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O pandemie a timpurilor moderne 

• Ce este SARS–CoV-2? 

• Ce este SARS–CoV-2 și ce este COVID-19? 

• De ce SARS–CoV-2 are un impact major? 

• Care este cel mai potrivit test? 

Ce este SARS–CoV-2? 

SARS – CoV-2 este un nou betacoronavirus, identificat pentru prima dată în decembrie 2019, în 

Wuhan, provincia Huawei, China, asociat cu infecții respiratorii severe. Este o tulpină nouă de 

coronavirus care nu a fost identificată până acum la oameni. Face parte din familia 

Coronaviridae, denumite generic coronavirusuri. 

Ce este SARS–CoV-2 și ce este COVID-19? 

Conform OMS (Organizația Mondială a Sănătății) SARS – CoV-2 este denumirea coronavirusului 

care a provocat pandemia actuală, iar COVID-19 este boala provocată de acest virus. Acest 

nume, coronavirusul sindromului respirator acut 2, abreviat SARS – CoV-2, a fost ales deoarece 

virusul este înrudit genetic cu coronavirusul responsabil de focarul SARS din 2003. SARS vine de 

la sindromul respirator acut, iar CoV de la coronavirus. 

De ce SARS – CoV-2 are un impact major? 

Avem de-a face cu un virus nou și o pandemie fără precedent în timpurile moderne. Deoarece 

acest patogen (virus) este nou, sistemul nostru imunitar nu este familiar cu el, motiv pentru care 

nu se poate apăra corespunzător. Se credea că din numeroasa familie de coronavirus, numai 

șase pot infecta oamenii. Patru dintre ei (229E, NL63, OC43 și HKU1) au „deranjat” ușor oamenii 

de mai bine de un secol, provocând răceli obișnuite. Celelalte două, MERS și SARS (sau „SARS-

clasic”, așa cum au început să-l numească unii virologi), provoacă boli mult mai severe. Cel de-

al șaptelea coronavirus, noul tip de coronavirus, a primit denumirea de SARS – CoV-2. 

Un jucător central în lupta împotriva noului coronavirus este sistemul nostru imunitar. 

Coronavirusul este ca orice alt virus, pentru a se replica are nevoie de o gazdă, o celulă vie. 

Odată infectată, celula „face” ceea ce virusul îi comandă: copiază informația, o asamblează în 

membrana unor noi viruși pe care îi eliberează. Sistemul imunitar luptă și atacă virusul, ceea ce 

determină inflamație și febră. 

 

 



 
   Pag.  4                                           Hobby ?                     Nr.1 & 2  --> 2020  

 

 

      

 

Care este cel mai potrivit test? 

Deși virusul poate fi cultivat, acest lucru nu se face de rutină în laboratoarele clinice. În timp ce 

detectarea de antigene virale este teoretic posibilă, această abordare, până în prezent, nu a fost 

una primară. Există două categorii de teste SARS – CoV-2: cele care detectează virusul însuși și 

cele care detectează răspunsul gazdei la virus. 

Teste pentru detecția ARN viral prin RT- PCR (Real-time polymerase chain reaction) 

Metoda recomandată în prezent pentru diagnosticul infecției cu SARS – CoV-2 este detecția 

ARN viral prin amplificarea acidului nucleic, RT-PCR. Testele care detectează ARN-ul viral sunt 

condiționate de prezența acestuia în eșantionul colectat. Cele mai frecvente tipuri de probe 

testate sunt tampoanele prelevate din nazofaringe și/sau orofaringe. După colectare, 

tampoanele sunt introduse într-un lichid (mediu de transport) pentru conservarea 

virusului/ARN-ului viral. În laborator, ARN-ul viral este extras din proba biologică respectivă și 

este apoi amplificat prin RT-PCR. 

Testul detectează virusul în timpul unei infecții curente. Unul sau mai multe rezultate negative 

nu exclud posibilitatea ca un individ să fie infectat (de exemplu recoltarea a fost efectuată prea 

târziu sau foarte devreme în cadrul infecției). În context clinic sugestiv diagnosticul nu trebuie 

infirmat pe baza unui test negativ. 

În cazul unui rezultat negativ la un pacient cu indice ridicat de suspiciune pentru infecția cu 

virusul SARS – CoV-2, în special când s-au recoltat probe doar de la nivelul tractului respirator 

superior, sunt necesare a fi recoltate și testate probe suplimentare, inclusiv de la nivelul 

tractului respirator inferior, dacă este posibil. 

Pentru pacienții cu pneumonie, pe lângă secreții nazofaringiene și orale, pot fi testate secreții 

ale tractului respirator inferior. Nu trebuie să presupunem că fiecare dintre acestea (de ex. sputa 

sau tampon nazofaringian) va avea aceeași șansă de a detecta SARS – CoV-2; ratele de detecție 

în fiecare tip de probă (eșantion) variază de la pacient la pacient și se pot modifica pe parcursul 

bolii. De exemplu, unii pacienți cu pneumonie pot avea probe negative nazofaringiene sau 

orofaringiene, dar probe pozitive la nivelul căilor respiratorii inferioare. În cazurile în care 

rezultatele la testele de detecție a acizilor nucleici virali sunt negative, pentru pacienții suspecți 

de infecție cu SARS – CoV-2, probe de sânge recoltate în fază acută și fază de convalescență ar 

putea susține diagnosticul. 
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 Teste de sânge 

Cum afli dacă ai avut infecția COVID-19? Ce este un test serologic (de sânge)? 

Un test serologic este un test de sânge care detectează prezența anticorpilor produși de 

sistemul tău imunitar în urma unei infecții. Testele serologice permit medicilor să stabilească 

dacă o persoană a produs anticorpi ca răspuns la o infecție. Testul serologic pentru COVID-19 

detectează anticorpii împotriva virusului SARS – CoV-2. 

Conform studiilor, după infecție, organismul dezvolta anticorpi împotriva acestui virus după 7 - 

11 zile. În anumite cazuri, pot să apară anticorpi mai devreme. 

Din acest motiv, analizele de sânge nu sunt suficient de sensibile pentru a diagnostica cu 

exactitate o infecție activă cu SARS – CoV-2, chiar și la persoanele cu simptome. Cu toate 

acestea, testele serologice pot ajuta la identificarea persoanelor care au trecut prin infecția cu 

virusul SARS – CoV-2. Acestea pot fi persoane care nu au fost identificate inițial ca având 

COVID-19 deoarece nu aveau simptome sau aveau simptome ușoare, persoane care au ales să 

nu se testeze sau nu au putut fi testate, persoane care au avut un test RT-PCR fals-negativ etc. 

Cu toate că utilizarea testelor serologice este limitată de faptul că în primele zile ale infecției 

organismul abia începe să producă anticorpi, aceștia fiind nedetectabili, utilizarea lor 

complementar testării RT-PCR poate fi un real ajutor în lupta cu COVID-19. 

Având în vedere și faptul că momentul infectării cu virusul SARS – CoV-2 este adesea 

necunoscut, combinarea RT-PCR și a testelor serologice poate îmbunătăți acuratețea 

diagnosticului. 

