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Generatoare de tonuri simple pentru practica CW 
 

Notă: toate imaginile din acest articol pot fi găsite la rezoluție mai mare la: 

generators-tone-practice-CW-https://github.com/danielromila/Simple 

Simțind un interes pentru subiectul acestui articol, am realizat câteva oscilatoare audio simple care pot fi 

utile pentru practica CW. Nu m-am putut abține să nu refac schemele pe care le-am realizat cu mulți ani 

în urmă, să le îmbunătățesc și să scriu un material despre acestea. 

Primul generator este un oscilator cu 2 tranzistori bipolari. Unul este pnp și unul este npn. În versiunea 

mea a acestei scheme (există o mulțime de versiuni ale acesteia pe Internet) folosesc 3 Volți ca sursă de 

alimentare. Funcționează fără nicio schimbare de la 1,5 v la 6 V. După 6 V, tonul se schimbă puțin și ar 

putea fi necesar să reglați rezistorul de 68 KOhm pentru a menține tonul generat în intervalul 800 Hz - 

1000 Hz. Ar funcționa, oricum. Dar la 3 V tranzistoarele nu se supraîncălzesc. Am folosit 2N3904 și 

2N3906. Consumul este sub 10 mA, iar puterea totală este sub 30 mW. Schema: 

 
Am făcut-o pe breadboard și am folosit o bancă de alimentare cu un adaptor de alimentare: 

 

 

 

https://github.com/danielromila/Simple-CW-practice-tone-generators
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Curentul meu vizat pentru LED-uri este de 0,5 mA. Funcționează bine la curent mai mare, cu o durată de 

viață mai scurtă. Ele pot fi văzute bine chiar și la 50 micro Amperi.  

LED-urile au devenit din ce în ce mai eficiente în ultimii ani, iar zilele în care aveau nevoie de 20 mA au 

dispărut. Sunt atât de eficiente încât sunt folosite chiar și în blitz-uri fotografice. 

Puteți vedea și auzi acest simplu generator de sunet audio la: 

 
https://youtu.be/d2I5sujsM_c 

 

Un alt generator de ton simplu se realizează cu un circuit integrat invertor TTL, SN7404: 

https://youtu.be/d2I5sujsM_c
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Manipularea se face în circuitul de masă al difuzoarelor / LED-urilor. În acest fel, oscilatorul 

funcționează continuu și nu schimbă frecvența atunci când este apăsat manipulatorul. Consumul este sub 

1 mA fără tastare și în jur de 20 mA când manipulatorul este apăsat. Frecvența audio este dictată de R1 și 

C1. F = 1 / (1,1 * R1 * C1). Valoarea R1 de 15 KOhm generează un sunet cu un ton cumva mai ridicat; 

în practică am încercat și cu 68 KOhm și 47 KOhm. Toate cele 3 valori funcționează și ar trebui să 

utilizați formula pentru tonul ales. Sunetul este mai plăcut la acest al doilea generator de ton, deoarece: 
- Semnalul dreptunghiular este de 50% - 50%, în timp ce la primul generator există un tren de impulsuri 

scurte, ceva de genul 95% - 5%. 

- Oscilatorul este întotdeauna alimentat, astfel încât frecvența sa este stabilizată deja în momentul 

(momentele) de tastare. 

- Partea oscilatorului este separată de ieșirea difuzorului / LED-ului printr-un tampon invertor (invertorul 

între pinii 8 și 9 ai IC SN7404. 
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O puteți vedea și auzi în funcție pe YouTube la: https://youtu.be/e0-t8pNq5rw 

O versiune a celor de mai sus folosește SN74HC00 în loc de SN7400 (SN74HC04). Circuitul integrat cu 

14 pini are în interior 4 porți NAND. Una dintre porți este utilizată pentru a bloca sau permite oscilația. 

Este nevoie de un curent foarte mic pentru a trece prin cheia / comutatorul de manipulare: 

 
De asemenea, am desenat schema pentru a arăta conexiunile circuitului integrat: 

 

 

 

 

 

Pe baza schemelor anterioare am 

realizat un generator de ton CW „de 

putere”; dacă vecinii tăi nu știau că 

ești radioamator, acesta este un bun 

prilej să te audă și să afle. Nu am vrut 

să exagerez, așa că am limitat puterea 

audio la aproximativ 1,3 wați (în 

videoclip am arătat cum să-l fac de 2 

W), dar este posibil să obțineți 3 wați 

prin simpla jonglare cu valorile 

rezistenței conectate la baza 

tranzistorului final 2SD882: 

https://youtu.be/e0-t8pNq5rw
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Menționez din nou aici că rezistența R1 de 15 K ar putea impune un ton prea ridicat pentru un anumit 

gust și poate 68 KOhm sau 47 KOhm ar genera tonuri mai plăcute (mai mici). Am încercat toate cele 3 

valori pentru R1 și toate funcționează bine și pot fi folosite. Invertoarele 1, 2 și 3 (cele 3 invertoare 

inferioare de la SN7404) oscilează și alimentează cu semnal invertorul tampon conectat între pinii 9 și 8. 

