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IMPORTANŢA UTILIZĂRII ROBOŢILOR INDUSTRIALI 
Prof. Moisescu Maria Cristina -Liceul Tehnologic „Dacia”  Piteşti 

 

     „Omul se află la graniţa dintre animal şi robot” 

        Michelle Popescu 

 
 Este deosebit de dificilă formularea unei definiţii care să cuprindă toate caracteristicile unui 
robot în câteva rânduri. Una dintre primele definiţii date acestei creaţii mecanice arată că 
acesta imită omul sau posibilităţile sale de acţiune. Având în vedere dezvoltarea cercetării din 
domeniu şi exemplarele fizice de roboţi mobili construite care imită diferite vietăţi, am putea 
completa această definiţie astfel: „Roboţii sunt sisteme mecanice cu structura variabilă, 
controlate de sisteme complexe şi concepute pentru executarea de operaţii asemănătoare 
acţiunilor fiinţelor (umane şi nu numai)”. 
 

      Aplicatii robotizate în constructia de masini: 

• Roboţi industriali în sectoare de turnare sub presiune  

Domeniul industrial al turnării sub presiune a fost un pionier în ceea ce priveşte 
introducerea utilizării roboţilor. Din ce în ce mai multe firme ce se ocupă cu turnarea în piese 
a metalelor, utilizează roboţi atât pentru a scoate muncitorii din locurile de muncă 
periculoase dar şi pentru a putea face faţă competiţiei pe piaţă prin introducerea procedeelor 
moderne de turnare. Numărul de roboţi Unimate aflaţi în lucru în domeniul turnării sub 
presiune este de departe superior numărului de roboţi ce lucrează cu alte procedee de 
turnare. Utilizarea roboţilor în acest domeniu industrial a permis să se înţeleagă faptul că 
trebuiesc dezvoltate sisteme de turnare în forme mai durabile şi mai fiabile, dacă se doreşte 
ca robotul să fie utilizat la nivelul cel mai ridicat al performanţelor sale. Într-un atelier de 
turnare sub presiune, practica standard constă din a urma următoarea succesiune de 
operaţii: turnare; evacuare; răcire;debavurare. 

 

• Roboţi industriali în sectoarele de sudare 

 În ultimii ani, principala utilizare a roboţilor industriali pe plan mondial a fost în domeniul 
sudării prin puncte a caroseriilor de automobile. Există o mare varietate de piese care se 
sudează. Se pretează bine la sudarea robotizată piesele construite din tablă subţire şi 
semigroasă. Sudarea prin puncte se aplicăîn multe locuri de muncă dar a câştigat un vast 
teren de aplicaţii la sudarea caroseriilor de automobile. Sudarea cu arc electric se utilizează 
mai ales la produsele realizate în serie mare, dar aceasta nu exlude aplicaţiile la serii mici 
de fabricaţie. Activitatea se concretizează astăzi prin linii şi chiar fabrici de montaj complet 
robotizate, conduse de un calculator de proces central şi deservite doar de câţiva operatori 
cu rol de supraveghere şi intervenţie. 

 

• Robotizarea sudării electrice prin presiune în puncte 
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Procesul de sudare electrică prin presiune în puncte este foarte răspândit în industria 

constructoare de maşini şi aparate, la îmbinarea nedemontabilă a tablelor de grosimi reduse. 
Roboţii cei mai frecvent utilizaţi în acest proces sunt prezentaţi în continuare. 

 Roboţii dezvoltaţi de firma UNIMATION INC. - S.U.A. din seria 4000. Aceşti roboţi au 
sistemul propriu de coordonate de tip sferic. Datorită volumului de lucru util mare şi a capacităţii 
portante ridicate, aceşti roboţi au fost utilizaţi pe scară largă la automatizarea flexibilă, se 
utilizează seriile specializate UNIMATE 6000. Aceşti roboţi pot fi montaţi şi vertical, având ca 
efect necesitatea unui spaţiu de instalare mult mai redus şi sunt dotaţi cu instalaţia de sudare 
prin presiune înglobatăîn braţ. Succesul acestei soluţii a fost preluat şi de alte firme inclusiv din 
România.O altă categorie de roboţi frecvent întâlnităîn acest tip tip de aplicaţii, o reprezintă 
roboţii în coordonate polare. Roboţii cartezieni posedăşi mecanisme de orientare deosebit de 
evoluate şi eficiente. Ei combină avantajul unui spaţiu de lucru mare, furnizat de sistemul 
cartezian, cu cel al accesibilităţii, flexibilităţii şi vitezei ridicate, specifice roboţilor în coordonate 
polare. 