Testele serologice vor putea oferi o imagine mai exactă a numărului de persoane care au fost 

infectate cu SARS – CoV-2. Diagnosticul cu ajutorul testelor de sânge, devine un instrument 

important pentru a înțelege amploarea COVID-19 în comunitate. 

Testele serologice pot, de asemenea, furniza informații dacă persoana a dezvoltat un răspuns 

imun și este potențial „protejată” de infecție. În timp, testele pot fi utilizate pentru a determina 

cine poate să revină în siguranță în comunitate. Să nu uităm însă, că avem de-a face cu un virus 

nou și informațiile despre imunitatea după infecția cu SARS – CoV-2 sunt încă incomplete. Nu 

se cunoaște încă, nivelul imunității și durata acesteia. 

 

https://bioclinica.ro/analize/imunologie/anticorpi-anti-sars-cov-2-igg-covid-19
https://bioclinica.ro/analize/imunologie/anticorpi-anti-sars-cov-2-igm-covid-19
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Testarea serologică poate fi utilă și pentru identificarea persoanelor care au revenit din COVID-

19 și pot fi o sursă de anticorpi (actualmente 

experimentali) terapeutici sau de neutralizare 

profilactică (preventivă). Cercetătorii pot, de asemenea, 

studia anticorpii apăruți secundar  

infecției cu SARS – CoV-2 pentru a afla la ce 

componente ale virusului răspunde sistemul imunitar, 

oferindu-le indicii despre ce parte a virusului să 

țintească în vaccinurile pe care le dezvoltă. 

Testele serologice au însă și unele limitări. Rezultatele 
testelor serologice trebuie utilizate împreună cu alte 
date clinice pentru diagnosticul sau excluderea infecției 
cu SARS – CoV-2. Rezultatele negative nu exclud 
infecția cu SARS – CoV-2, mai ales dacă este recentă. Să 
nu uităm că în primele zile ale infecției, organismul abia începe să producă anticorpi, care pot fi 
nedetectabili. Rezultate pozitive pot apărea ca urmare a reactivității încrucișate cu alte 
coronavirusuri. 

 Având în vedere toate aceste lucruri, în absența unui vaccin, testele de diagnostic pe care le 
avem, devin un instrument deosebit de important, informând managementul pacientului și 
contribuind la salvarea de vieți, limitând răspândirea SARS – CoV-2.  

     Publicat de Mihaela Apostolache la data de 04/06/2020. 
                                                                                         Ultima actualizare 04/08/2020 
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Matematica si piramidele 
 

                                                                        Autor :  prof. Lucaci Ramona Elena 

 

Cand vorbim de piramide, ne fuge imediat gandul la Piramidele din Egipt. 

În geometrie, o piramidă este un poliedru format prin conectarea unei 

suprafețe poligonale (numită bază) cu un punct (numit vârf) prin intermediul unor linii 

 

Piramide cu bazele poligoane regulate 

 

O piramidă care are toate fețele formate din triunghiuri echilaterale se numește tetraedru regulat. Pot fi 

mai multe tipuri de piramide după natura bazei:[1] 

• triunghiulară, cu baza triunghi 

• patrulateră, cu baza patrulater 

• pentagonală, cu baza pentagon 

• hexagonală, cu baza hexagon 

 

Inca din antichitate, oamenii au descoperit proprietatiile interesante ale piramidei. Cei mai cunoscuti sunt 

egiptenii cu una din Cele 7 Minuni ale Lumii si singura care a resistat pana în ziua de azi. 

Piramida lui Keops a fost construita intre anii 2560-2535 i.e.n. Deși pe platoul de la Gizeh sunt 10 

piramide, cea a lui Keops este cea mai mare dintre ele. 

Dacă împărțim perimetrul pătratului care formează baza piramidei lui Keops la înălțimea sa, atunci 

obținem un rezultat fascinant de 6,28 , adică 2π (3,14). De aici putem deduce că cei care au construit 

piramida aveau cunoștiințe, cunoscând foarte bine cifra π. 

Dealungul timpului oamenii au fost fascinati de piramide. Misterul construirii lor inca dainuie, au fost 

construite in concordanta cu harta cereasca dar si dealungul paralelei de 30. Proportiile matematice 

exacte inca fascineaza milione de oameni. 

 

Egiptenii aveau puternice cunoștințe astronomice. S-a descoperit că toate piramidele de pe platoul Gizeh 

sunt aranjate exact ca o oglindă pe Pământ a constelației Orion. Egiptenii credeau că acolo este casa 

lui Osiris, zeul morților și al lumii de dincolo. 

Egiptenii au creat standardele unei piramide clasice: un monument masiv cu o bază pătrată și patru laturi 

care se unesc într-un punct 

Timp de secole, misterul care înconjoară piramidele a înfierbântat spiritele în rândul oamenilor de știință, 

dând naștere unor puternice controverse. 

Pentru că tehnica necesara construirii unor astfel de giganți este complexa, multi au susținut ca 

piramidele au fost construite de extratereștri sau de catre egiptenii deținători ai unei tehnologii avansate, 

care a fost pierduta cu vremea, dar aceasta ipoteză nu a fost confirmată. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poligon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Punct
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi_echilateral
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tetraedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piramid%C4%83_(geometrie)#cite_note-mate-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triunghi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrulater
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hexagon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Osiris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Extratere%C8%99tri
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Egiptenii antici au fost niște arhitecți deosebiți, având în vedere că în Egipt se află, astăzi, cel mai mare 

monument de piatră de pe Terra, și singura minune a lumii antice păstrate până azi, Piramida lui Keops.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiorul piramidei lui Keops 

 

 

 

 

Studiile au relevat modul de construire: pe măsură ce piramida se înălța, în jurul ei, muncitorii făceau o 

rampă, pe care ridicau blocurile de piatră pe niște sănii de lemn. În felul acesta, ei puneau bloc după 

bloc, până ce piramida era terminată, apoi rampa era înlăturată, lăsând piramida singură, în toată 

splendoarea ei.Vârful piramidei era acoperit cu aur. Azi, în Egipt, doar câteva piramide mai sunt întregi, 

din păcate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83_din_Giza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egipt
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In constructia piramidei s-au folosit in jur de 2,3 

milioane de blocuri de piatra. Acestea au fost luate de 

la cariera de piatra de la Aswan, situata la circa 845 

de kilometri departare de locul in care s-a ridicat 

piramida. Fiecare bloc cantareste in medie 2,5 tone, 

iar piramida in sine cantareste 6,5 milioane de tone. 

 

Fiecare fatada a piramidei este orientata cu precizie 

spre cate un punct cardinal: Nord, Est, Vest si Sud.  

 

 

Piramida este asezata exact pe paralela de 30 de grade, cea care separa in mod egal uscatul de ape. 

Diagonalele prelungile ale Piramidei lui Keops traverseaza centrul fiecarui continent. 

O latura a bazei piramidei are 365 de coti si aproape un sfert, exact cate zile are un an. 

