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Hi, I am Delia!  
 
 

I live in Petrosani, Hunedoara and I am 

homeschooled as a     Grade 7 student at Wolsey Hall 

Oxford, UK. 

 

What’s the first thing that comes to your mind when I say ‘ROBOTS’? You might think 

of laser-shooting killers, or smug rulers with unnatural abilities. You might think of grey steel 

and two big, red glazed eyes, or a fake human among us! Formulas, or digits and wires.  

Too much? I think the one person that provoked me to ask this question is Asimov. 

Yes, you heard it, Asimov. Oh, you want specifics? The book that inspired me was Prelude to 

Foundation. The book is set in the future, in the year 12, 020 G.E, where forty billion people 

have settled on two million different planets, and all of this is ruled by Emperor Cleon. The 

capital city of this empire is the planet Trantor. Here in the great multidomed capital of the 

Galactic Empire, people have created a civilization of unimaginable technological and cultural 

complexity. Yet Cleon knows there are those who would see him fall—those whom he would 

destroy if only he could read the future, which he plans to. Hari Seldon has come to Trantor to 

deliver his paper on psychohistory, his theory of predicting the future. Though the theory has 

been proven by him, because of the complex history of the Empire, there is little chance for 

him to put in practice with the current state of the Empire. He sets off to dig back eons of 

history until the time when there was only one planet- if the rumors of this are true. This 

research leads to the discovery of a robot from that time, which can tell him the history that will 

help him to predict.  

Let’s take a break from my bookworm rambling, and talk 

about Asimov. Asimov coined the WORD robotics in 1941! 

That’s 80 years ago! Just think-the man we once thought crazy 

had predicted the future, and also presented his ideas in an 

entertaining way! Asimov's definition of robotics is: the 

technology connected with using computer-controlled robots to 

perform manipulative tasks. The standard definition is: The 

science or study of the technology associated with the design, 

fabrication, theory, and application of robots. Asimov’s definition 

is not far off, though. Asimov is a great writer, and one of the 

great things about his writing are his ideas. He incorporated the 

Laws of Robotics into all of his books! The Laws are: 

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, 
allow a human being to come to harm. 

2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would 

conflict with the First Law. 
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3.  A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the 

First or Second Laws. 

He actually added a fourth law, the zeroth law, to precede the others. 

4. A robot may not harm humanity, or, by inaction, allow humanity to come to harm. 

There is something about his books that enables me to think freely and express my opinion 

despite his intricate descriptions. 

 
Do you know what it is? Well, you see, I’m 12, and his books are more of an adult type of 

book, and yet, I had no problem reading it! He keeps it simple. As simple as could be, more 

simple than any over-thinking writer, like me.  

Speaking of writers, this also influenced my writing. Robots have often entered my 

writing since then, and have also made me ask myself more questions:  

Whenever I write about ANYTHING- this is the first time I‘ve asked this question-I ask myself, 

“Is this really believable?”. Even in fiction, it has to feel real, or the drama won’t attract anyone 

to continue reading. The simplicity of everything to character development and scientific things 

is astounding! He takes a complicated, only-geniuses-know-that thing and explains it in the 

best way ever! 

Ok, back to Robotics! Anyways, I have travelled alot! One of the countries I have lived 

and went to school in is the UAE. In the UAE, my dad seldom found time to spend time with 

me, and one of the things we started doing was coding. Now, we took it from the very start: 

HTML. We didn’t get to the pro level, but we’ve covered the basics, and know a little CSS. He 

bought me many books, even student books about apps and everything, which I’ve read 

several times. We decided to take it to the next level. In Dubai, he somehow found a coding 

class for kids my age, and I started learning with MIT App Inventor, which skips the html for 

you, and lets you design fun games! This was a very interesting way to learn, and I learned 

alot. When we moved back to Romania, I knew that not only do the commands count, but also 

what’s behind them! So we found something new and interesting! Professor Kovac Simre 

introduced my to Robotics, and gave me a new opportunity to learn more about what’s behind 

the codes. Instead of repeating commands and making games, now I am opening my mind, 

and looking at the things around me: 

Lights, computers, remote control cars. But how do they work? Well, that is exactly 

what I want to learn about! I like that you don’t only learn about symbols and circuits, you get 

to make them, and experiment with them! For example, the robotics class want to make a 

laser-engraver machine! Sounds interesting-and educational!  

This brings back memories! In year 4, my school from the UAE decided on what our 

special event would be! (It was a tradition for every year to have a day to celebrate something 

related to school, or voted among classmates! It was Robotics Day! The new ICT teacher saw 

how delighted we were in her class and suggested it. 

The yr4 classes split and started to plan on their robot! 

