calitatea educaţiei,
înseamnă a trata în egală măsură despre calitatea/esenţa celor două entităţi ale educaţiei.
Practica educaţională, însă, de la educator la legiuitor, arată că noţiunea de calitate a educaţiei
este identificată cu cea de calitate tehnologică a educaţiei, considerându-se că metodele moderne (=noi)
şi măiestria pedagogică (iscusinţa de a le aplica) sunt factorul cheie în obţinerea unei educaţii de calitate.
Calitatea tehnologică a educaţiei, însă, este doar unul din aspectele nesemnificative ale calităţii
educaţiei, căci este greşit să se identifice esenţa/calitatea unui lucru cu tehnologia obţinerii sau utilizării
lui. De aceea, nefiind reglementate conceptual, politic, curricular şi material-financiar chestiunile de
bază ale educaţiei, renovările tehnologice, ca şi măiestria pedagogică, nu pot asigura decât un aspect al
educaţiei, identificabil de cele mai multe ori cu înţelegerea obiectului cunoaşterii de către obiectul
cunoscător, ceea ce este egal cu a ne menţine în limitele conceptului educaţional clasic, centrat pe
conţinuturile educaţionale.
Se stabileşte astfel că conceptul de calitate a educaţiei este în legătură organică cu cel de
identitate a individului. Finalitatea principală a educaţiei umaniste depline este fiinţa umană,
identificabilă cu omul desăvârşit, omul liber. Filosofic vorbind, orice fiinţează este şi o fiinţă. Însă fiinţa
umană realizează o fiinţare specifică, pe care C.Noica a numit-o cu sintagma devenirea întru fiinţă. Prin
urmare, a educa în pedagogie este sinonim în filosofie cu devenirea întru fiinţă a celui educat, ceea ce
înseamnă a-l ajuta pe educat să se formeze în propria sa identitate, să devină acea fiinţă pentru care este
predestinat prin cauze de ordin congenital, social şi individual.
Se constată însă că ideea sau conceptul de identitate este foarte puţin cunoscut/utilizat în ştiinţele
educaţiei, de unde şi substituirea adevăratei finalităţi a educaţiei – omul liber, deci desăvârşit, cu un
aspect, o latură a fiinţei acestuia: cunoştinţele sau gradul de însuşire a conţinuturilor educativ-didactice.
În consecinţă, nici conceptul de calitate a educaţiei nu este deocamdată definit decât cu prea multă
aproximaţie.
Dimensiunea social-politică este şi primul factor al educaţiei publice, prin care se manifestă ambele
entităţi ale calităţii educaţiei (sinele/universul intim/identitatea subiectului educat şi lumea din afara
sinelui, existenţa umană şi cea a naturii-cosmosului-universului), social-politicul trimiţându-şi
determinaţiile asupra întregii calităţi a educaţiei şi a sistemului de învăţământ, public şi particular,
formal şi neformal.
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Pe lângă alte funcţii asumate de social-politic în domeniul educaţiei şi învăţământului (managerială,
asigurării material-financiare, sanoigienice, protecţiei drepturilor copilului etc.), prerogativa sa în
devenirea/sporirea calităţii educaţiei este elaborarea unor demersuri şi strategii educaţionale de durată,
care să reprezinte, pe de o parte, gradul şi perspectivele de dezvoltare cultural-spirituală (ştiinţei,
literaturii şi artelor, tehnologiilor, raporturilor confesional-canonice) şi social-politică a
naţiunii/poporului, pe de alta, aşteptările părinţilor/familiei cu privire la educaţia copiilor lor, iar pe de a
treia – particularităţile psihologice, de vârstă şi interesele cultural-spirituale ale înşişi educaţilor,
demersuri numite politici educaţionale. Acestea includ cadrul politic, conceptual şi normativ-juridic,
care acoperă sferele politică, juridică, lingvistică, educaţională, culturală şi socială.
Cadrul politic, sau doctrina politică a educaţiei, presupune elaborarea unor principii politice de
durată în domeniul educaţiei şi învăţământului. Autorul propunea următoarele principii politice pentru
învăţămant, care, fiind acceptate/adoptate/promovate, ar asigura o calitate modernă a educaţiei:
I - perspectivei social-istorice realiste a poporului Republicii Moldova în contextul schimbării lumii
contemporane;
II - refacerii învăţământului pe ideea unităţii civice a tuturor locuitorilor ţării;
III - democratizării şi integralizării demersului educaţional instituţional cu demersul educaţional al
comunităţii naţionale, comunităţii locale şi al familiei;
IV - întemeierii educaţiei şi învăţământului pe interesul naţional şi ideea europeană;
V - re-obţinerii şi consolidării identităţii celor educaţi: individuală, cultural-spirituală, comunitară,
naţională, umanitară;
VI - racordării educaţiei şi învăţământului la valorile metaeducaţiei care guvernează lumea modernă
(cf. noua filosofie a educaţiei; axiologia lumii contemporane; noile educaţii);
VII - integrării sociale a persoanelor de alte etnii prin educaţie şi învăţământ;
VIII - toleranţei interculturale şi interconfesionale;
IX - interculturalităţii.
În concluzie, calitatea educaţiei este o categorie filosofică care indică asupra esenţei acesteia.
Calitatea educaţiei înseamnă, întâi de toate, politici educaţionale realiste, naţionale, care să asigure în
fapt prioritatea naţională a învăţământului.