 

Zidurile perfecte netede ale coridoarelor și camerelor, cusături superdense între blocuri de piatră, unde 

nu poate trece o lamă de cuțit (și aceasta fără a folosi ciment), precizia uniformității pereților de granit ai 

camerei superioare este de 0,5 mm, orientare geografică impecabilă către punctele cardinale, rezistență 

seismică excelentă. Acești parametri sunt mai perfecți decât nivelul modern de construcție atunci când 

sunt utilizate dispozitive ultra-precise. 

 

Încă studiată, Marea Piramidă mai are multe secrete care se descopera pas cu pas dar cu fiecare 

descoperire aflam ca matematica a jucat un rol mult mai important decat credeam initial si noi vom 

urmarii cu atenție fiecare descoperire.  
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LEVITAȚIE MAGNETICĂ 

Realizatori: Buchman Adrian Ștefan, cls. a XI-a, Ţibenschi Emilia, cls. a VIII-a 

Profesori coordonatori: Cucu Amalia-Mihaela, Stratulat Marcel 

Palatul Copiilor Deva 

  

1. Consideraţii teoretice  

 Lucrarea realizată este un levitator magnetic, care suspendă obiectele la o distanță stabilită sub un 

electromagnet. Fizica din spatele lui este să ofere pur și simplu o forță magnetică care este egală și opusă 

forței gravitaționale a obiectului. Cele două forțe se anulează și obiectul rămâne suspendat. Practic, acest 

lucru se face printr-un circuit care reduce forța electromagnetului atunci când un obiect se apropie și o 

crește atunci când obiectul se îndepărtează. Obiectul, în cazul lucrării de față este o sferă magnetică. 

Detectarea poziției obiectului levitat se realizează cu ajutorul unui senzor Hall. Aceștia sunt senzori care 

detectează intensitatea câmpului magnetic în care se află și dau o tensiune de ieșire proporțională cu 

aceasta. 

 

2. Materiale necesare 

 Pentru realizarea lucrării am folosit placaj presat din industria mobilieră, plexiglas subțire obținut 

din recuperări. Plăcile au fost lipite, apoi am folosit traforajul pentru decupare. Pentru partea electronică 

am folosit cablaj imprimat de test cu găuri, piese electronice (rezistoare, condensatoare, potențiometru, 

tranzistor de putere, circuit integrat, etc.) din recuperări, precum și noi, sârmă subțire de cupru, 

radiatoare mici din aluminiu. Electromagnetul este realizat pe un suport din plastic, cu sârmă Cu-email 

de 0,35 mm. Pentru lipirea pieselor am folosit fludor și o stație de lipit de putere mică. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Lucrarea „Levitație magnetică”           Figura 2. Schema montajului electronic                                                                        

3. Mod de lucru 

 În momentul când electromagnetul este alimentat cu o tensiune, acesta începe să producă un 

câmp magnetic în jurul său. Magnetul este atras de electromagnet. Când magnetul se apropie de senzorul 

magnetic (senzor Hall) plasat sub electromagnet, senzorul reacționează și oprește electromagnetul (se 

oprește alimentarea cu tensiune a electromagnetului). În cele ce urmează, magnetul coboară din nou sub  
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efectul gravitației. Senzorul magnetic, cu ajutorul circuitului electronic, alimentează din nou 

electromagnetul și ciclul începe din nou. Acest lucru se întâmplă aproximativ de 70 de ori pe secundă (în 

funcție de distanța și greutatea magnetului).  

4. Date experimentale 

 Am folosit o sursă de alimentare de 9V. Curentul maxim comutat a fost de 500 mA. Cu magnetul 

în levitare, circuitul are nevoie doar de 60 mA, și fără magnet curentul crește până la maxim. Este prea 

mult pentru această bobină și ea se încălzește. Deci, nu o putem folosi pentru o funcționare continuă. 

5. Interpretarea rezultatelor 

 Starea stabilă trebuie realizată prin ajustarea potențiometrului în timp ce mișcă magnetul, ca să 

leviteze. În funcție de configurația circuitului, frecvența de oscilație se modifică de la 10Hz până la 

100Hz. Atunci când electromagnetul este dezactivat, câmpul magnetic nu se întrerupe, deoarece curentul 

bobinei continuă să curgă prin dioda D1 (scade doar încet). Electromagnetul L1 conține un miez feros 

pentru ca atracția să fie mai puternică.  

6. Aplicaţii practice 

 

Transferul wireless de energie ( WPT ) 

  

 

O altă aplicație a fizicii este transferul de energie fără fir, sau transferul de energie electromagnetică. 

Într-un sistem de transmisie de putere fără fir, un dispozitiv transmițător, acționat de energie electrică de 

la o sursă de energie, generează un câmp electromagnetic, care 

transmite puterea în spațiu pentru un dispozitiv de recepție, care 

extrage energie și o furnizează la un dispozitiv electronic. 

În lucrarea de față, montajul emițător este realizat în partea 

superioară a aparatului de levitație magnetică. Bobina emițătoare este 

situată în partea inferioară a electromagnetului. Partea de recepție am 

realizat-o într-un glob de plastic recuperat de la becurile economice. 

Pentru divertisment, în locul LED-ului simplu de la receptor (led care 

se aprinde), am pus un montaj oscilator recuperat de la un ceas de 

perete, fiind atașate 4 leduri. Acest montaj face LED-urile să 

clipească. 

 

 

 

Figura 3. Lucrarea „Levitație magnetică”- transferul wireless de energie 

Bibliografie 

 [1] http://skory.gylcomp.hu/levitron/levitron.html 

 [2] http://voltage.g6.cz/bezdratovy-prenos-energie.php 

            [3] https://www.youtube.com/watch?v=AycmdtDGygc 

            [4] https://www.youtube.com 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_load
http://skory.gylcomp.hu/levitron/levitron.html
http://voltage.g6.cz/bezdratovy-prenos-energie.php
https://www.youtube.com/watch?v=AycmdtDGygc
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APLICAŢII VIRTUALE PENTRU TEMELE DE LABORATOR LA CLASELE CU PROFIL 

MECANIC 

Prof. Cristina Elena MIHAI , Liceul Tehnologic “Dacia” Piteşti 

 

Planurile de învăţământ şi programele învăţământului tehnic românesc sunt structurate pe trei 

categorii de activităţi şcolare: teorie, laborator, instruire practică. Faţă de ceea ce reprezentau aceste 

activităţi, în accepţia comună, în secolul XX, în ultimii ani asistăm la schimbări semnificative. 

 

Metodele şi mijloacele de învăţământ, pentru cele trei categorii, erau bine definite şi sensibil distincte. 

În ultimii ani asistăm la o disipare a graniţelor între teorie, laborator şi instruire practică. Deşi mai avem 

mult de aşteptat până când vom avea în şcolile noastre dotarea corespunzătoare standardelor şi 

conţinuturilor necesare pregătirii tehnice şi profesionale a elevilor, un pas important a fost făcut datorită 

dezvoltării fulminante a mijloacelor virtuale. Astfel, conţinuturile teoretice se pot prezenta cu sprijinul 

unor imagini adecvate, renunţând la efortul de a cere elevilor să-şi imagineze lucruri pe care nu le-au 

văzut niciodată. Lucrările de laborator se pot organiza cu ajutorul unor animaţii cu rol de informare pe 

conţinuturi(power point)  sau cu rol de activităţi practice într-un mediu virtual(lecţii AEL). Activitatea 

de instruire practică poate adăuga la unele teme, obţinerea unor abilităţi cu ajutorul unui mediu virtual. 