  So we had to decide on the structure of the robot based on some criteria. Sturdiness, 

creativity, speed, and the ability to carry. After sketching about five different kinds of robots, 

we gave in our ideas to be selected. After our robot was chosen, the teachers built it, and we 

put it to the test! Our class’s robot was pretty fast, designed creatively, carried the most cubes, 

and was really sturdy! We won! Our whole class got certificates! 
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Later on, a company called http://www.cr8go.com/v6/ was promoting robotics for kids: 

kids constructed a robot out of lego using instructions and tools,and then they would compete 

in a sumo competition to see which robot is strongest! Robot-sumo is a sport in which two 

robots attempt to push each other out of a circle (in a similar fashion to the sport of sumo).     

The robots used in this competition are called sumobots. The engineering challenges 

are for the robot to find its opponent (usually accomplished with infrared or ultra-sonic 

sensors) and to push it out of the flat arena. A robot should also avoid leaving the arena, 

usually by means of a sensor that detects the edge.The most common "weapon" used in a 

sumobot competition is an angled blade at the front of the robot, usually tilted at about a 45-

degree angle towards the back of the robot. This blade has an adjustable height for different 

tactics. Sumo robots are built from scratch, from kits or from Lego components, particularly the 

Lego Mindstorms sets. 

 

 

 

 I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before:                                               After:                                                                     

 

 

decided to join in, and after about an hour of frustration, confusion and triumph, I finally 

finished the robot! I put my robot inside the circle. The opposer placed their robot in front of 

mine. We clutched our controls, and on the count of three, twiddled the controls and the 

machines thrummed to life! It was really noisy, but in the end, the other robot was pushed 

outside the circle, and mine won! I got a trophy and a medal!  

 

Robotics is not a boy-only skill. I hope my story will be an inspiration to follow your 

passion, and even though I am far from perfect, I hope to make a difference, feed my curiosity, 

and learn! To those people out there that are afraid to do what you like, pursue your dreams!  

 
                            

 

 

 

http://www.cr8go.com/v6/
http://www.cr8go.com/v6/


 
   Pag.  6                                           Hobby ?                         Nr.4  --> 2018 

 

      
 

                   JOCURILE LOGICO-MATEMATICE- modalitate de stimulare a gandirii 

 

                                                        Prof.inv.primar TRUCA IONELA GABRIELA 

                                                        Scoala Gimnaziala Nr.7 Petrosani 

 

 

                                               
          

          Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operații care, în paralel cu destinderea și buna 

dispoziție, urmărește obiective de pregătire intelectuală, fizică, morală și  artistică a copilului.  

              Jocul didactic precizează, consolidează, îmbogățește, chiar verifică cunoștințele elevilor și  

     le antrenează capacitățile creatoare ale acestora. 

              Jocul logico-matematic folosit în cadrul orelor de matematică facilitează înțelegerea, asimilarea        

cunoștințelor, formarea deprinderilor de calcul matematic, dezvoltă calitățile gândirii, realizând o 

      îmbinare între joc și învățare. 

     Consider importantă folosirea jocurilor logico-matematice în proiectarea lecțiilor, deoarece acestea : 

- antrenează operațiile gândirii: analiza, sinteza, comparația, clasificarea, ordonarea, 

abstractizarea, generalizarea, concretizarea; 

- dezvoltă spiritul de inițiativă,independența în muncă și spiritul de echipă; 

- dezvoltă atenția, disciplina, spiritul de ordine în desfășurarea unei activități; 

- formează deprinderi de lucru corect și rapid; 

- asigură însușirea mai rapidă și mai temeinică a unor cunoștințe relativ aride pentru această 

vârstă ( numerația, operațiile matematice, etc,). 

Reușita jocului logico-matematic este condiționată de proiectarea, organizarea și desfășurarea lui metodică, 

de respectarea următoarelor cerințe de bază: 

- pregătirea jocului:adecvarea conținutului, a structurii sale, pregătirea materialului, 

proiectarea jocului; 

- organizarea judicioasă a acestuia: împărțirea corespunzătoare a elevilor clasei, eventual 

reorganizarea mobilierului, distribuirea materialului, care se face, de regulă, la începutul 

activității de joc, deoarece elevii intuind în prealabil materialele didactice necesare jocului 

vor înțelege mai ușor explicația învățătorului referitoare la desfășurarea jocului; 

- respectarea momentelor jocului didactic: 
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• introducerea în joc; 

• anunțarea titlului jocului și a scopului acestuia; 

• prezentarea materialului; 

• explicarea și demonstrarea regulilor jocului; 

• fixarea regulilor; 

• executarea  jocului de către elevi; 

• complicarea jocului, introducerea unor noi variante; 

• încheierea jocului, evaluarea conduitei de grup sau individuale. 

 

             Jocul logico-matematic poate fi organizat cu succes în orice tip de lecție și la orice clasă a ciclului 

primar. 