Referinţe bibliografice:
•
•
•

Surdu, Al., Pentamorfoza artei.- Bucureşti, Ed. Academiei Române, 1993.
Pâslaru,Vl., Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. Chişinău, Ed. Museum, 2001.
Noica, C., Cuvânt împreună despre rostirea românească. Bucureşti, Ed. Eminescu, 1987; Creaţie
şi frumos în rostirea românească. Bucureştii, Ed. Humanitas, 1996.
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Telecomandă cu circuitul integrat CD 4017
Montaj realizat în cadrul cercului de Electromecanică de la Clubul Copiilor Petroşani
Prof. coord. Imre Kovacs – YO2LTF
Există multe cazuri în care în fiecare familie se găsesc diferite aparate scoase din uz.
Televizoare , aparate video, console de jocuri , etc.
Desigur aceste aparate de cele mai multe ori ajung la container, cu toate că electronistul
amator le-ar mai putea acorda ,,o sansă”.
În acest articol vom încerca să prelungim viaţa, să revitalizăm, o telecomandă pe care de
cele mai multe ori o regăsim aruncată într-un sertar.
Primul lucru care trebuie făcut este să desfacem capacul de la bateriile telecomenzii, ca să
ne convingem dacă bateriile uitate de luni sau ani , nu au curs. De cele mai multe ori aşa se
întimplă, iar în acest caz, va trebui să vedem dacă contactele suportului de baterii nu au fost
corodate/oxidate de electrolitul scurs din bateriile uitate cu anii în telecomandă.
Dacă avem noroc, vom putea să curăţim contactele,
cu un kontact spray, urmând ca să punem baterii noi.
Recomand baterii alcaline de calitate, pentru a evita
pe viitor scurgerea de electrolit din baterie. Odată
schimbarea făcută vom trece la verificarea
telecomenzii, poate că ea a fost ,,depozitată’’ în sertar
pentru că nu mai funcţiona… Verificarea se poate
face uşor cu ajutorul unui telefon prevăzut cu cameră
foto. Dacă îndreptăm camera în direcţia telecomenzii
şi acţionăm butoanele telecomenzii, va trebui să
vedem pe ecranul telefonului ledul telecomenzii care clipeşte.
Desigur nu vedem aceasta cu ochiul liber pentru că …dar elevii noştri sunt informaţi, şi
pasionaţii de electronică, ştiu că telecomenzile emit ăn infaroşu. HI !
Spre norocul nostru ,vom constata că telecomanda funcţionează.. YES !
Acum putem trece la treabă, vom aplica cunoştinţele acumulate la orele petrecute la cercul
de electromecanică/robotică de la Clubul Copiilor din Petroşani.
Am aflat despre circuitul integrat CMOS de tip CD 4017. Datele de catalog ne explică în
detaliu ce poate să facă acest circuit. Cu o cautare pe GOOGLE, putem să descărcăm în format
pdf informaţiile necesare : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/320/499984_DS.pdf, In
Circuitul CD 4017, are 10 ieşiri decodate este cel mai cunoscut
numărător decadic, circuitul poate fi alimentat de la 3-15 V , este
compatibil TTL, are o viteză de funcţionare garantată de până la 5MHz.
Semnificaţia pinilor este următoarea :
Pinul 16 reprezintă alimentarea cu tensiune pozitivă 3-15V
Pinul 8 reprezintă alimentarea cu tensiune negativă (masa)
Pinii 1-7 si 9- 11 reprezintă ieşirile integratului.
Pinul 12 reprezintă Carry Out, indică depăşirea valorii de 10.
Pinul 13 reprezintă Clock Enable, activă pe 0 şi permite trecerea
impulsurilor de tact, dacă este pe 1 logic, numărătorul este blocat.
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Pinul 14 reprezintă semnalul de ceas/tact, impulsuri de numărat.
Pinul 15, reprezintă semnalul de stergere a conţinutului numărătorului , când este în 1 logic ,
ieşirea Q 0, va trece în 1 logic.