E drept că aceasta din urmă, în enumerarea mea , este şi ultima în posibilităţile reale de utilizare a unor 

lecţii virtuale. Practic orele de teorie şi cele de laborator sunt cele mai *câştigate* în această privinţă.   

ucrarea de faţă cumulează câteva exemple în ceea ce priveşte  organizare a unei lecţii de laborator în 

domeniul mecanic .  

Tema: Lagare cu rostogolire 

Prezentarea părţilor componente alături de desenul de reprezentare convenţională în plan este cea mai 

simplă modalitate şi necesită minimum de calificare din partea cadrului didactic. Prezentarea 

funcţionării :animaţie cu soft special  
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Prezentarea modului de demontare a rulmenţilor cu ajutorul unui filmuleţ  pe media player (se găseşte în 

prezentarea ppt.). 

Toate aceste mijloace pot înlocui organe de maşini sau dispozitive care din varii motive, nu pot fi aduse 

şi/sau depozitate în laborator. Totuşi acest prim exemplu se referă la volume relativ mici dar altele ar fi 

chiar imposibil de adus în spaţiul unei săli din şcoală. Învăţământul românesc nu dispune încă de ateliere 

sau hale industriale pentru pregătirea elevilor 

Un alt exemplu:  Cuplajele 

 

Animaţiile ajută la înţelegerea modului de funcţionare chiar mai mult decât 

cuplajele reale deoarece nu se poate decupa o carcasă astfel încât elevii să 

poată urmări mişcarea elementelor componente. Aceasta fie din motive 

constructive, funcţionale şi nu în ultimul rând de protecţie a munci 

 

 

 

Alt exemplu:    Reprezentări spaţiale cu evidenţierea abaterilor de formă şi dimensionale.     

Acest lucru este cu mult mai greu de observat cu ochiul liber ba uneori imposibil. O vizualizare de 360° 

în două plane perpendiculare cu magnifiere sufiecientă pentru a se observa respectivele abateri  înlocuieşte 

cu succes observarea unei suprafeţe metalice reale completată de cuvintele profesorului care trebuie să 

facă nişte afirmaţii pe care nu le poate proba decât cu imaginaţia. 

Reprezentare în perspectivă este completată de animaţie pe media player. 
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CNC PENTRU EXECUTAREA DESENELOR ȘI DESENELOR CABLAJELOR 

IMPRIMATE 

 

Realizatori: Trufaș Robert, cls. a VIII-a, Palatul Copiilor Deva 

Sturek Mihai, cls. a VIII-a, Palatul Copiilor Deva 

Cercul de construcții electronice-grupa de performanţă 

Profesor coordonator: Amalia-Mihaela Cucu 

 

 Folosite pentru prima dată la sfârșitul anilor ‘50, sistemele cu comandă numerică computerizată 

permit operarea mașinilor unelte prin dispozitive electronice. Utilajele cu CNC le-au înlocuit treptat pe 

cele clasice, operate manual, permițând efectuarea unor operațiuni variate, specifice proceselor de 

producție industrială. 

 De la industria aeronautică, medicală și militară până la industria chimică, cea a confecțiilor sau 

cea alimentară, mașinile unelte cu CNC eficientizează procesele de producție prin precizie înaltă, 

capacitate de lucru mai mare și durată de activitate mai scurtă. 

 Mașina unealtă cu comandă numerică este un echipament complex dotat cu sisteme de comandă 

și control numeric al deplasărilor. Mașinile unelte cu control numeric sunt dotate cu o memorie care 

permite păstrarea programului. 

Controlul numeric se referă în general la automatizarea proceselor prin programarea unor seturi de 

comenzi care vor fi înregistrate (Codul-G), respectiv programate pe un dispozitiv extern.  

Conform acestei definiții se poate considera că prima mașină cu comandă numerică este mașina de 

țesut concepută de Jacquard (1800) care utiliza o bandă perforată pentru stocarea respectiv execuția 

unui set de instrucțiuni diferit. De asemenea se pot considera ca predecesoare ale acestui sistem de lucru 

cutiile muzicale, automatizarea cu ajutorul camelor. 

Iată principalele avantaje ale folosirii sistemelor CNC: 

• Mașinile unelte cu CNC pot fi folosite continuu, crescând productivitatea și oferind un control 

mai mare asupra proceselor industriale. 

• Spre deosebire de strungurile sau centrele de frezare clasice, mașinile unelte cu CNC nu necesită 

un grad ridicat de expertiză a operatorului. 

• Interfața mașinilor CNC este ușor de învățat și utilizat, oferind posibilitatea de a simula operarea 

utilajului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Automatizare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Proces_tehnologic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul-G
https://ro.wikipedia.org/wiki/Periferic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99in%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_calcul_numeric
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboi_de_%C8%9Besut
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboi_de_%C8%9Besut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Jacquard
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartel%C4%83_perforat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Set_de_instruc%C8%9Biuni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cam%C4%83
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• Prin programe software avansate, mașinile unelte cu CNC permit realizarea unor produse greu de 

proiectat prin modalitățile clasice. 

• Sistemele CNC reduc în mod considerabil costurile de producție necesare fabricării produselor în 

serie. 

• Capabilitățile strungurilor CNC, ale centrelor de frezare CNC și ale roboților industriali pot fi 

perfecționate permanent prin dezvoltarea software-ului folosit. 

• Prin modificarea parametrilor de funcționare, utilajele cu CNC pot fi programate rapid pentru 

realizarea unor operațiuni foarte diverse, cu grade de complexitate diferite. 

• Utilajele cu CNC reduc riscurile proceselor de producție și asigură siguranța operatorilor. 

 Mașina unealtă cu comandă numerică este alcătuită din două componente: mașina propriu-zisă și 

echipamentul de comandă numerică (CNC). Comanda numerică a unui astfel de echipament este 

comanda program în care sistemul lucrează în întregime sau parțial cu informații sub formă numerică. 

Inițial, pentru astfel de echipamente erau folosite cartelele perforate pentru a da o comandă specifică 

însă, odată cu apariția microcontrolerelor și a computerelor situația s-a schimbat. 

Evoluția acestor mașini s-a tradus și în performanțele lor, atât ca timp de lucru cât și ca productivitate și 

eficiență. Echipamentele CNC ale acestor mașini unelte sunt disponibile într-o paletă foarte largă, fiind 

concepute după principiul comenzilor numerice de poziționare sau de conturare. 

 O mașină unealtă execută mișcările prestabilite în raport cu axe specifice fiecăreia, de care 

programul ține cont. În comanda numerică s-a introdus noțiunea de axă ca fiind o deplasare liniară sau o 

rotație. Aceste mișcări sunt executate de organele - sau părțile - mobile ale mașinii.  