O clasificare a jocurilor didactice logico-matematice este dificil de făcut, totuși, în funcție de obiectivele sau 

sarcina didactică propusă, acestea se pot împărți astfel: 

a) După momentul în care se folosește în cadrul lecției pot fi: 

1) Jocuri didactice logico-matematice ca lecție de sine stătătoare; 

2) Jocuri didactice matematice folosite ca momente propriu- zise ale lecției; 

3) Jocuri didactice matematice în completarea lecției, intercalate pe parcursul lecției 

sau la final. 

b) După conținutul unităților de învățare de însușit, pot fi: 

1) Jocuri didactice logico-matematice pentru aprofundarea însușirii cunoștințelor specifice unei 

unități de învățare sau a unui grup de lecții; 

2) Jocuri didactice logico-matematice specifice unui nivel de vârstă sau a unei clase. 

c) După forma de exprimare : jocuri simbolice, jocuri conceptuale, jocurile ghicitori. 

d) După resursele folosite:jocurile materiale, jocurile orale, jocurile pe bază de întrebări, jocurile pe 

bază de fișe individuale, jocurile pe calculator. 

e) După regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție, jocuri cu reguli inventate, jocuri 

spontane. 

f) După componentele psihologice stimulate: jocuri de observație, jocuri de atenție, jocuri de 

memorie, jocuri de gândire, jocuri de imaginație. 

             Un exercițiu sau o problemă poate deveni joc logico-matematic dacă îndeplinește următoarele 

condiții:  

• realizează un obiectiv sau o sarcină din punct de vedere matematic; 

• folosește elemente de joc:întrecere individuală sau pe grupe de elevi, cooperarea, recompensarea, 

penalizarea greșelilor comise, aplauze, surpriza, cuvântul stimulator; 

• folosește un conținut matematic accesibil, atractiv, recreativ prin forma de desfășurare, prin 

materialul ilustrativ utilizat, prin volumul de cunoștințe la care apelează; 

• folosește  reguli de joc cunoscute anticipat de către elevi și respectate, pentru realizarea sarcinii de 

lucru propuse și stabilirea rezultatelor. 

Jocul logico-matematic utilizat în cadrul lecțiilor sporește caracterul practic-aplicativ al matematicii, este  o 

metodă de învățare permanent actuală, mărind eficiența lecțiilor, face ca elevii să devină interesați de 

activitatea ce o desfășoară . 
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EXEMPLE DE JOCURI LOGICO-MATEMATICE FOLOSITE ÎN  CICLUL  PRIMAR: 

 

1. Jocuri în legătură cu șirul numerelor naturale și cu sistemul zecimal pozițional de scriere al 

acestora: 

a) „Scrierea numerelor ce se pot forma cu un număr de cifre date” 

 

Exemplu:Scrieți toate numerele naturale de trei cifre ce se pot forma cu  1, 4, 3 și apoi cu 2,  

0, 8, fără a se repeta cifrele.  

Soluție: 143, 134, 413, 431, 314, 341, respectiv 208, 280, 802, 820. 

( Acest tip de joc se poate folosi la clasa a II-a, a III-a și a IV-a.) 

 

b) „Ce numere lipsesc ?” 

Exemplu: 3, 6, 9, 12, …30. ( Se observă că numerele din șir sunt rezultatele obținute la  

învățarea în clasa a II-a a înmulțirii când un factor este 3.) 

c) „Ghicirea unei cifre șterse” 

- Alege un număr format din trei cifre ( exemplu 762); 

- Calculează suma cifrelor lui. (7+6+2=15); 

- Scade suma obținută din numărul inițial (762- 15=747); 

- Șterge o cifră de la ultimul număr rezultat (exemplu 4)  

și comunică-mi-le pe celelalte două ( 7 și 7). 

                                  Cifra a treia ( cea ștearsă)  va fi ghicită de învățător astfel:  

                                         18 - (7 + 7) =18 – 14= 4. 

Explicație: Numărul ales se scrie în generalastfel: xyz=100x+10y+z și          

obținem 100x + 10y + z - (x + y + z)= 99x +9y = 9(11x+y)= M9. Deci, rezultatul este un  

multiplu de 9. Rezultă că suma cifrelor este  multiplu de 9. Cum ea nu poate depăși 27,  

atunci ea este 9, 18 sau 27. Pentru a afla  cifra ștearsă se scade din ea, după caz, suma  

           cifrelor comunicate. (Acest joc se poate folosi în clasele a III-a și a IV-a, pentru  

consolidarea   deprinderilor de calcul, folosind numere scrise cu trei cifre.) 

2. Jocuri în legătură cu operațiile numerelor naturale:  

a) „Completarea semnelor care lipsesc” (pentru ca relația să fie adevărată) 

Exemplu:100 50 1 7 7 

(Acest tip de joc matematic se face în toate clasele primare.)  

b) „Cine calculează mai repede ? ” 

( descoperirea unor tehnici de calcul rapid, aplicând proprietățile operațiilor matematice) 

Exemplu:1+2+3+…+99+100=(1+99)+(2+ 98) + ( 3+97 ) +…+ ( 49 + 51) + 50 +100 = 

=50 x 100 + 50 = 1050.  

(Acest tip de joc se adaptează în funcție de programa fiecărei clase.) 

 

c) „Robotul socotește”(Jocul poate fi adaptat și folosit la toate clasele primare.)   