Diagrama de funcţionare a circuitului CD 4017.

Schema aleasă de noi ca şi aplicaţie este o adaptare după aplicaţiile care se găsesc pe Internet…
Senzorul utilizat în schemă
este TSOP 173
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Schema de conexiune a sensorului TSOP 173

Schema montajului realizat în cadrul cercul de Electromecanica/radioamatorism de la Clubul
Copiilor Petroşani

Descrierea funcţionării:
Senzorul este alimentat de la o tensiune de 5V, prin intermediul rezistorului de 47 ohmi. Semnalul
de ieşire de la pinul 3 , este amplificat de tranzistorul T1, care-l transmite pe pinul 14 CLK, al
circuitului CD 4017. La primul impuls se va decodifica 1 logic pe pinul 2, deci ledul Led 2, va
lumina. În acelaşi timp, se va polariza baza tranzistorului T2, care va intra în conducţie
acţionând releul RL1 , în consecinţă, becul L1, din circuitul de forţă va lumina. În locul becului,
se poate conecta orice consumator, montajul se pretează la pornirea unui motor electric,
deschiderea unei uşi de garaj, etc.
La următoarea acţionare a telecomenzii, circuitul va decodifica 1 logic pe pinul 3, iar pinul 2 va
trece în 0 logic. Ledul LED-1, se aprinde , ledul LED-2, se stinge, releul RL1 trece în repaus.
Condensatorul C1, elimină eventualele oscilaţii, semnale parazite care ar perturba buna
funcţionare a montajului.
Cablajul imprimat a fost realizat de către elevi, prin metoda manuală. Corodarea a fost
executată cu clorură ferică.
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Imagini cu desenul cablajului imprimat, realizat manual pe hârtie cu pătrăţele , precum şi
montajul realizat efectiv şi testat…

O mică eroare de proiectare rezolvată printr-un ştrap…
Bibliografie :
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/320/499984_DS.pdf
https://www.elforum.info
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Roboţii participanţi la concursul internaţional ,,Robotor - 2017 de la Orşova
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Dozatorul pentru sucuri.
Dozatorul pentu sucurii este un proiect realizat de colectivul clasei a X-a de la Colegiul tehnic
,,Dimitrie Leonida” - Petroşani, Judeţul Hunedoara.
Ideea realizării acestui proiect rezidă din necesitatea îmbinării pregătirii teoretice a elevilor de
la liceele cu profil tehnic , cu pregătirea practică. Integrarea pe piaţa muncii, a tinerilor absolvenţi se
face de cele mai multe ori cu dificultate, datorită pregătirii deficitare a acestora în meseria lor, cu
referire la partea practică.
Pentru a încerca să dezvoltăm la elevi, interesul pentru latura practică a profesiei lor , am
încercat să-i stimulăm, să lansăm aceasta provocare, de a-i îndemna să realizeze lucrări practice cu
care să participe la sesiuni de comunicări stiinţifice dedicate elevilor...
Materialele folosite la acest proiect sunt urmatoarele:
- Carton
- Sticle de plastic
- Bare de silicon
- Pompe de aer
- Furtune pentru acvariu
- Intrerupatoare
- Fire de conexiune
- Cordon de alimentare

Uneltele folosite sunt :
- Pistol pentru silicon
- Statie de lipit
- Bormasina
- Burghie
- Instrument de masura
- Cater
- Rigla
- Echer
- Creion, radiera
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Modul de realizare :
Realizarea proiectului este facuta cu ajutorul, materialelor de mai sus...
Debitarea, (masurarea) , se realizeaza cu ajutorul unui
linear si creion, la anumite unghiuri si marimi...
Unghiurile sunt la 90 de grade, iar dispozitivul
este realizata din mai multe piese care vor urma a fi
asamblate cu ajutorul unui pistol de lipit cu silicon.
Cartonul este folosit avind in vedere faptul ca
este un material foarte usor de modelat, deoarece nu
necesita unelte speciale, tot de ce ai nevoie la
modelarea acestuia este un cater sau o foarfeca. Totusi
pentru liniile drepte este indicat sa folosim un cater,
combinat cu o rigla care este folosita pentru taierea
unor muchii drepte.