Ieșirea acestui ultim invertor trece prin R2 și R5 la baza tranzistorului final 2SD882 . Dacă Q2 (2N3904) 

nu este introdus în circuit, difuzorul va fi puternic, continuu cu semnal audio, iar LED-ul se va aprinde. 

Dar calea semnalului este tăiată la masa de Q2 și nu există sunet pe difuzor. Baza Q2 este conectată cu 

R6 (15 KOhm) la plus 5 Volți. Manipularea CW se face în baza Q2. În acest fel, manipulatorul comută 

un curent foarte mic - altfel comutarea s-ar fi făcut în emiterul lui Q1 și sute de mA ar fi fost la 

contactele tastei CW. C2 limitează clicurile nedorite ale contactelor. 

Se pare că am creat o nouă schemă pe care nimeni altcineva nu a făcut-o (încă). Tranzistorul final nu 

intră în saturație - deci există încă rezerve pentru a manevra cu valorile R2 și R5 (pentru a le reduce) și 

pentru a obține mai multă putere audio. Prin scurtarea R5, puterea totală va deveni 2 wați. Dar chiar și cu 

1,3 wați este suficient pentru o sală de clasă, mai ales dacă difuzorul se află într-o cutie dedicată. LED-ul 

necesită aici un rezistor in serie mai mic R3 (1 KOhm) exact pentru că există o anumită tensiune pe 

emiterul-colectorul Q1 și nu se scurtcircuitează la masa. Consumul în regim de așteptare (alimentarea cu 

energie electrică) este de 4 mA. 

Panoul de afișare din imaginea următoare arată consumul maxim de 262 mA, pentru 1,31 wați la 5V: 

 

https://youtu.be/hhRU2ucu3Us O puteți vedea și auzi în funcție pe YouTube la: 

Prima parte a videoclipului este cu scurtcircuitarea rezistorul R5. În cea de-a doua parte a videoclipului 

am eliminat scurtcircuitul firului verde și am repetat testul de sunet și măsurătorile. 

Iată versiunea „de putere” cu circuit integrat SN7400 (SN 74HC00): 

Comanda 

rapidă R5 
Pentru o 

putere de 2 

W 

https://youtu.be/hhRU2ucu3Us
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Puterea maximă poate fi obținută prin reducerea R1 de la 2 KOhm la 270 Ohm. Folosind mai puțin de 

270 Ohm ar pune în pericol ultima poartă NAND, deoarece știe să furnizeze doar 16 mA. 

 

Toate schemele sunt desenate de mine pe calculator. Concepția acestor variante specifice îmi aparține, 

dar întotdeauna exista in spate o munca de cercetare si adaptare a unor scheme deja existente si făcute de 

alții, pentru ca nu are rost sa reinventam roata de fiecare data. 

 

 

Daniel Romila - VE7LCG  
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O GOSPODĂRIE MODERNĂ 
 

REALIZATORI: Cortojan Alexandru, Cls. A VIII-A 

Manațe Rareș, Cls. A VI-A 

Palatul Copiilor Deva 

Profesor Coordonator: Amalia-Mihaela Cucu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această lucrare îndeplinește mai multe funcții: 

-În primul rând asigură udarea automată a plantelor decorative în funcție de umiditatea solului 

-Udarea automată se realizează utilizând și un servomotor cu ajutorul căruia se aduce jetul de apă la 

nivelul unde trebuie udată o plantă 

-Poate măsura temperatura și umiditatea din mediul ambiant și afișează parametrii pe un ecran LCD  

-Avertizează la apropierea unui intrus 

Recipientul cu apă, pompa de apă, modulul releu, senzorul de umiditate al solului, placa Arduino 

(microcontrolerul), modulul LCD, senzorul de temperatură și umiditate, modulul IR, bateriile, sunt 

încadrate într-o căsuță din placaj sau în exteriorul acesteia. Deoarece pentru a uda florile se folosește un 

furtunaș , ca și design am confecționat o mică „fântână” cu un braț acționat de  servomor, de braț fiind 

atașat și furtunul pentru apă. Pentru realizarea proiectului am folosit lemn, placaj, bambus, vopsea, 

adeziv special, decorațiuni.   