 

• Robotizarea sudarii cu arc electric 

 La sudarea cu arc electric, este necesar ca roboţii să asigure o deplasare continuă cu 
viteză variabilăîn limite largi şi o precizie bună de poziţionare a capului de sudare faţă de axa 
îmbinării. Tipuri de roboţi: un robot de sudare tip coloană la care pistoletul de sudare este fixat 
pe antebraţ, având posibilitatea poziţionării prin rotire; un robot de sudare în CO2, tip braţ 
articulat, deservit de un manipulator cu două posturi de lucru. Sistemul de avans al sârmei 
este fixat într-o consolă pe sursa de sudare; o altă variantă de robot pentru sudare MIG - MAG 
este cel cu braţ articulat. El este cuplat cu sursa de curent, panoul de comandăşi butelia de 
gaz. Robotul are în plus posibilitatea deplasării pe o cale de rulare protejată printr-un burduf; 
robotul de sudare tip turelă. El poate deservi un manipulator cu două posturi de lucru, prin 
rotaţie şi pivotare.În instalaţiile industriale de sudare utilizate pentru fabricaţie în cadrul liniilor 
de producţie, metodele cele mai utilizate la ora actuală sunt tehnica Metalului cu Gaz Inert 
(MIG) sau sudura Metal cu Gaz Activ (MAG). Procedeul MIG utilizează efectul de protecţie al 
gazelor inerte, combinat cu alimentarea continuă cu electrod metalic. 

 

• Roboţii industriali în sectoarele de forjare şi presare la rece 

 La forjare, robotul îşi poate folosi capacitatea de a manipula metalul incandescent, 
trecerea de la un program de fabricaţie la altul realizându-se relativ uşor prin schimbarea 
programului şi a dispozitivului de prehensiune. 

 De cele mai multe ori se preferă roboţi industriali simpli, cu 3 sau 4 grade de libertate, 
avându-se în vedere că manipularea se poate executa, frecvent, într-un plan. Datorită ciclului 
scurt al operaţiilor de manipulare, se pune mare accent pe viteza mişcării segmentelor 
robotului. Datorită specificului operaţiei de forjare se impun condiţii speciale dispozitivului de 
prehensiune al robotului. Acesta trebuie executat din materiale speciale, având în vedere că 
manipulează obiecte la temperaturi mari, ce pot ajunge până la 1 200 OC. Uneori se impune 
răcirea dispozitivelor de prehensiune şi, de mare importanţă, izolarea lor eficientă de restul 
structurii robotului. Datorită faptului că, de cele mai multe ori, dimensiunea piesei forjate diferă 
mult de dimensiunea iniţială a piesei, se recomandă utilizarea de dispozitive de prehensiune 
duble.  

• Roboţi industriali în sectoarele de presare la rece 
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 Presele utilizate la scară industrială pentru prelucrările de deformare plastică la rece, cu 

acţiune hidraulică sau mecanică, utilizează o matriţă compusă de regulă din două semimatriţe, 
una fixă dispusă pe masa presei şi una mobilă, ataşată berbecului care execută cursa de 
lucru. Matriţele adaptate tipului de prelucrare urmărit acţionează din două părţi opuse asupra 
metalului cuprins între ele pentru a imprima acestuia forma prescrisă. Aceste matriţe pot 
servi pentru prelucrări de tăiere ale metalului (prin decupare, perforare ...) sau de deformare 
(ambutisare, îndoire etc.). Odată ce o aplicaţie a fost realizată cu un robot într-un atelier de 
presare, atunci ne putem aştepta la desfăşurarea acesteia în mod repetat şi omogen, schimb 
după schimb, fără nici un fel de probleme de securitate pentru muncitori, probleme ce apar în 
mod normal la o linie de prese acţionate manual.  

• Roboţii industriali în sectoarele de vopsire 

 Atunci când suprafeţele de vopsit sunt simple, se utilizează manipulatoare industriale 
secvenţiale cu 2 sau 3 grade de libertate, dar pentru forme mai complexe şi de serie mare, 
se impune adesea soluţia robotizării.. Chiar şi în cazul folosirii roboţilor, locul de muncă se 
plaseazăîn cabină de protecţie, dotată cu instalaţie de aspirare, care împiedică răspândirea 
gazelor nocive. Roboţii şi-au găsit aplicaţia în diverse domenii ale protejării suprafeţelor din 
care se menţionează: aplicarea peliculei de vopsea pe elementele caroseriei, în special pe 
partea de jos a caroseriei automobilelor; aplicarea vopselei pe diferite componente (ale 
automobilelor, aparatelor electronice etc.) înainte de a fi asamblate;aplicarea de email lichid 
pe căzi de baie;înmuierea pieselor în email lichid;aplicarea materialului fotosensibil pe 
peretele ecranului de televizor;aplicarea peliculei de glazură pe instalaţii sanitare. 