Dupa debitare si lipire urmeaza urmatorul
pas care este pozitionarea componentelor in carcasa
creata din carton , care ne va da o idee cum
vor arata componentele in cutie.

Urmeaza pregatirea sticlelor de suc care se face prin
urmatoarele operatii:
Marcarea si taierea capacelor ...
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Marcarea se face cu ajutorul unui punctator decuparea avand loc cu un burghiu adecvat, cu care
trebuie sa decupam doua forme circulare in care vor urma introduse tuburile,prin care va curge sucul.
Sticlele trebuie sa fie de o forma patrata pentru a oferi o mai buna stabilitate si o lejeritate in fixare.

Pompele sunt o mare si importanta parte a
acestui proiect si ce-a mai scumpa parte .
Fara aceste trei pompe de aer , aparatul nu ar
functiona deoarece nu ar exista presiunea
necesara pentru a impinge lichidul .
Pompele se vor aseza una linga alta, pe un
anumit support , la aceste pompe se vor atasa
tuburile care vor trimite aer catre sticle
pentru a crea presiunea necesara scoaterii
lichidului .

Finalitatea a constat in impachetarea aparatului in hirtie pentru cadouri precum si inscriptionarea
butoanelor de actionare pentru diferite sucuri ...
Realizarea efectiva:
Luni:
Ziua de luni ca de obicei
nu a fost foarte productiva
deoarece profesorul a trebuit
sa ne explice ce vom face si
ce trebuie sa realizam...
Deci profesorul incepe sa
ne explice procesele de
realizare a automatului de suc
Gandindu-se ca am intelege
mai bine dintr-un exemplu
practic, asa ca ne aduce o
macheta a automatului si ne
arata un filmulet in care este
explicat pas cu pas procesul
de realizare. Asa ca a s-a incheiat ziua de lucru ,cu planuri si cu decuparea cartonului.
Marti:
O alta zi de munca , la automat de data asta ceva mai productiva .Totul incepe cu masurarea
pieselor . La acesta parte din proiect a fost nevoie de doua persoane , una pentru masurarea partilor care
vor veni puse impreuna , si a doua pentru a taia partile.
Alte doua persoane au lucrat la desfacerea pompelor pentru lipi cablurile necesare pentru conectarea lor
la butoanele la care vor veni conectate.
Fiecare dintre colegi ajutau la realizarea acestui proiect...
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Miercuri:
Ziua incepe prin finalizarea a ceea ce ramasese de ieri.
Dupa aceasta a venit vremea pentru a monta si lipi toate partile
taiate cu o zi inainte .
Punerea pieselor cap la cap a luat ceva timp deoarece a fost
prima oara cand am lucrat cu un psitol de lipit cu silicon.
Dupa ce s-a terminat asamblarea , s-a dovedit ca carcasa in
care veneau puse pompele nu era suficient de mare .Adica
incapeau doar doua din trei, asa ca am lasat-o pe ziua
urmatoare.

Joi
Dupa dezamagirea de miercuri a trebuit sa o luam de la
zero. Impreuna cu alti cativa colegi, am reusit sa realizam alta
carcasa si sa o impachetam, asa ca tot ce ne-a ramas a fost sa
realizam conexiunile electrice la pompele de aer. o facem
functionala ziua urmatoare.