3. Rebusuri matematice 

4. „Găsește cuvintele ascunse”   

(Într-un chenar sunt litere ce ascund cuvinte ce pot fi scrise de sus în jos, de jos în sus, de la  

dreapta la stânga și de la stânga la dreapta.) 

5. Sudoku- Jocuri de completare a unor pătrate cu numerele 1,2,3,4, astfel încât acestea să apară o 

singură dată sau a unor dreptunghiuri cu cifrele 1,2,3,4,5,6, astfel ca acestea să apară o singură dată. 
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6. Pătratul / Careul magicSe cere să se completeze pătratele astfel încât suma numerelor de pe fiecare 

linie să fie egală cu cea de pe oricarecoloană sau diagonală. 

7. „Găsește diferențele” 

Găsește diferențele dintre două imagini date și scrie numărul lor în pătrat. 

8. Geometrie cu chibrituri 

Din chibrituri de aceeași mărime se pot forma prin inventivitate, tot felul de figuri, iar prin  

mutarea unora dintre ele, se poate transforma o figură în alta. 

Exemplu: Construiți din 12 bețe de chibrituri o figură care are 4 pătrate. Mutați, apoi, două  

bețe pentru a obține 7 pătrate. 

9. „Cine urcă mai repede scara?” 

Elevii clasei, împărțiți pe grupe, au ca sarcină să rezolve fiecare câte o operație matematică  

scrisă pe o treaptă a scării. Pe tablă sunt desenate trei scări cu calcule de același nivel de  

dificultate. Câștigă echipa care a rezolvat mai multe exerciții corect în timpul cel mai scurt. 

 

10. Exerciții-joc prezentate spre rezolvare elevilor de clasa a IV-a la Evaluarea Națională 

 la matematică: 

a)În careul de mai jos, fiecare rând și fiecare coloană trebuie să conțină o singură dată cifrele  

impare. Completează căsuțele cu cifrele lipsă. 

b)La jocul de șah, mutarea permisă pentru cal este în formă de ,,L”.  

Mihnea pune calul calul în poziția f6 pe tabla de șah și de acolo efectuează mutări ale calului.  

Marchează cu x toate căsuțele unde Mihnea poate muta calul pe tabla de șah, pornind din  

poziția f6. ( S-au găsit 8 soluții.) 

c)La lecția de matematică, elevii unei clase primare primesc 10 pătrate numerotate cu numere  

de la 996 la 1002. Descoperă regula și scrie numerele care lipsesc pe pătratele lui Andrei. 

( Pătratele sunt așezate în formă piramidală.) 

   d)Calul se află în poziția B8, pe tabla de șah, și trebuie să ajungă în în poziția D5. Desenează pe  

tabla de șah un traseu posibil pentru deplasarea calului de la B8 la D5. 

e) Bunicul are o grădină dreptunghiulară, împărțită în părți egale. El vrea să sădească pansele pe  

3/8 din suprafața grădinii. Alege varianta corectă ce reprezintă suprafața pe care vrea să o  

sădească bunicul. ( din 4 variante date) 
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Activităţi desfăşurate la filiala din Petroşani , a Clubului Copiilor Petrila, la 
cercul de Electromecanică & Radioamatorism, coordonator cerc, profesor 

Imre Kovacs -YO2LTF. 
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Tutorial Fritzing 
 

Traducere şi adaptare realizată de:       Ilieş Victor Andrei,  Cl a VII-a  

                                              Ciobanu Alexio Patrick Cl a VI-a 

 
 
 Înainte de a începe un proiect în Fritzing, va trebui să construiți un circuit electronic în 
lumea reală și să vă asigurați că funcționează corect. Apoi veți reconstrui virtual circuitul din 
Fritzing. Să începem prin deschiderea lui Fritzing, denumirea și salvarea proiectului nostru.        
 
 Salvarea unui proiect este foarte recomandată la început și din când în când în timp 
ce lucrează, deoarece Fritzing este încă in testare și, din nefericire, uneori se poate bloca… 
 
 Din bara de meniu Fritzing, selectați Fișier> Salvare ca ... Specificați un nume și o 
locație pentru proiect și faceți clic pe Salvați. 
 

 
 
 



 
   Pag.  12                                           Hobby ?                         Nr.4  --> 2018 

 

      
 
 
Aranjarea mediului : 
 Înainte de a începe să lucrăm, am putea dori să aranjăm mediul în funcție de nevoile 
și preferințele noastre. 
 