În general, o astfel de mașină are 3 axe de translație (X,Y,Z) și 3 axe de rotație (A,B,C) în jurul primelor 

3. Acestora 6 li se pot adăuga și altele, care depind efectiv de aparatul în sine. În practică însă, cele mai 

multe astfel de mașini au doar 2 sau 3 axe, iar obținerea mișcărilor se face fie prin deplasarea piesei, fie 

prin deplasarea sculei. Între avantajele unei astfel de mașini unealtă cu comandă numerică amintim: 

dispariția necesității de a utiliza șabloane sau modele care pot funcționa foarte greu; modificarea mult 

mai ușoară și mai rapidă a programelor numerice față de programele rigide fixate prin came, modele, 

șabloane; posibilitatea de a regla în timp minim un număr oarecare de mașini unelte identice, care să 

prelucreze aceeași piesă simultan. 

 

 Acest CNC, construit de noi, este utilizat în scopul realizării diferitelor desene artistice, tehnice 

sau desene ale cablajelor imprimate folosite în cadrul cercurilor de electronică și robotică. 
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Alcătuire: 

- 2 drivere A4988 pentru motoare stepper (imprimantă) 

- 2 motoare pas cu pas de 12 V recuperate din imprimante vechi 

- O placă Arduino Uno 

- Un miniservomotor pentru ridicarea instrumentului de desenat, apăsat în jos de un arc montat pe o tijă 

- Suport pentru fixarea servomotorului și a instrumentului de desenat realizat din mecanism de CD-rom, 

textolit 

- Suportul CNC-ului din pal, picioare cauciuc 

- Suporți laterali din placaj gros 

- Sursă de alimentare - 12 V  

Funcționare: 

 Această mașină CNC folosește Codul G. Codurile G, denumite și coduri pregătitoare, sunt orice 

cuvânt dintr-un program CNC care începe cu litera G urmată de un număr. G-code care are multe 

variante, este denumirea comună a limbajului de programare cu control numeric cel mai utilizat. Se 

utilizează în principal în fabricarea asistată de calculator pentru controlul mașinilor unelte automate. În 

general, este vorba despre un cod care spune mașinii-unealtă ce tip de acțiune trebuie să efectueze, cum 

ar fi mișcarea rapidă (duce unealta cât mai repede posibil prin spațiu la locul unde va avea loc 

operațiunea). Apar diferite instrucțiuni date acestor mașini cu privire la unde să se miște, cât de repede să 

se miște și pe ce direcție să se miște. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/G&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhG2KmBtoD1gZOl1BudpfAe9DjKWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgOS8-jKlwii8ldhQVPxhrI1s-AVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_control&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg1i3cTxXgttL78DFsSqqOsQKOcPw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjLsKrylj54nvAUMmNvT8BbsbCwCg
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Avem nevoie de ceva prin care codul G poate fi transmis prin mașină-și anume prin intermediul 

scutului GRBL CNC. 

 Am folosit GRBL Controller-acest software este utilizat pentru a trimite codul G la Arduino și, în 

consecință, scutul CNC trimite comenzi către motorul pas cu pas pentru a funcționa. 

Există parametri care pot fi modificați în GRBL, pe care îi putem modifica după cum este necesar pentru 

a calibra perfect mașina CNC. GRBL este un software gratuit, cu sursă deschisă, de înaltă performanță 

pentru controlul mișcării mașinilor, folosit pentru a transmite codul G. Este scris în C optimizat, folosind 

toate caracteristicile inteligente ale microcontrollerelor Atmega328p de la Arduino, pentru a realiza o 

funcționare precisă și o funcționare asincronă. GRBL este pentru mașini cu trei axe.  

 Am utilizat de asemenea programul Inkscape care este un program de grafică vectorială, utilizat 

de către profesioniști de proiectare din întreaga lume, pentru a crea o mare varietate de obiecte grafice. 

Programul suportă importarea și exportarea a diferite formate de fișiere, inclusiv SVG, AI, EPS, PDF, PS 

și PNG. Inkscape suportă importul și lipirea PNG, JPEG și BMP. Contururile imaginilor pot fi urmărite 

(transformarea din imagine bitmap în imagine vectorială), folosind caracteristica Potrace Path>>Trace 

Bitmap. 

Link-uri utilizate: 

 

MI Inkscape Extension.zip 

MIGRBL.zip  

CNC - Shield v3 01  

WIRING.png Controler GRBL 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

www.youtube.com 

www.google.com 

www.instructables.com  

 

 

 

 

 

https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/download/v3.6.1/GrblController361Setup.exe
https://www.mediafire.com/file/9x1m60w1x6tdhaw/MI%20Inkscape%20Extension.zip
https://www.mediafire.com/file/wxsy99vzdu6dlvg/MIGRBL.zip
https://www.mediafire.com/file/53c8ywmb4aw69k9/CNC%20-%20Shield%20v3%2001%20WIRING.png
https://github.com/zapmaker/GrblHoming/releases/download/v3.6.1/GrblController361Setup.exe
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DE CE SĂ  ÎNVĂŢĂM  MATEMATICĂ  ? 

 
Prof. Lucreția Postoacă , Colegiul Național Liceal „Zinca Golescu” Piteşti 

 

Matematica este considerată regina ştiinţelor. Mai exact insă, matematica este o disciplină 

intelectuală având propriile sale drepturi, şi o istorie care se confundă cu istoria şi cultura umanităţii. 

Matematica modelează spaţiul, natura, viaţa şi orice proces de schimbare, de transformare, de evoluţie 

sau....de regres. Matematica a evoluat odată cu intelegerea naturii de către om şi a devenit o modalitate 

folositoare de a gândi despre natură. Ce dorim să ne spună matematica despre tot ceea ce ne 

inconjoară? Vrem să stim cum apar formele, să inţelegem de ce apar- ceea ce este altceva- să le 

organizăm in modul cel mai optim, să prezicem cum se va comporta natura, să o controlăm in vederea 

atingerii scopurilor noastre si să aplicăm in practică tot ceea ce am invăţat de la natură. Matematica ne 

ajută să facem toate aceste lucruri, utilizarea ei fiind indispensabilă. 

Pe de altă parte, orice domeniu din viaţă  revine la “a rezolva o problemă”, adică la a găsi o ieşire 

dintr-o dificultate, a găsi o cale de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.A găsi soluţia unei 

probleme este o trăsătură specifică inteligenţei, iar inteligenţa  este apogeul distinctiv al speciei umane. 

Matematica, dintre toate ştiinţele, este cea care învaţă  cel mai mult pe om cum să rezolve o problemă. 

Ce au toate problemele în comun? Rezolvitorii foarte buni de probleme ştiu că trebuie să cunoască 

toate elementele iniţiale ale problemei (ipoteze de lucru). Pentru a rezolva o problemă din viaţa 

obişnuită trebuie să ai deci, o bună atenţie la detalii,  răbdare, concentrare. Abia apoi, după ce am făcut 

o examinare a detaliilor, trebuie să fixezi esenţialul şi să iei deciziile eficiente. Urmează dezvoltarea 

unei strategii, pas cu pas. Planul trebuie realizat intr-o ordine care are sens. E bine să se facă şi 

experimente cu planul obţinut. Odată ce s-a obţinut o soluţie reală, ea trebuie testată, pentru a se stabili 

dacă este sau nu corectă. 