 

 

A. SCHEMA ELECTRONICĂ ȘI ALCĂTUIREA ROBOTULUI 
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B. AFIȘAREA TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII 

Am folosit senzorul de temperatură și umiditate. Senzorul trimite informația privind temperatura și 

umiditatea din mediul ambiant către Arduino (microcontroler), acesta decodează informația și o transferă 

către modulul LCD care afișează parametrii primiți. 

 

 

 

 

 

 

 

C. UDAREA AUTOMATĂ A FLORILOR 

Pentru aceasta am folosit senzorul de umiditate sol, modulul LCD atașat de Arduino, modulul releu 

și pompa de apă, precum și servomotorul. 

Senzorul introdus în sol, citește o valoare analogică în funcție de umiditatea solului, aceasta este trimisă 

microcontrolerului, care procesează informația, o afișează pe ecranul LCD. În funcție de umiditatea 

solului, dacă aceasta este prea mică, microcontrolerul dă comandă servomotorului care deplasează 

„brațul” de care este atașat furtunul, apoi trimite comanda către releu, care, la rândul său, pornește 

pompa de apă. În cazul unui sol cu umiditate mare, servomotorul și releul care pornește pompa nu vor fi 

acționate. 
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D. ALARMĂ INTRUȘI 

Pentru aceasta am folosit senzorul IR, iar pentru avertizare un buzzer și un LED. În momentul 

apariției unui intrus în raza de acțiune a senzorului IR, acesta trimite un semnal la microcontroler care 

procesează informația și trimite semnal la buzzer și LED. 

 

 

 

 

 

 

 

E. BIBLIOGRAFIE 
 

1. www.Nextlab.tech 
2. www.youtube.com 
3. www.instructables.com  

 

http://www.nextlab.tech/
http://www.youtube.com/
http://www.instructables.com/
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QSL -uri obţinute  de radioclubul YO2KQK de la Clubul Copiilor Petroşani 

în perioada pandemiei.. 
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Necesitatea dezvoltării competențelor de literație la elevi 
 

    Prof. Haiduc Laura Anamaria 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

Perioada pe care o traversăm impune activităţi educaţionale ce urmăresc pregătirea 

elevilor pentru viaţă, pentru rezolvarea creativă a problemelor care există şi care abia 

urmează să se contureze.  

Pentru ca elevul modern să corespundă timpurilor moderne, trebuie să fie instruit să 

observe lumea, să pună întrebări, să o descopere, să se integreze armonios în societate, să 

înveţe a lua decizii importante, a construi relaţii cu cei din jur etc. În acest sens, 

dezvoltarea competenţei lectorale este condiţia sine qua non a dezvoltării competenţelor 

specifice ale disciplinelor şcolare şi ale celor cheie pentru transformarea elevului într-un 

cetăţean activ. 

 Deşi nu e formulată drept o competenţă-cheie, competenţa de lectură este definită 

foarte clar în toate documentele reglatoare ale disciplinei Limba şi literatura română: 

„Competenţa lectorală rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l 

interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acestui text (de viaţă cotidiană, istorie, 

geografie, ştiinţe) şi, nu în ultimul rând, prin uzul unui instrumentar de teorie literară. 

 Acest set de competenţe porneşte de la elementara capacitate de a citi coerent orice 

e scris în limba română şi implică o gamă largă de operaţii intelectuale, asigurate (în etapa 

şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este înţeles nu doar la suprafaţa 

informaţiei, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini”.  

Competenţa de lectură a constituit obiectul de studiu a numeroşi exegeţi, cadre 

didactice; s-au propus teorii, s-au implementat concepte, s-au validat strategii. 

Dezvoltarea competenţei de lectură rămâne însă o problemă mereu deschisă.  

Cu toate că ştie să citească, elevul nu e capabil să identifice în text informaţia 

cerută, întâmpină probleme la formularea ideii principale, nu poate raporta textul la 

experienţa personală. 

Pentru motivarea lecturii de plăcere, este important, în calitate de profesor, să 

determinăm atitudinea elevilor faţă de lectură, preferinţele literare/nonliterare ale elevilor, 

timpul acordat citirii. Analiza datelor unui asemenea chestionar permite ajustarea listei de 

lecturi astfel încât aceasta să includă şi domeniile de interes ale elevilor, să respecte 

principiile relevanţei, al accesibilităţii, al atractivităţii.  