• Roboţii industriali în deservirea maşinilor-unelte şi paletizare 

 Manipulatoarele secvenţiale sunt utilizate de mult timp pentru acest tip de operaţie şi în 
special atunci când mişcările de efectuat sunt simple şi seriile de fabricaţie importante, 
datorită reducerii semnificative a timpilor ajutători. Un braţ motorizat folosit pentru 
încărcarea/descărcarea cu semifabricate / piese prelucrate sau pentru schimbarea sculelor 
aşchietoare este în multe cazuri integrat construcţiei maşinilor unelte cu comandă numerică, 
mişcările braţului fiind programate în acelaşi timp cu operaţiile maşinii. 

 Maşinile-unelte, combinate în procesele de producţie cu roboţi industriali formează 
sisteme flexibile de producţie. Principalul avantaj al utilizării robotului este micşorarea 
timpului necesar pentru înlocuirea piesei sau sculei.Roboţii pot realiza şi alte funcţiuni, 
asociate posturilor de prelucrare prin aşchiere, cum ar fi: aşezarea pieselor în dispozitive de 
control, scoaterea pieselor defecte cu ajutorul senzorilor vizuali, aşezarea pe palete de 
transport, încărcarea şi descărcarea de mici maşini anexe (pentru marcare, poansonarea 
găurilor de centrare etc.).  

• Roboţi industriali în sectoarele de tratamente termice 

 Există şanse reale pentru ca aceste maşini performante să pătrundăşi în acest domeniu. 
Dacă la turnarea sub presiune, forjare, presare, robotul a demonstrat căîşi poate plasa „mâna 
mecanică” într-un cuptor, într-o matriţă sau în spaţiul de lucru al oricărei alte maşini, cu o 
precizie înaltă pentru a apuca / depune o piesă, acestea sunt mişcările utilizate şi în cazul 
tratamentelor termice. Este evident că roboţii nu simt căldura materialului pe care îl apucă 
pentru a-l transfera din cuptor sau baia de tratament termic într-o nişă sau într-o baie de 
răcire. 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN ÎNVĂŢAREA 

DISCIPLINELOR TEHNICE 
 

Profesor Heresanu Ana-Georgeta – Liceul Tehnologic  Auto,  Curtea de Arges 
 

  
 

La început a fost Cuvântul. Prin cuvinte ne putem exprima, pentru a fi oameni între 
oameni. Exprimarea e complexă, deci trebuie ierarhizată pentru a fi înţeleasă. Cuvintele sunt 
secvenţe de litere, propoziţiile sunt secvenţe de cuvinte, frazele sunt secvenţe de propoziţii, iar 
textele secvenţe de fraze. Nivelele ierarhiei textuale pot fi îmbogăţite nelimitat prin paragrafe, 
subcapitole, capitole, volume etc. Ierarhizarea nu e necesar liniară, secvenţială, ci e mai 
degrabă arborescentă, pentru a reda optim strategia generică "Divide et Impera et Intellige", 
ori chiar bazată pe o structură de graf, pentru a nu constrânge legăturile între nivele.  

Prima masina mecanica automata de calculat a fost construita în anul 1823, de 
profesorul de matematică englez Charles Babbage (1792-1871). Ea a fost numită maşina de 
diferenţe. Un pas important in dezvoltarea calculatoarelor automate a fost facut in anul 1890, 
cand americanii Herman Hollerith (1860-1929) şi James Power, de la U. S. Census Bureau, 
inventat şi aplicat în maşinile de calcul cartelele perforate. Cei doi inventatori au creat 
dispozitivele pentru citirea automata a informaţiei perforate pe cartele, în acest fel se evitau 
erori şi se putea utiliza o memorie accesibila pe cartele, teoretic nelimitata.  

Dezvoltarea spectaculoasa a calculatoarelor în ultimii treizeci de ani a permis 
cercetarilor în domeniu să încerce utilizarea calculatoarelor pentru rezolvarea unor probleme 
din ce în ce mai dificile, din ce în ce mai apropiate de complexitatea problemelor solutionate de 
om. Pe masură ce problemele de viteza şi capacitate de memorare au fost rezolvate la nivelul 
tehnologiei construcţiei calculatoarelor, limitarea utilizarii tehnicii de calcul în locul expertului 
uman se datorează mai ales incapacităţii oamenilor de a instrui şi programa adecvat 
calculatoarele.  