Ce are in comun rezolvarea problemelor cotidiene cu matematica din şcoală? Simplu spus: o 

problemă din viaţa cotidiană are aceeaşi structură cu o problemă de matematică. 

Matematica e utilizata de orice om, dar in special de cei care lucrează cu cifre 

(contabili, finanţişti, directori financiari). Desigur, aproape nu există meserie care să 

nu se folseasca măcar in parte de matematică. Angajatorii caută persoane logice şi 

disciplinate prin  matematica. Este una din calităţile cele mai importante ale unui 

angajat, şi e bine  să ai competenţe in matematică cât mai avansate. Vor fi de folos la 

joburile viitoare. Mai ales in multinaţionale, unde gândirea structuratăşi procesele joacă un rol atât de 

important. 

Ca un argument şi o motivare spre redescoperirea unei “altfel” de matematici, vă povestesc, pe 

scurt, despre... un număr. 

La sfârşitul secolului XVII, Jacob Bernoulli a considerat necesar să studieze valoarea de care se 

apropie numărul uşor diferit de unu când este ridicat la o putere inversă  faţă de diferenţă . Adică, mai 

exact, către ce valoare se îndreaptă şirul de numere: 

2 3 4 51 1 1 1
(1 ) ,(1 ) ,(1 ) ,(1 ) ....

2 3 4 5
+ + + +  

Aşa cum se observă, puterea creşte în aceeaşi măsură în care baza scade.Primul termen este 2,25… 

iar al 100-lea termen este 2,70. Oricâti termeni dorim să calculăm, nu-l depăşim prea mult pe 2,7 !  

Limita spre care tind aceste fracţii este un număr straniu, imposibil de exprimat prin fracţii, dar nici 

prin radicali -adică un număr iraţional...( Pitagora numea astfel de numere...”nebune”!) 
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Jacob Bernoulli îl descoperise studiind capitalizarea dobânzilor bancare (problemă cu un pronunţat 

specific elveţian). Mai exact, problema se pune astfel: 

“Avem o sumă de 1€ (sigur Bernoulli nu la Euro se gândea), pe care o depunem la o bancă pentru o 

dobândă de 100% pe an. Care va fi valoarea contului la sfârşitul anului, în funcţie de intervalele la care 

este capitalizată dobânda?” 

Asfel, dacă vom calcula dobânda la sfârşitul anului, valoarea contului va fi, desigur, de 2€. Însă dacă 

socotim dobânda la jumătatea anului, anume de 0.5€, şi o adunăm valorii contului, obţinem o valoare de 

1.5€ la jumătatea anului. Aplicându-i încă 50% dobândă pentru următoarea jumătate de an, avem o 

valoare a contului de 2.25€ la sfârşitul anului (se observă că sunt exact valorile pentru n=1 şi n = 2 din 

şirul studiat anterior). Dacă vom capitaliza trimestrial, obţinem valoarea pentru n = 4, adică 2,44, dacă 

vom capitaliza săptămânal, vom obţine valoarea pentru n = 52, adică 2,69, iar la o presupusă capitalizare 

zilnică obţinem cel de-al 365-lea termen al şirului, a cărui valoare este 2,71. Ei, pe aici lucrurile se cam 

termină din punct de vedere financiar. Adică, putem capitaliza dobânda chiar şi în fiecare secundă, dar la 

2,72 tot n-ajungem . 

Mai mult, acelaşi şir de aproximări ale misteriosului număr, despre care nimeni nu ştia ce natură are, 

apăruse deja într-o problemă fără legătură cu dobânzile bancare. 

Astfel, ceva mai devreme, adică înainte de 1650, René Descartes, creatorul geometriei analitice, 

descoperise o curbă unică prin faptul că modela multe creşteri organice, numită “spirala logaritmică”.  

Această curbă: are proprietatea că, ducând o secantă din centrul ei spre exterior, tangentele în punctele 

de intersecţie sunt paralele. Descrierea acestei curbe se face ca funcţie exponenţială de baza tocmai 

numărul iraţional 2,7182.....(cunoscătorii l-au recunoscut pe “e”). 

Multe cochilii din lumea moluştelor au luat-o drept exemplu, iar Jacob Bernoulli, care şi-a gravat-o pe 

mormânt, şi-a ales drept epitaf descrierea ei: “Mă transform rămânând aceeaşi .”. 

Este remarcabil faptul că, aşa cum geometria greacă a descoperit  numărul π, matematica modernă a 

fost nevoită să se ocupe, încă de la începuturile ei, de numărul e. De ce a fost notat cu “e” ?... ar fi o 

poveste mai lungă decât cea de pâna acum... Este insă fascinant cum, un singur obiect matematic, 

numărul , modelează lumea inconjuratoare. 

 

Epilog 

 

In fond, cele mai simple obiecte matematice sunt chiar numerele, iar cele mai simple forme ale naturii 

sunt cele numerice.Putem spune –parafrazându-l pe Eminescu- “Lumea si vecia se sprijină-ntr-

unnumăr”. Toate  tipurile de numere, atât de diferite in esenţa lor, au creat mulţimea numerelor aşa-zis 

reale- amintind astfel prin denumire că măsoară realitatea percepută sub toate aspectele ei. Deşi aparent 

elementară, noţiunea de număr s-a născut şi a evoluat in salturi mari şi dificile, teoria numerelor fiind 

domeniul matematic neelucidat sub toate aspectele nici până in ziua de azi , iar simpla intrebare “Ce este 

numărul?” necesită incursiuni in istorie, cultură, artă şi filozofie .Dar căutând răspunsuri in trecut, iţi 

construieşti viitorul! 
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Cercul de Construcții Electronice - mijloc de dezvoltare a spiritului creativ al 

elevilor 
 

 

Prof. Amalia-Mihaela Cucu-coordonator cerc-construcţii electronice 

Palatul Copiilor Deva 
 

 

          MOTTO: „Fiecare om este creativ;  

                            Trebuie însă ca el să-şi dea seama”  

 

 

      Creativitatea este capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. Actul creator este un proces 

de elaborare prin invenţie sau descoperire, cu ajutorul imaginaţiei creatoare a unor idei sau produse noi, 

originale şi aplicabile în diferite domenii de activitate. Fiecare elev dispune de un potenţial creativ care 

îmbracă nuanţe individuale de la o persoană la alta. Profilul psihologic al vârstei şcolarului cuprinde 

multiple premise favorizante pentru cultivarea şi stimularea acestui potenţial. Stimularea creativităţii este 

un demers socio-educaţional complex, ce cuprinde simultan fenomenele de activizare (incitare şi 

susţinere) antrenare, cultivare şi dezvoltare prin actualizarea virtualităţilor creative, pentru accederea lor 

de la posibil la real, prin afirmarea efectivă. 