Pentru a stabili zonele de interes ale elevilor care nu citesc bibliografia 

recomandată, am studiat preferinţele lor de lectură, menţionate la întrebarea „Ce îţi place 

mai mult să citeşti?” Am identificat faptul că sunt pasionaţi de religia, tradiţia, cultura, 

dezvoltarea politică, economică, sistemele educaţionale din Extremul Orient, aspectele  
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dezvoltării personale, ceea ce m-a determinat să proiectez o serie de ateliere de 

lectură care să le ofere oportunitatea de a prezenta temele lor preferate, a-şi creşte stima 

de sine. Deoarece calculatorul ocupă un loc important în viaţa elevului modern, am 

integrat în activităţile educaţionale resursele digitale, care să schimbe perspectiva elevilor 

cu privire la utilizarea calculatorului, acesta devenind un instrument de învăţare, nu doar 

un mijloc de distracţie.  

De asemenea, pentru construirea unui demers didactic eficient, este foarte 

importantă diagnosticarea nivelului de competenţă lectorală (LiFT 2 [7]). Acest 

chestionar permite identificarea elevilor capabili de performanţă în domeniul lecturii, a 

nevoilor de dezvoltare a acestora, pentru ca profesorul să-i orienteze în selectarea textelor 

şi extinderea orizontului de lectură. Diagnosticarea elevilor cu nivel scăzut de literaţie 

implică abordarea unei instruiri individualizate şi diferenţiate. 

 Profesorului îi revine rolul de a determina motivele lipsei de comprehensiune a 

textului: elevul nu înţelege toate cuvintele; nu are vocabular suficient; îi lipsesc 

cunoştinţele legate de caracteristicele diferitelor tipuri de text; îi lipseşte vocabularul 

specific disciplinei; nu are cunoştinţe anterioare specifice disciplinei; nu înţelege sintaxa 

textului; îi lipseşte motivaţia şi de aceea nu se concentrează asupra înţelegerii celor citite. 

Identificând cauzele obiective ale dificultăţilor comprehensiunii textului, profesorul va 

recurge la strategiile didactice menite să faciliteze înţelegerea lecturii, să îl ajute pe elev 

să descopere şi să se descopere, prin variate forme de organizare: activitate frontală, în 

pereche, în grup sau individuală.  

Experimentând diferite strategii didactice în vederea dezvoltării competenţei de 

lectură, am identificat patru direcţii care se completează şi se armonizează: 

 a)  consolidarea ethosului şcolar; 

 b) organizarea lecţiilor de literatură respectând modelul: prelectură, lecturi 

succesive, postlectură; 

 c) abordarea literaturii din perspective inter- şi transdisciplinare; d) instruirea 

diferenţiată, organizarea Cercului de Excelenţă, a consultaţiilor individuale.  

Pentru dezvoltarea plăcerii de a citi, consolidarea relaţiilor de parteneriat cu 

părinţii, cu librăriile, cultivarea valorilor general-umane, dezvoltarea competenţelor 

specifice, utilizez metoda nonformală: traseul didactic– călătorie la librărie. Organizat la 

începutul anului şcolar, momentul poate deveni dominant în motivarea pentru lectură, 

pentru construirea/consolidarea ethosului şcolar: acea încredere reciprocă a elevului şi a 

profesorului că alcătuiesc o echipă, colaborează, se respectă. Precondiţii: acordul 

părinţilor pentru procurarea unei cărţi din lista de lecturi; colaborarea cu librarii pentru a 

asigura numărul necesar de cărţi cu acelaşi titlu/din aceeaşi colecţie/la acelaşi preţ, pentru 

a informa elevii, a răspunde la întrebări; colaborarea cu profesorul de istorie; telefon 

mobil, aparat de fotografiat.  

Vizita la librărie a fost completată de alte câteva sarcini: la deplasarea pe jos, elevii 

au notat numele străzilor, numărul intersecţiilor dus - întors. Profesorul de istorie care a  
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însoţit clasa le-a povestit elevilor despre clădirile-monument de pe traseu. La 

librărie, elevii au făcut cunoştinţă cu noile apariţii editoriale, au luat interviu librarului cu 

privire la cea mai scumpă carte din magazin, cea mai vândută, cele mai solicitate de 

adolescenţi, au procurat cărţi. 

 La revenirea în sala de clasă, au scris o dedicaţie pentru colegul de bancă, şi-au 

dăruit reciproc cartea. Pentru abordarea interdisciplinară, împărţiţi în 4 grupe, au 

prezentat itinerarul parcurs în scheme, desene, fotografii, s-au documentat şi au realizat 

prezentări electronice despre personalităţile menţionate. Activitatea prezintă un mare grad 

de atractivitate pentru elevi, devine memorabilă, emoţionantă, contribuie totodată la 

dezvoltarea competenţelor-cheie.  