Vineri
Aceasta a fost ziua in care am terminat tot ce mai
aveam de facut si am predat aparatul de sucuri .
Bucuria a fost foarte mare pentru ca am reusit sa
finalizam prin forte proprii proiectul nostru...
Bibliografie:
https://www.youtube.com/watch?v=KdysHjBlvRA

Autori : Colectivul clasei a X-a de la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”- Petroşani.
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GRIJA FATA DE CEL EDUCAT
Prof.inv.primar Catrina Tamara Liliana
Sc.Gimn.Nr.7 Petroşani
Actul educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe
terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe lângă o
bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, uneori, predomină
arbitrajul, practicile învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru
perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o
parte, şi psihologia tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce
continuă să fie o invenţie socială.
Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente de simpatie, încredere
reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul
spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona indiferenţei( clasa nu există pentru profesor şi nici
profesorul pentru clasă).Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea
esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi
bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceiaşi calitate”, trebuie să conducă, să dirijeze
aceste relaţii şi să le structureze pe relaţii de colaborare. În urma studiilor efectuate s-a constatat că o
parte dintre profesori nu reacţionează adecvat nici în cazul răspunsurilor bune (corecte) ale elevilor şi
nici în cazul răspunsurilor greşite (nule) ele elevilor.
Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia elevilor, nu se
bucură când aceştia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău sau se arată surprinşi, se miră că
răspund bine, stau la îndoială dacă să le pună nota, îi ironizează, etc. S-a ajuns la concluzia că, în aceste
cazuri nu se respectă un principiu fundamental al educaţiei, şi anume, încurajarea printr-o judicioasă
folosire a laudei şi a dojanei. Un profesor care dojeneşte mai mult decât laudă sau care nu spune nimic
atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea şi
schimbarea comportamentului elevului.
Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre didactice, în
imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii despre ei. Utilizarea noilor
tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din urmă tocmai la selecţionarea şi întărirea
comportamentelor adecvate, la realizarea în condiţii optime a conexiunii inverse, la aprecierea
performanţelor şcolare ale elevilor pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei obiectivităţi ştiute.

Pag. 27

Hobby ?

Nr. 4 --> 2017

După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în aprecierile pe care le
fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile acestora, fac prognoze descurajatoare ,
pierzând din vedere perspectiva optimistă a viitorului elevului.
Autoritatea agresivă a profesorului trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relaţii în care
profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. Se poate scoate în evidenţă
consecinţele dezastroase pe care îl are controlul agresiv asupra elevilor. Orice încercare de a umili sau
încurca un elev, mai ales în prezenţa colegilor săi, va sfârşi printr-un rezultat nedorit; elevul ori se
retrage în sine refuzând să mai comunice, ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat sau
umilit.
Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale
acestuia faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, nevoia de securitate pe termen
lung, de succes, precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi a fi acceptat de acesta.
Este greşită părerea unor profesori că este suficient ca elevii să asculte explicaţiile şi doar atât. Este
necesară participarea directă a elevilor în procesul de predare. O asemenea implicare devine posibilă doar
atunci când predarea alternează cu perioade de întrebări-răspunsuri de verificare a conceptelor şi
înţelesurilor, explicaţii şi discuţii destinate detailării acestora.
Un profesor care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să ştie să gândească modalităţi de
înlăturare a unor dificultăţi şi obstacole posibile. Deseori profesorii sunt tentaţi să poarte discuţii cu elevii
buni, să le asculte explicaţiile, iar cei slabi să fie marginalizaţi. În acest caz, elevii, îndeosebi cei pasivi la
lecţie întâmpină o serie de obstacole, mai ales în înţelegerea noţiunilor şi în interpretarea acestora.
Comunicarea trebuie făcută cu toţi elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de particularităţile şi
caracterul fiecăruia. Depinde, în primul rând de conduita profesorului, pentru ca toţi elevii să fie implicaţi în
actul didactic. De multe ori relaţia dintre profesor şi elevii mediocri lasă de dorit. În general aceştia sunt
marginalizaţi şi suferă din cauza neantrenării lor în actul de comunicare pe timpul ascultării sau predării unei
teme, plecând din clasă cu lecţia neînvăţată. Aceşti elevii, cu precădere cei timizi, trebuie încurajaţi, motivaţi,
antrenaţi în cadrul unei lecţii. Profesorul care cunoaşte arta comunicării şi care a dobândit aptitudini
pedagogice ştie că lecţia se poate preda împreună cu clasa, că informaţia nu trebuie să fie unidirecţională,
doar ca un bagaj de informaţii pe care elevul trebuie să şi le însuşească.
BIBLIOGRAFIE:
- „Pedagogie”, Constantin Cucoş, Editura POLIROM, Iaşi, 1998;
- „ Pedagogie generală”, Rodica Niculescu, Editura SCORPION, 1996;
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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...
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NOASTRĂ !