 Din bara de meniu Fritzing, selectați Fereastră> și marcați ferestrele paletei pe care 
doriți să le vedeți în mediul înconjurător. 
 Trageți și plasați ferestrele paletei oriunde în mediul înconjurător și observați cum se 
rearanjează, combină sau plutește ferestrele. 
 Alegeți vizualizarea în panoul Navigator, în cazul în care nu este deja selectat. 
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 Construirea unui circuit . Asigurați-vă că circuitul dvs. în lumea reală funcționează 
corect. Apoi, reconstruiți circuitul în Fritzing urmând aceste linii directoare:  
 Trageți și plasați un Arduino din fereastra paletei Părți în Vizualizarea proiectului. 
Faceți același lucru cu un breadboard și toate celelalte părți ale circuitului. Dacă nu puteți găsi 
o parte în bibliotecă, utilizați componenta Mystery (pictograma arată ca o marcă de referință -
?). 
  Partea Mystery vă va permite să definiți rapid o parte nouă și conectorii ei (prin 
intermediul Inspectorului). Aveți posibilitatea să aranjați părți selectând, trăgând și plasând, 
sau utilizând funcțiile din bara de meniu, aflată sub Partea. Pentru a șterge o parte, pur și 
simplu selectați și apăsați BACKSPACE. Faceți clic și trageți conectorul de 5 m pentru 
Arduino. Acest lucru ar trebui să creeze un fir. Aruncați firul pe unul dintre conectorii panoului 
de bord. Conexiunea este confirmată de un mic cerc verde sau pătrat. Conectați toate 
componentele până când circuitul arată exact ca circuitul dvs. în lumea reală. Observați că 
conectorii care nu sunt conectați corespunzător sunt vopsite în roșu. Dacă faceți clic și țineți 
apăsat pe un conector, Fritzing va evidenția toți conectorii potențiali. Acest lucru poate fi util 
dacă doriți să vedeți întregul set de conexiuni atașate la această conexiune. Puteți îndoi firele 
adăugând puncte de îndoire. Doar trageți-i dintr-o parte . 
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 Selectați filele schematice și PCB pentru a urmări sau edita circuitul în aceste vizualizări. 
 
 
 
  

 

 

 

Editarea proprietăților: 

 Acum, că avem toate părțile conectate, să vedem cum putem modifica proprietățile fiecărei 

părți. Selectați oricare dintre componentele circuitului dvs. și consultați fereastra paletei. 

Inspector de componente: 

 Faceți clic pe numele piesei și redenumiți-o. Acest lucru este util când doriți să distingeți între 

părți similare. Încercați și să modificați alte proprietăți. 
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 De asemenea, puteți schimba proprietățile părților din vizualizarea PCB. Forma 
tabloului ar putea fi schimbată într-un bord  Arduino, într-un dreptunghiu redimensionabil sau 
într-o formă personalizată. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Pag.  16                                           Hobby ?                         Nr.4  --> 2018 

 

      
 
 

 
 
Exportul unui circuit: 
 După finalizarea construirii circuitului, salvați proiectul. S-ar putea să doriți să exportați 
circuitul dvs. ca fișier imagine sau PDF. 
 
 Selectați proiectul de vizualizare dorit pentru a fi exportat (breadboard, schematic sau 
PCB). 
 Din bara de meniu Fritzing, selectați Fișier> Export> și formatul dorit. 
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CUM  DEZVOLTAM  COMPORTAMENTUL  ECOLOGIC LA ELEVI? 

                                              Prof.inv.primar TRUCA IONELA GABRIELA 

                                              Scoala Gimnaziala Nr.7 Petrosani 

 
 

 „Pământul nu aparţine omului, ci, dimpotrivă, omul aparţine Pământului”, este un vechi adevăr, 

care trebuie să contribuie la dezvoltarea copiilor, deoarece problemele mediului înconjurător trebuie 

cunoscute încă de la vârste fragede. Fiind o problemă care interesează întreg mapamondul, fenomenele 

de poluare ale mediului sunt universale, nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de nici un fel de frontiere.  

Noile direcţii şi strategii de dezvoltare durabilă au la bază o morală a mediului înconjurător, de 

respectare a naturii care ne-a zămislit, de grijă pentru pământul care ne hrăneşte, pentru apa şi aerul atât 

de necesare vieţii.  

Dragostea pentru viu, pentru natură, este o componentă educaţională care are consecinţe asupra 

întregului comportament uman, în general. Natura joacă un rol important în viaţa tinerilor iar spiritul 

protejării naturii face parte în mod inevitabil din viaţa acestora. 

Educația ecologică este procesul prin care sunt cunoscute și clarificate concepte și atitudini 

necesare înțelegerii și aprecierii relațiilor dintre oameni. Prin educația ecologică putem să cultivăm 

dragostea și interesul elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului și a societății, 

putem să formăm atitudini de dezaprobare față de cei ce încalcă normele de păstrare a igienei mediului, 

contribuim la activizarea vocabularului legat de termenii ecologici, stimulăm curiozitatea față de tot ce 

înseamnă formă de viață pe pământ. 

Scopul educației privind protecția mediului înconjurător este de a oferi fiecărui elev posibilitatea   

de  a-și manifesta o atitudine personală, responsabilă față de natură, caracterizată prin dragoste, 

considerație, respect. 

În școala primară și gimnazială elevii sunt foarte receptivi la ce li se arată și spune în legătură cu 

mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Menirea școlii este să ofere în mod gradat și în acord cu 

particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice care motivează conduitele și normele eco-civice, să 

creeze și să organizeze activități privind protejarea mediului înconjurător. 