Pentru a consolida ethosul şcolar, experienţa pedagogică a confirmat necesitatea 

anunţării listei de lecturi suplimentare înaintea vacanţei de vară, discutarea cu elevi a 

graficului de prezentare a cărţilor, orientarea înainte de lectură spre temele ce urmează a fi 

abordate în cadrul atelierelor de prezentare a operei literare.  

Receptarea textului literar. Prelectura. 

 Cercetătoarea Alina Pamfil, în „Didactica literaturii. Reorientări”, accentuează cele 

trei etape esenţiale în receptarea textului literar: prelectura, lectura propriu-zisă (lecturile 

succesive) şi postlectura.  

Teoriile moderne despre rolurile cititorului m-au determinat să reevaluez receptarea 

textului literar, pentru a facilita întâlnirea elevului cu opera, în special, organizarea 

prelecturii. Strategiile didactice utilizate vizează formularea orizontului de aşteptare al 

cititorului, referirea la detaliul biografic al autorului ca punct de plecare pentru opera 

literară, explicarea contextului social-istoric în vederea motivării elevului pentru lectură, a 

asigurării comprehensiunii operei literare.  
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Locul II la Maratonul radio ,,Bătălia de la  Posada” – ediţia 2021,        
concurs organizat de ,,Radioclubul Cozia” – din Rimnicu Vilcea.. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Pag.  18                                           Hobby ?                         Nr.1  -->  2022 

 

      
 

FEMEI DE ȘTIINȚĂ 

 

Prof. Szöllösi – Moța Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

Știința este realizată în cea mai mare parte de femei, deși mințile masculine au preluat în mod 

tradițional meritele marilor cercetări și au semnat marile realizări ale evoluției științifice și 

tehnologice. Din anul 2015 ziua de 11 februarie este Ziua Internațională a Femeilor de Știință. Acest 

eveniment de importanță globală, are drept  obiectiv sprijinirea femeilor de știință, promovarea femeilor 

și fetelor la educație, formare și cercetare în știință, tehnologie, inginerie, matematică. 

 Printre femeile remarcabile amintim: 

Hypatia din Alexandria - născută în Alexandria la sfârșitul secolului al IV-lea, este considerată de 

mulți prima femeie de știință din istorie. A dezvoltat multiple experimente și a fost autoarea mai multor 

tratate de matematică și astronomie, dintre care niciunul nu a supraviețuit.  

Marie Curie(1867-1934) - era un om de știință de origine poloneză, absolventă în fizică și 

matematică. Maria Salomea Skłodowska, Curie după căsătoria cu Pierre Curie a fost un pionier în 

domeniul studiului radiațiilor. Datorită cercetărilor sale, a descoperit două elemente noi: radiul și 

poloniul. Marie Curie a devenit prima femeie care a primit un premiu Nobel, în special pentru fizică. Dar 

totul nu se termină aici, pentru că ani mai târziu avea să obțină pentru a doua oară acest premiu, deși în 

acest caz, la Chimie. Astfel a devenit prima persoană din istorie care a câștigat două premii Nobel în 

diferite modalități. 

 

 

 

Lise Meitner (1878-1968)- fiziciană suedeză de origine austriacă și adevărată autoare a 

descoperirii fisiunii nucleare. Partenerul său de cercetare, Otto Hahn, a primit în schimb Premiul Nobel 

pentru descoperirea sa, în anul 1944. Meitner, având în vedere statutul ei de evreică, a trebuit să fugă din 

Germania și să comunice cu Hahn prin scrisori. Într-o zi, Meitner a descoperit energia care se eliberează 
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odată cu separarea nucleului unui atom și și-a informat colaboratorul. Cu toate acestea, Lise Meitner nu a 

vrut niciodată să se întoarcă în Germania și Hahn a primit premiul.  

 

Katherine Johnson, Dorothy Vaughan și Mary Jackson -  trei femei afro-americane au făcut 

posibil, în umbră, unul dintre cele mai notorii evenimente ale omenirii, sosirea omului pe Lună. Ele au 

lucrat ca matematicieni și calculele lor impecabile au garantat succesul primului american care a orbitat 

Pământul Neil Armstrong. Contribuțiile lor au servit întreaga comunitate științifică-spațială de ani de 

zile. 