      Activitatea desfăşurată în cadrul cercului de construcţii electronice este o importantă cale de 

stimulare a creativităţii elevilor. Stimularea creativităţii îşi are punctul de pornire în cultivarea 

curiozităţii, a atitudinii permanent interogative, de aceea am încercat să alimentez permanent 

receptivitatea faţă de nou a elevilor. Stârnirea curiozităţii elevului se soldează cu căutări febrile, cu 

adâncirea unor cunoştinţe, cu formarea spiritului de investigaţie. În acest sens i-am determinat pe 

membrii cercului să caute mereu soluţii pentru probleme şi variante ale căilor de rezolvare (ex: soluţii 

pentru ca o schemă să fie mai performantă, ce variante de modificare a schemei ar fi în acest sens, 

găsirea de noi aplicaţii în viaţa de zi cu zi a unui montaj electronic realizat în cadrul cercului). Am supus 

propunerile elevilor examenului critic al întregii grupe, favorizând astfel motivaţia pro şi contra, cale 

excelentă de dezvoltare a spiritului de observaţie şi de stimulare a documentării. Elevii au fost încurajaţi 

astfel să aducă date din reviste, de pe Internet, să redea aspecte din unele emisiuni TV, să citească 

literatura tehnică de specialitate.  
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  Stimularea imaginaţiei apare ca o consecinţă firească a cultivării curiozităţii. În activitatea de 

cerc, în faza schiţării soluţiilor pentru o problemă, am căutat să las frâu liber fanteziei elevilor. 

Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia. Aceasta presupune trei însuşiri: fluiditate 

(posibilitatea ca elevii să-şi imagineze în scurt timp un număr mare de idei, situaţii-referitor la problema 

discutată), plasticitate (uşurinţa de a schimba punctul de vedere, modul de abordare al unei probleme), 

originalitate (expresia noutăţii, se poate constata la un răspuns sau idee mai deosebită). Am căutat să 

stimulez la membrii cercului gândirea divergentă (factor de bază al potenţialului creator) deoarece 

aceasta deschide perspectiva fluidităţii ideative, a unor diversităţi de soluţii (ex: diverse variante de 

realizare ale unui montaj electronic-proiectare cablaj, îmbunătăţiri, chiar realizarea unui montaj 

„original” plecând de la o schemă dată, variante de executare a carcasei).  

      Rezolvarea de probleme constituie cadrul propice al dezvoltării creativităţii. Un exemplu concret de 

includere cu interes a elevilor într-o problemă şi solicitarea lor de a găsi o aplicaţie practică care să 

corespundă cerinţelor a fost conceperea unei scheme cât mai simple (plecând de la o idee iniţială) a unui 

montaj electronic care să măsoare umiditatea. În final după multe încercări a rezultat un montaj cu trei 

tranzistoare, un led şi câteva rezistenţe. 

      Pentru dezvoltarea spiritului creativ la cercul de construcţii electronice a fost şi este foarte importantă 

documentarea amplă de specialitate, ea fiind izvorul multor idei deosebite ale elevilor. Membrii cercului 

au studiat reviste, cărţi de specialitate, au citit referate şi articole în domeniu de pe Internet, au vizitat 

expoziţii cu realizări în electronică. Elevii s-au inspirat uneori în realizarea unor montaje din lucrările 

electronice prezentate la expoziţii sau sesiuni de comunicări ştiinţifice în anii precedenţi. 

      Promovarea originalităţii fiind o cerinţă de seamă pentru cercul nostru, am sensibilizat elevii faţă de 

inedit, dezobişnuindu-i de tendinţa de imitaţie frecventă, promovând inovaţia, ideea deosebită. 

Originalitatea la cercul de construcţii electronice este în creştere pe măsură ce elevii parcurg noi capitole 

din domeniu, precum şi din fizică, chimie, matematică. La baza construcţiilor mai deosebite stă o sinteză 

fericită a cunoştinţelor tot mai largi cu îndemânarea practică dobândită la orele de cerc şi cu punerea 

elevilor în situaţia de a învinge greutăţi, de a soluţiona o dificultate şi de a ieşi din conformism. Am 

încurajat membrii cercului în realizarea unor montaje electronice care să conţină 

cât mai multe elemente noi, originale (plecând de la o idee sau schemă iniţială), 

acestea rezolvând de cele mai multe ori o problemă concretă, o cerinţă practică 

şi oglindind eforturile depuse de ei. Dintre lucrările originale sau cu tente 

(elemente) originale realizate de elevii cercului aş enumera: „Încearcă-ţi norocul”, „Brad electronic”,  
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„Iluminare dinamică pe timp de noapte”, „Tester reacţie”, „Sonerie bitonală”, „Monitor pentru frecvenţa 

cardiacă”, „Biliard electronic” şi altele sau roboței realizați în cadrul cercului după o idee inițială - ex.: 

„Majordomul Lurch”, „Robot miniaspirator”, etc. 

      Continuitatea şi finalizarea lucrărilor constituie sursa principală a satisfacţiei micului electronist. 

Satisfacţia elevilor se repetă cu ocazia fiecărui montaj terminat, a fiecărei lucrări finisate şi cu cât s-a 

investit mai multă muncă în execuţie, cu atât aceste bucurii sunt mai mari. Am sprijinit elevii să-şi 

termine mereu lucrarea începută, i-am încurajat să-şi continue munca la domiciliu, amenajându-şi mici 

ateliere unde pot finisa mai repede o construcţie electronică, având astfel bucurii mai dese (mărind 

intensitatea activităţii). 

      Competiţia este o foarte bună metodă de stimulare a membrilor cercului. În acest sens am organizat 

permanent întreceri între grupe şi membrii unei grupe în executarea unei lucrări, a montajelor simple sau 

complexe. Aici pot fi incluse şi concursurile judeţene şi naţionale de construcţii electronice sau sesiunile 

de comunicări ştiinţifice (expoziţiile) ce au loc în fiecare an. Perspectiva participării la competiţii a avut 

darul să mobilizeze în chip hotărâtor energiile concurenţilor, stârnindu-le dorinţa de a se evidenţia.  

      Exemplul personal al adultului sau al unui fost membru al cercului care a realizat lucrări deosebite 

obţinând şi rezultate de excepţie este semnificativ pentru stimularea interesului elevilor pentru cerc. Ei 

sunt puternic stimulaţi la activităţi creatoare sub impresia acestor exemple. O parte dintre aceştia sunt 

studenţi la facultatea de electronică iar alţii lucrează în domeniu sau în domenii înrudite cu electronica. 

O metodă de stimulare a preocupărilor creatoare ale elevilor cercului este recompensarea 

muncii de calitate. Ca forme pe care le-am folosit în acest sens pot enumera: participarea 

la concursurile tradiţionale de profil unde elevii au obţinut numeroase premii I, II, III şi 

menţiuni, participarea celor evidenţiaţi la taberele de profil, expunerea lucrărilor în 

expoziţii, organizarea de excursii şi alte activităţi recreative-distractive pentru membrii cercului. 