La nivelul politicilor educaționale actuale, un loc important îl ocupă parteneriatul școală-

comunitatea locală care vizează colaborarea școlii cu instituțiile de stat, cu agenții economici de stat și 

particulari, cu organizațiile, asociațiile și fundațiile nonguvernamentale care se implică direct în diverse 

forme de colaborare, printre care și educația ecologică. În acest sens, prin colaborarea Școlii ”TUDOR 

VLADIMIRESCU” cu Agenția pentru Protecția Mediului Târgoviște, am realizat relații de parteneriat 

viabile între elevi, cadre didactice și reprezentanți ai comunității locale. Acțiunile comune promovate 

prin calendarul evenimentelor ecologice ( de exemplu Luna Pădurii, Ziua Internațională a 

Biodiversității, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Apei, etc.) reprezentate prin simpozioane, concursuri pe 

teme specifice, activităţi practice de curăţire a parcurilor şi a locurilor de agrement, colectarea de 

materiale refolosibile, sădirea de pomi, îngrijirea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi, expuneri, distribuiri 

de pliante şi materiale publicitare pe tema protecţiei mediului, prezentări de casete video, concursuri de 

desene şi postere, toate acestea vor conduce la realizarea obiectivelor privind înțelegerea mediului și a 

nevoii de echilibru ecologic, cunoașterea efectelor poluării și întreprinderea unor acțiuni privind 

asigurarea calității mediului.  

Dintre cele mai importante activităţi desfăşurate cu elevii claselor primare din școala noastră 

amintim: 
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- activități practice: activităţi de ecologizare a spaţiilor verzi,  activităţi de plantare  în parteneriat 

cu alte clase, excursii, drumeţii, realizarea unor portofolii, activităţi de confecţionare de afişe, pliante, 

planşe, benzi desenate, iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe teme de mediu, jocuri de rol, scenete. 

 - activități teoretice: concursuri tematice, vizionare de filme, dezbateri pe tema rolului pe care şi-

l asumă fiecare elev în protecţia mediului, subiecte de discuţii privind influenţele mediului înconjurător 

asupra sănătăţii, realizarea de colaje, redactarea de mesaje şi scrisori pe teme de protejare a naturii, 

expoziţii tematice, reprezentarea schematică a relaţiei organism- mediu, elaborarea şi susţinerea de 

referate şi proiecte, realizarea unor miniproiecte individuale sau de grup. 

Resursele materiale folosite pentru realizarea acestor activităţi au fost: puieţi, afişe, pliante, 

reviste, diapozitive, fotografii, fişe de lucru, diagrame,  chestionare, etc. 

Modalităţi de evaluare au constat în teste/ chestionare orale, scrise, practice, autoevaluare, 

miniproiecte şi portofolii. 

 Pe tot parcursul desfășurării activităților am avut în vedere : 

• Prelucrarea informațiilor utilizând moduri variate de antrenare a gândirii elevilor; 

• Stimularea unor corelații intra- și interdisciplinare; 

• Formarea deprinderilor de a utiliza independent diverse surse de informare, în afara manualului 

(pliante, materiale publicitare etc.); 

• Solicitarea elevului de a decide asupra unor sarcini de lucru și probleme expuse. 

       Învățând eficient, elevul are posibilitatea să redescopere natura prin contactul direct cu aceasta, în 

care rolul cadrului didactic este de ghid și colaborator. Pentru aceasta se impune crearea condițiilor 

favorabile elevilor de a-și forma și dezvolta competențele într-un ritm individual, de a putea să-și 

transfere cunoștințele acumulate. 

Dar pe lângă şcoală, o importanţă deosebită îi revine şi familiei şi comunităţii aceștia find factori 

esențiali în educația copilului. De aceea în activitățile pe care le-am desfășurat am implicat frecvent 

părinții și reprezentanți ai comunității locale.  

Astfel, şcoala trebuie să-şi adapteze într-o măsură mare curriculum-ul la presiunile etosului 

comunitar, cu valorile sale specifice de ordin material şi cultural. Orice progres socio-economic 

generează factori determinanţi pentru schimbarea şi dezvoltarea curriculumului educaţional. Majoritatea 

statelor lumii au conştientizat că educaţia şi şcoala îndeplinesc nu numai o funcţie de reproducere 

socială, ci şi una de înnoire socială şi progres economic. Curriculumul trebuie, în aceste condiţii, nu doar 

să asigure asimilarea culturii existente, ci mai ales să permită îmbogăţirea culturii fiecărui individ. 

La toate nivelele procesului educativ, educaţia ecologică pretinde interdisciplinaritatea, adică o 

cooperare între disciplinele tradiţionale indispensabile înţelegerii complexităţii problemei mediului şi 

formulării de soluţii. 

Educaţia ecologică trebuie să pregătească individul pentru viaţă şi să-i dea calitatea necesară 

pentru a juca un rol productiv, în vederea ameliorării condiţiilor de viaţă şi a protejării mediului, şi 

ţinând seama de valorile etice. O astfel de educaţie creează o viziune de ansamblu conformă realităţii, 

interdependenţa dintre mediul social şi natură. 