Dorothy Crowfoot Hodgkin - născută la Cairo în 1910, a primit Premiul Nobel  Chimie pentru 

studiul penicilinei, insulinei și moleculelor de vitamina B12 prin cristalografie, substanțe de interes în 

proiectarea tratamentelor pentru diferite boli. A devenit astfel a treia femeie care câștigă acest premiu 

după Marie Curie și Irene Joliot-Curie, fiica primei. 

 

  Jocelyn Bell- născută la Belfast în 1943, Jocelyn Bell a fost primul astrofizician care a descoperit 

semnalul radio de la un pulsar, pe care l-a numit inițial „Little green men”, crezând că provine dintr-o 

civilizație extraterestră. În 1974, Hewish și Martin Ryle au primit Premiul Nobel pentru Fizică pentru 

descoperirea pulsarilor fără nicio mențiune despre munca lui Bell, deși omul de știință a minimizat-o 

întotdeauna. 

Rosalind Franklin (1920-1958) - cercetătoarea din SUA a pus bazele unui laborator, în cadrul 

căruia a reuşit să obţină imagini de foarte bună calitate ale structurii ADN-ului uman. După ce, vreme de 

mai bine de un an, a realizat calcule matematice, care să o ajute să-şi fundamenteze teoriile, savanta a 

putut demonstra că acidul dezoxiribonucleic are forma unui dublu helix. 
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Valentina Tereshkova -  a fost prima femeie astronaută din istorie. Tereshkova și-a făcut călătoria 

în spațiu pe 16 iunie 1963, la bordul navei spațiale Vostok-6 și sub pseudonimul „Pescăruș” pentru 

misiune. În plus, a doborât un alt record, deoarece a făcut 48 de orbite complete ale Pământului. 

Elisa Leonida Zamfirescu(1887-1973) -prima femeie inginer din lume,  a absolvit în 1912 

Academia Regala Tehnică din Berlin.  Contribuția sa în știința românească a fost răsplătită,  în  anul 

1997 a fost instituit Premiul Eliza Leonida-Zamfirescu. 

   Maria Virginia Andreescu Haret( 1894-1962) -  a fost prima femeie din lume care a ajuns la 

gradul de arhitect -inspector general. Căsătorită cu fiul lui Spiru Haret, Maria Haret și-a lăsat semnătura 

pe un număr impresionant de clădiri din Romania. 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu( 1920-2008) -  a fost prima femeie neurochirurg din lume. În al cincilea 

an de facultate, tânăra a făcut prima operație pe creier unui copil care fusese victima unui 

bombardament. A intrat in prima echipa neurochirurgicala, alături de profesorul Dimitrie Bagdasar, 

întemeietorul neurochirurgiei romanești. 

Emmy Noether( 1882-1935) - a fost unul dintre cei mai remarcabili matematicieni ai secolului al 

XX-lea. Este considerată „mama algebrei abstracte” datorită contribuțiilor sale în domeniul algebrei și 

topologiei care au marcat semnificativ calea pe care o urma matematica contemporană.  

BiAna Aslan (1897-1988) - geniul care a descoperit ”tinerețea fără bătrânețe” . Medic 

român în gerontologie, Ana Aslan a reușit să inventeze primul produs anti-îmbătrânire, Gerovital, 

ce a avea să fie folosit de personalități ca Tito, Charles de Gaulle, Hrusciov, J.F. Kennedy, Ind ira 

Gandhi, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin, Kirk Douglas sau Salvador Dali.  

”Leacul” care oferea ”tinerețe fără bătrânețe” a fost inventat în 1952, fiind rapid brevetat în peste 

30 de tari. După această reușită care a schimbat întreaga lume, Ana Aslan și-a continuat studiile și a 

lansat, în 1980, alături de farmacista Elena Polovrageanu, un nou remediu-minune, care îi și poarta 

numele: Aslavital. 

 

 

Mariam Tortola -  cercetător la Institutul de Fizică Corpusculară (IFIC), este unul dintre cei 5 

câștigători ai Premiului de Cercetare L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2017/2018. Fiziciana de 

origine valenciană, se angajează să studieze diferențele dintre materie și antimaterie prevăzute de 

experimentul DUNE, din Statele Unite, la care participă IFIC. 
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Elevii au marcat aceste evenimente în activități extracurriculare: Femei în cosmos, Femei de știință, 

Femei celebre din România 

 

    

 

Bibliografie:  

1. Rachel Ignotofsky, Femei în știință 50 de femei temerare care au schimbat lumea, Editura 

Nemira 2018 
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Elevi din Petroşani pasionaţi de radioamatorism, însoţiţi de doamna prof. 
Szollosi Cristina de la Şcoala gimnazială nr.7 – Petroşani, au răspuns 
afirmativ, la invitaţia trimisă de radioclubul din Mako -Ungaria...  
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ROLUL CLUBULUI COPIILOR DIN PETROȘANI ÎN DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR 