      Luarea acasă, din când în când, a obiectelor lucrate la cerc, descrierea în faţa familiei a modului lor 

de funcţionare, s-au dovedit, de asemenea, emulative pentru elevi. Sunt cazuri în care opţiunea elevilor 

pentru electronică îşi are originea în mediul familial, unde există îndeletniciri similare. Am popularizat 

realizările deosebite ale elevilor în cadrul Palatului Copiilor, în rândul părinţilor, în şcoli, în presă, 

observând că aceste metode au avut rolul stimulării potenţialului creativ al membrilor cercului. 

Formarea unor disponibilităţi caracteristice personalităţii creatoare, în cadrul cercului de construcţii 

electronice trebuie să ia în considerare nu numai activităţile care duc la un produs considerat nou (şi 

creator) ci şi procesul concret, condiţiile care pot optimiza formarea acestor disponibilităţi creative.  
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În acest sens am încercat să aplic în activitatea desfăşurată următoarele forme de „antrenament” al 

creativităţii: 

      -Climatul, atmosfera, ambianţa-antrenantă, stimulativă pentru independenţa şi spontaneitatea creativă 

a elevilor; 

      -Tipul de solicitări-acelea care includ cu pondere mărită sarcinile de ordin evaluativ, creator şi mai 

ales de tip elaborativ, de ordin constructiv; 

      -Tipul de îndrumare, de dirijare-specifică „învăţării prin descoperire”, care lasă elevilor câmp liber 

independenţei de gândire şi acţiune (ex. elevii au descoperit singuri-cu sprijinul coordonatorului de cerc-

prin experiment practic repetat combinat cu documentare de specialitate, noi modalităţi de realizare 

practică a unei scheme electronice sau noi aplicaţii în practică ale acesteia, noi cunoştinţe-ex. „gruparea 

rezistoarelor şi condensatoarelor”); 

      -Modul de tratare, de înţelegere şi de abordare a elevilor cu disponibilităţi creative, modul de 

antrenare a elevilor şi mai ales de apreciere şi permanentă încurajare în eforturile lor creatoare; 

      Ca exemple concrete referitoare la modul în care am desfăşurat activitatea de cerc şi metode pe care 

le-am utilizat pentru optimizarea acestei activităţi şi dezvoltarea spiritului creativ al elevilor pot 

enumera: 

      -Am apelat în cadrul orelor de cerc la modalităţi care să vizeze în mod deosebit unul sau altul din 

factorii psihici ai creativităţii (gândire, aptitudine, imaginaţie, motivaţie, caracter); 

      -M-am preocupat de prevenirea şi înlăturarea eventualelor blocaje ce ar putea interveni 

în exprimarea creativităţii elevilor, de natură subiectivă, ce ţin de personalitatea elevului 

(nerăbdarea de a termina un montaj, teama că nu va funcţiona) sau de natură obiectivă, 

având originea în condiţiile de mediu (factori perturbatori, lipsa unor materiale, etc); 

      -Am folosit metode active de desfăşurare a activităţii care să stimuleze iniţiativa şi spontaneitatea 

elevilor-participarea lor nemijlocită şi cât mai activă la organizarea şi desfăşurarea propriilor activităţi. 

Elevii au putut să-şi manifeste interesele şi preferinţele pentru o anumită temă teoretică pe care vor să o 

studieze sau un montaj pe care ar vrea să-l execute, venind cu opinii şi propuneri concrete. Cultivarea 

independenţei şi iniţiativei elevilor au avut ca efect adeziunea lor pentru activitatea de cerc şi au fost 

stimulaţi în proiectarea unor modificări originale ale lucrărilor realizate; 

      -În organizarea şi desfăşurarea activităţii am acţionat în următoarele direcţii: temele din planificare 

teoretice sau practice au fost stabilite în spiritul asigurării atractivului şi utilului; am îmbogăţit şi 

diversificat conţinutul temelor, formele de lucru-antrenante şi modalităţile metodice; felurile de activităţi  
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practice, gamele de operaţii au fost dozate în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor (pe grupe de începători, avansaţi şi performanţă); conţinutul lucrărilor practice a fost desfăşurat 

de la simplu la complex, dezvoltat liniar şi concentric; baza tehnico-materială a fost pe deplin 

corespunzătoare fiecărei activităţi; 

      -Activitatea de cerc s-a bazat pe un conţinut informaţional multidisciplinar şi interdisciplinar, teoretic 

şi aplicativ, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate oferind şanse sporite apariţiei unor conexiuni 

inedite (ex.: legătura dintre cunoştinţele învăţate la fizică la capitolul de electricitate şi cele învăţate la 

electronică); 

      -Realizarea unor lucrări (teme) teoretice sau practice pe grupe de elevi la care fiecare elev are de 

executat o anume „parte” din lucrare (ex. la un montaj execută cablajul imprimat);  

      -Alternarea judicioasă dintre competiţie şi cooperare în executarea lucrărilor practice; 

      -Primirea unor mici „teme de cercetare” (teoretice dar mai ales practice-ex.: găsirea cât mai multor 

scheme care să corespundă unei anumite cerinţe practice) pe echipe de elevi, cu discutarea finală în 

grupe a rezultatelor; 

      -Redactarea de către elevi a unor mesaje proprii utilizând diverşi termeni ştiinţifici, concepte şi 

simboluri din domeniul electronicii (referitoare la temele cercului); 

      -Evaluarea şi autoevaluarea elevilor s-a făcut astfel încât elevii creativi au fost încurajaţi (ex.: să 

găsească soluţii noi, „originale” la diferite probleme legate de conceperea, realizarea şi aplicaţiile 

practice ale construcţiilor electronice); 

      -Utilizarea eficientă a calculatorului în activitatea de cerc. Am utilizat produse de soft educaţional 

pentru reprezentarea și simularea circuitelor electrice şi electronice, coduri sursă pentru programarea 

unor roboței realizați în cadrul cercului; 

      -Am folosit în aceeaşi şedinţă (oră de cerc) forme de lucru mai variate într-o armonizare şi realizare 

optimă în timp-modalitate metodică care s-a dovedit a fi mai eficientă , mai antrenantă, mai atractivă 

pentru elevi (ex.: experimente practice-distractive-individuale sau pe grupe de elevi, citirea şi discutarea 

unui material în domeniu, prezentarea unui mic referat, a unei lucrări electronice, jocuri didactice de 

analiză a schemelor, etc). Am pus accentul pe participarea activă la discuţii pe marginea celor prezentate. 

Au fost solicitate opiniile elevilor, luând atent în considerare toate ipotezele lor în încercările de 

explicare a fenomenelor observate, fără respingerea vreuneia (potrivit metodei Breinstorming, a emiterii 

ideilor în grup), intervenind în final prin sublinierea explicaţiei reale-în acest mod contribuind la 

formarea unor atitudini creative;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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  Membrii cercului de construcţii electronice-sunt contemporanii dezvoltării fără precedent a ştiinţei și 

tehnicii şi avem datoria să-i educăm în acest spirit, să le dezvoltăm creativitatea, pentru a deveni ei 

înşişi-la intrarea în viaţa profesională-purtătorii ştafetei progresului tehnico-științific. 
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  Robot realizat din componente electronice recuperate… 
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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 

Petrila, Str. T.Vladimirescu, nr. 3, cod poştal 305800 

SAU 

Telefon: 0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

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