„Explozia ştiinţifică” din ultima jumătate de veac este primul factor care a determinat ample 

reforme şcolare şi optimizări curriculare în majoritatea ţărilor lumii. Presiunile cuceririlor ştiinţifice 

continuă şi expansiunea cunoaşterii îşi amplifică ritmul. Aceste presiuni se exercită cu precădere asupra 

conţinutului învăţământului, obligând la modificări radicale ale planurilor şi programelor şcolare. Din 

această perspectivă, evoluţia societăţilor impune reevaluarea priorităţilor în educaţie. 

Elevii trebuie să fie puşi cât mai curând în prezenţa unor probleme complexe să li se ceară să 

propună soluţii, să participe la măsuri de protecţie a mediului( amenajarea terenurilor, plantări, 

curăţenie,etc.) loturile de plante cu toate lucrările de întreţinere, inclusiv recoltarea sunt forme practice  
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care probează evident că prin muncă şi prin dragoste faţă de natură se obţin succese utile şi 

palpabile; creşterea animalelor mobilizează afecţiunea copiilor, grija şi responsabilitatea lor, dezvoltând 

înţelegerea şi simţul practic. 

La nivelul şcolii elevii trebuie să cunoască noţiuni de ecosistem şi de asemenea legăturile dintre 

anumiţi factori socioeconomici, care conduc şi determină raportul om-mediu. Educaţia ecologică va 

învăţa pe toţi elevii să respecte locul, natura, mediul, produsele nepoluate: reciclarea, recondiţionarea, 

refolosirea; scopul primordial în domeniul ecologic va căpăta rezonanţe poetice când se va consemna şi 

ocrotirea naturii şi mijloacele de depoluare. 

O educaţie ecologică va aduce înţelegerea că în natură există legi inexorabile, că omul poate 

gospodări planeta numai cunoscând-o în întregime şi folosindu-i legile imuabile ca şi pe cele trecătoare. 

O educaţie ecologică formează la elevi o gândire sistemică, gândirea dialectică, a conexiunilor, a 

feedback-ului, a părţilor componente care se regăsesc în surplus, calitativ, în cadrul unui organism 

unitar. 

Nu trebuie neapărat să formăm specialişti în educaţia ecologică, dar trebuie să dăm elevilor 

competenţa necesară pentru a defini conţinutul şi experienţa pozitivă privind mediul şi problemele sale. 

Aceasta se poate realiza prin perfecţionarea personalului: prin formare interdisciplinară, 

utilizarea resurselor naturii, amenajarea urbană, combaterea poluărilor în alimentaţie,etc. 

Se va pune accentul pe problemele mediului în contextul dezvoltării umane, în general şi în 

contextul dezvoltării social-economice naţionale. 

Pentru a realiza acest lucru trebuie să se intensifice atelierele de lucru şi activităţile practice, care 

să asocieze pe teren profesori de diferite discipline; în felul acesta se promovează valoarea cunoaştereii 

interdisciplinare şi a viziunii globale. 

La nivel global, a început să se formeze o opinie favorabilă în ceea ce priveşte protecţia naturii, 

accentul punându-se pe însuşirea unei educaţii şi a unei etici ecologice adecvate. De asemenea, şi la 

nivelul şcolilor programele de instrucţie şi educaţie au în vedere faptul că educaţia ecologică nu este 

doar o cerinţă care să facă faţă problemelor ridicate în prezent, ci, mai ales, una pentru rezolvarea 

problemelor viitoare. 
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Utilizarea imprimantei 3D, la Clubul Copiilor Petroşani, filială a Clubului Copiilor din 

Petrila . Cercul de electromecanică coordonat de prof. Imre Kovacs.-YO2LTF. 
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Prelucrarea imaginilor în Inkscape şi transformarea lor în fişiere 
de tip G-cod, recunoscute de imprimanta laser. 

 
 

Traducere şi adaptare realizată de Delia Ioane ,cl.a VII-a 
             dupa un articol scris de Ed Powell. 

 

 
 

 

1. Mergeti la ‘File’  >  ‘Document Properties’ (Fig 1).  

  
(Fig. 1 – Deschide Document Properties)  

  

2. Schimbați setările după cum se arată mai jos: (in functie de  imprimanta dumneavoastră) (Fig. 2)  

  

 
 

(Fig. 2 – Schimba setarile)  

 

3. Inchide fereastra ‘Document Properties’ 
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4. In meniul ‘Extensions’ selecteaza ‘Gcode Tools’ si apoi ‘Orientation Points’. (Fig. 3)  

   
     (Fig. 3 – Deschide fereastra ‘Orientation points…’.)  
  