ARTISTICE ȘI PRACTICE 

Profesor : Cioc Mihaela –Ștefania 

Clubul Copiilor Valea Jiului 

 

PARTEA  A III-A 

INTRODUCERE 

Preocuparea mea pentru tema de cercetare intitulată „Rolul Clubului Copiilor din Petroșani în 

dezvoltarea deprinderilor artistice și practice” este strâns legată de faptul că activez în acest club, fiind 

profesoară la cursul de metaloplastie. Ca urmare, mi-a venit această idee de a face o investigație 

științifică, de tip sociologic, asupra opiniei părinților care au avut de-a lungul timpului copii la cursul 

meu. Scopul principal a fost acela de am îmbunătăți activitatea pe baza observațiilor părinților. Între 

mine, pe de o parte, și copii sau părinți (dar și alți adulți care reprezintă copiii) a fost întotdeauna o 

relație sinceră. Părinții mi-au comunicat tot timpul dacă au avut nemulțumiri sau observații de făcut. Am 

ținut cont de aceste observații în condițiile în care au fost în favoarea copiilor. În cazul copiilor talentați, 

dacă părinții aveau ezitări ca aceștia să urmeze o școală sau o carieră în care să fructifice cele învățate în 

cadrul clubului, am încercat întotdeauna să-i încurajez și să-i conving de faptul că trebuie să dea copiilor 

tot sprijinul pentru realizarea lor în viitor.  

Preocuparea mea pentru metaloplastie provine și din faptul că sunt inginer de profesie în domeniul 

mecanic și am avut mereu atracție pentru punerea în practică a cunoștințelor teoretice. Pe de altă parte, 

prin pregătirea pedagogică pe care o am, calitatea mea în cadrul clubului este cea de cadru didactic. 

Predarea teoretică și aplicațiile practice în metaloplastie reprezintă un circuit complet, în care practica și 

teoria se combină în cel mai fericit fel.  

Pentru realizarea acestei disertații am parcurs toate etapele necesare, atât cele legate de 

documentarea teoretică, cât și cele aplicative. Aceste etape sunt redate, de altfel, în cuprinsul lucrării de 

față. 

Ipotezele pe care se bazează cercetarea sunt următoarele: 

a. Dacă activitățile Clubului Copiilor din Petroșani sunt desfășurate cu profesionalism, atunci 

crește numărul elevilor care frecventează aceste activități. 
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b. Cu cât produsele manufacturiere realizate de elevi în cadrul activităților lucrative se 

concretizează în lucrări care sunt premiate la diferite concursuri, cu atât atracția pentru munca 

artistică și manufacturieră a elevilor crește. 

c. Dacă elevii care frecventează cursurile clubului ajung la un anumit nivel valoric, atunci este 

posibil ca aceștia să urmeze în viitor o profesie conexă cu deprinderile și abilitățile formate în cadrul 

acestei instituții.  

 

Capitolul II 

 

Aria și metodologia cercetării 

O cercetare sociologică asupra formării deprinderilor artistice este necesară în contextul în care 

cluburile elevilor joacă un rol important în acest sens. Astfel că tema intitulată „Rolul Clubului Copiilor 

din Petroșani în dezvoltarea deprinderilor artistice și practice” are scopul de a evidenția un fenomen 

normal care se întâmplă în plan local la nivelul Municipiului Petroșani din Județul Hunedoara. 

2.1. Principalul obiectiv al cercetării  

Principalul obiectiv al cercetării este reprezentat de cunoașterea opiniilor părinților copiilor care au 

urmat cursuri în cadrul Clubului Copiilor din Petroșani, opinii despre rolul acestui club în dezvoltarea 

deprinderilor și abilităților artistice și lucrative în diferite domenii. O astfel de cunoaștere este necesară 

pentru a îmbunătăți activitatea clubului și pentru a contribui la educația non-formală a elevilor.   

2.2. Ipotezele cercetării 

a. Dacă activitățile Clubului Copiilor din Petroșani sunt desfășurate cu profesionalism, atunci 

crește numărul elevilor care frecventează aceste activități. 

La nivelul acestei ipoteze, am în vedere următoarele aspecte vizate de opiniile subiecților 

cercetării: profesionalismul cadrelor didactice care predau în cadrul clubului, cerințele pentru 

participarea copiilor la activitățile clubului.  

b. Cu cât produsele manufacturiere realizate de elevi în cadrul activităților lucrative se 

concretizează în lucrări care sunt premiate la diferite concursuri, cu atât atracția pentru munca 

artistică și manufacturieră a elevilor crește. 

 La nivelul acestei ipoteze, am în vedere următoarele aspecte vizate de opiniile subiecților 

cercetării: capacitatea elevilor de a realiza obiecte artistice și manufacturiere de o anumită valoare, 
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participarea elevilor la concursuri, implicațiile succesului prin premiere asupra îmbunătățirii activităților 

elevilor.  

c. Dacă elevii care frecventează cursurile clubului ajung la un anumit nivel valoric, atunci este 

posibil ca aceștia să urmeze în viitor o profesie conexă cu deprinderile și abilitățile formate în cadrul 

acestei instituții.  

La nivelul acestei ipoteze, am în vedere următoarele aspecte vizate de opiniile subiecților 

cercetării: cunoștințele acumulate de elevi și deprinderile formate determină un anumit traseu profesional 

în viitor, dezvoltarea cunoștințelor implică o dezvoltarea inteligenței și, totodată, o conștientizare a 

folosirii eficiente a timpului.  

2.3. Metode și instrumente de cercetare folosite 

Pentru realizarea acestei teme, am folosit ca metodă de cercetare ancheta sociologică indirectă, prin 

trimiterea chestionarelor la adresele de internet ale subiecților cercetării, cu precizările necesare privind 

completarea acestora. 

  Am folosit ca instrument de cercetare un chestionar sociologic format dintr-un număr de 29 

întrebări.  

2.4. Populați țintă și lotul cercetării 

Populația țintă este reprezentată de părinții elevilor din zona Municipiului Petroșani care au avut în 

ultimii cinci ani copii ce au participat la activitățile clubului. Am luat în considerare o perioadă atât de 

lungă deoarece sunt copii care vin mai mulți ani la activitățile clubului. Un alt motiv este faptul că din 

martie 2020 activitatea generală a clubului s-a dereglat. Ca urmare, am vrut să am opiniile părinților 

referitoare la perioada anterioară pandemiei. Contactul cu părinții nu a fost dificil deoarece am avut 

acces la adresele de mail ți la numerele de telefon. 

Lotul cercetării este format dintr-un număr de 87 de părinți ai căror copii au frecventat în special 

activitățile de la metaloplastie, unde activez ca profesor de mai mulți ani. Trebuie precizat că sunt copii 

care au frecventat mai multe activități în aceeași perioadă de timp.  

2.5. Prezentarea sintetică a activităților Clubului Copiilor din Petroșani 

1. Carturi  

- Instruirea elevilor în deprinderea tehnicilor de pilotare a carturilor. 

- Familiarizarea elevilor cu SDV-urile. 

- Înțelegerea modului de funcționare a motorului în doi timpi.  

2. Electro-radio 

- Componente electronice. 
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-Radioamatorism. 

- Fotografie digitală. 

- Aprofundarea cunoștințelor de fizică și electronică prin activități distractive. 

- Telecomunicații. 

- Revistele „Hobby” și „Artmania”. 

3. Informatică 

- Prietenul meu calculatorul. 

- Componentele calculatorului. 

- Programarea distractivă. 

- Operare pe calculator. 

- Internet. 

- Jocuri. 

4. Metaloplastie – Teatru 

- Tehnici de utilizare a metalelor. 

- Obținerea unor obiecte din materiale reciclabile. 

- Dezvoltarea abilităților de folosire a unor instrumente și dispozitive de lucru necesare unor 

activități cu caracter aplicativ. 

- Teatru. 

5. Gimnastică aerobică 

- Dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-motrice. 

- Formarea capacității copiilor de valorificare în competiții a potențialului fizic, tehnic și tactic. 

- Dezvoltarea spiritului competitiv, a trăsăturilor de personalitate a copiilor. 

- Participarea la activități cultural-artistice și sportive. 

- Asigurarea unei dezvoltări fizice armonioase. 

2.6. Reprezentarea grafică a datelor statistice de identificare a subiecților cercetării 

 Figura nr. 1 - Sexul (%) 
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 Figura nr. 2 - Vârsta (%) 
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Figura nr. 3 - Studiile (%) 
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Figura nr. 4 - Starea civilă (%) 
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Figura nr. 5 – Ocupația actuală (%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 6 - Legătura cu copiii (%) 
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Diploma şi QSL-ul pentru participarea la maratonul radio ,,Bătălia de la Posada ”... 
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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... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTĂ 

NOASTRĂ!  

 