5.    Introduceți setările după cum se arată mai jos: (Figura 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4 – Modificați setările ca in imagine)  

  

6. Punctele de orientare vor fi amplasate in partea de jos a zonei dvs. de lucru. În funcție de cum este setat 

codul dvs. GRBL va trebui să le mutați. Dati click pe punctele de orientare și mutati-le în zona în care 

doriți. (Figura 5) 
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(Figura 5 - Faceți clic pe punctele de orientare și mutati-le în locația dorită.) 

  

7. In meniul ‘Extensions’ selecteaza ‘Gcode Tools’ si apoi ‘Tools Library…’. (Fig. 6)  

  
(Fig. 6 – Intra in fereastra ‘Tools Library’.)  

  

8. Selecteaza ‘Plasma’ si apasa ‘Apply’.  (Fig. 7)  

  
(Fig. 7 – Selecteaza ‘plasma’ si apasa ‘Apply’)  
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9. Apasa ‘Zoom’ din meniul stang si faceti click pe cutia verde care apare in ultimul pas. Apoi apasa pe ‘Text 

tool’.  (Figura 8)  

  
(Fig. 8 – Zoom in on the green box.)  

  

  

10. Schimba setarile precum cele de mai jos. (Figura 9)   

 

 

  
(Fig. 9 – Change the settings to match these.)  

 

 

  

11. Faceti click pe ‘Text’ iar si scrie ceva. Da click pe  ‘Select’ tool  > your letters > si trageti cuvintele unde le 

doriti. (Figura 10)  
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(Figura 10 – Trage literele unde le vreti spatiul de lucru. ) 

12. Activeaza ‘Select’  si apasa pe litere ca sa le selectezi.  

13. Da click pe ‘File’ > ‘Export PNG Image…’  

  

14. Schimba setarile precum cele de mai jos: (Doar trebuie sa schimbati numele fisierului si setarile dpi) 

(Figura 11)  

  

 
  

15. Da click pe ‘Export’.  

  

  
( Fig. 11   –   Change  settings to match these.)   
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16. Da click pe ‘File’ > ‘Import…’ . (Figura 12)  

  
(Figura 12 – Da click pe 'Import'.)  

17. Selecteaza fisierul care tocmai l-ai exportat mai devreme. (Figura 13)  

  
(Fig. 13 – Select your newly exported file.)  

  

18. Fisierul nou apare pe pagina. (Fig. 14)  

  
(Fig. 14 – Fisierul nou apare ca un fisier .png. ) 



 
   Pag.  28                                           Hobby ?                         Nr.4  --> 2018 

 

      

  
  

  

19. Selecteaza fisierul .png ca sa Select the .png file to highlight it.  

  

20. Selecteaza ‘Path’  > ‘Trace Bitmap…’ din meniul partea de sus a ferestrei.  

  

21. Da click pe ‘Apply’ in fereastra ‘Trace Bitmap Settings’. 

  

22. Da click pe imaginea de text .png si trage imaginea ‘trasata' sub ea. (Fig. 15)  

 

(Fig. 15 – Da click si trage imaginea trasata de pe imaginea .png.) 

 

23. Selecteaza ‘Path’  > ‘Object to Path’ cu imaginea trasata evidentiata. (Fig. 16)  

  
(Fig. 16 – Select ‘Object to Path’.)  

  

24. Selecteaza ‘Extensions’  > ‘Gcodetools’  > ‘Area’:  (Fig. 17)  

  
(Fig. 17 – Intra in dialogul ‘Area’.)  
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25. Selecteaza fila ‘Fill Area’ si asigura ca setarile sunt setate conform imaginii de mai jos. (Fig. 18)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Fig. 18 – Setaza conform imaginii.)  

 

 

26. Da click pe ‘Apply’ si asteapta pana cand apar liniute albastre in imaginea de text precum imaginii de 

mai jos: (Fig. 19) 

  
(Fig. 19 –Ar trebuii sa apara liniute albastre pe text/imagine.)  

 

 

 

 

27. Da click si trage cutia in jurul imaginii ca sa o evidentiezi. (Figs. 20 & 21)  
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(Fig. 21 – Totul ar trebui sa fie evidentiat acum.)  

  

  

  

  

  

  

28. Mergi la ‘Extensions’  > ‘Gcodtools’ > ‘Area’ si da click pe fiecare dintre file ca sa fii sigur ca setarile sunt 

setate conform imaginii de mai jos.  

  

 

 

 

 

 

 

  
( Fig. 20   –   Drag a box around the traced letters.)   
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  1.      2.   

  

  

  

3.   4.   
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5.   6.   

  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30. Da click pe fila ‘Area’  > ‘Path to Gcode’ si selecteaza ‘Apply’.  (Asta o sa schimbe liniile in modelul 

adevarat in gcodetools.) O sa vedeti sajeti care indica pe unde laser-ul o sa treaca. (Fig. 22)  

  
(Fig. 22 – Sajeti apar sa arate ‘toolpath’, adica pe unde o sa treaca laser-ul.)  

31. Acum puteti deschide fisierul in Universal Gcode Sender (UGCS)  (cel mai folosit) si trimite la laser-ul 

pentru gravat.  
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

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

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

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

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

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  
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