Un program pe calculator reprezintă un set de instrucţiuni prin care se comunică unui 
calculator cum să efectueze un anumit grup de operaţii. Acestea se numesc cod sau “sursă”. 
Această compunere de instructiuni este scrisă de un programator. De obicei persoana care 
scrie programul foloseşte fie un editor text (pentru un program simplu), fie un mediu integrat de 
dezvoltare. Multe limbaje de programare utilizează sursa scrisă de o persoană ca să creeze un 
format inteligibil de către calculator. Acest proces de transformare al codului înţeles de oameni 
în limbaj binar se numeşte compilare. Un program eficient trebuie să implementeze 
un algoritm eficient. 

Programul informatic este reprezentarea unui algoritm într-un limbaj de programare. 
Programul în această ipostază este un produs finit al activităţii de programare informatică. 
Considerat formal un program informatic este un transformator de aserţiuni ce descriu 
proprietăţile datelor corecte: atât ale datelor de intrare în sistem cât şi ale datelor de ieşire din 
sistem. 
  Computerele au devenit în ultimii ani un mijloc foarte eficient de educare a tinerei 
generaţii, dar şi a adulţilor. Evoluţia societăţii impune utilizarea lui în procesul instructiv-
educativ în mod intensiv. Avantajele utilizării calculatorului trebuie puse de către profesor în 
balanţă cu dezavantajele. Ele sunt mijloace de învăţământ performante care permit adoptarea  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
http://ro.wikipedia.org/wiki/Programator
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Limbaj_binar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Compilare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
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unei strategii didactice versatile, mai ales atunci când se dispune de o reţea de ordinatoare, 
conectate la reţeaua Internet. 

Profesorul care doreşte să îşi înscrie performanţele şcolare în contemporaneitate este 
obligat să facă eforturi deosebite pentru a menţine ritmul cu evoluţia componentelor hardware, 
dar şi evoluţia pieţei software. Instruirea asistată de calculator sau simulările pot fi motive 
serioase pentru o pregătire de specialitate. 

Elevii, deseori din practica educaţiei nonformale ştiu foarte multe despre computere şi 
cunosc cel puţin un limbaj sau mediu de programare. Ei pot fi antrenaţi cu uşurinţă în 
realizarea de programe de simulare a unor fenomene, legi sau comportări ale sistemelor fizice. 
Lucrul cu calculatorul dezvoltă deprinderile intelectuale ale celor ce parcurg o etapă de 
instruire şi individualizează procesul. Pentru aceasta dacă obiectivele specifice lecţiei se referă 
la deprinderi şi implică exersarea este bine ca elevul să fie unic utilizator al calculatorului. 
Dacă obiectivele sunt în plan informal şi se urmăreşte întărirea competenţelor de cooperare şi 
colaborare este recomandată o activitate pe grupuri mici de lucru (maximum 3 persoane). 

Dacă activitatea desfăşurată are ca strategie didactică preponderentă demonstraţia cu 
substitute profesorul trebuie să se asigure că reţeaua funcţionează corect şi că fiecare dintre 
participanţi are posibilitatea să urmărească pas cu pas etapele. 

Utilizarea calculatorului în lecţie este recomandat a se face în trei paşi. Primul este 
motivarea grupului. Al doilea pas este activitatea în sine, pentru ca cel de-al treilea pas să fie o 
activitate în care nu este utilizat calculatorul, dar care  constată stadiul de atingere a 
obiectivelor urmărite. 

 
Ghid  de alegere a software 

❖ decideţi ce trebuie să facă programul; 
❖ stabiliţi scopuri, obiective şi etape; 
❖ stabiliţi ce limbaje de programare ar constitui mediul ideal şi verificaţi dacă instituţia deţine 

licenţă pentru utilizarea acestuia; 
❖ studiaţi literatura în care pot fi prezentate astfel de programe şi eventual achiziţionaţi un 

program realizat; 
❖ stabiliţi care sunt calităţile şi deficienţele programului; 
❖ îndemnaţi elevii să se acomodeze cu limbajul sau mediul de programare în care pot fi 

realizate programe performante. 
Un profesor care face apel la ordinator pentru a desfăşura o activitate educativă este 

necesar să cunoască şi câteva elemente de hardware pentru a se putea descurca în situaţii 
neprevăzute. El trebuie să se asigure că există o deplină compatibilitate între programul de 
instruire si computerul utilizat. Aceste cunoştinţe vor putea fi utile şi în situaţia în care doreşte 
să achiziţioneze un calculator pentru laboratorul de fizică. 
 Sub presiunea dezvoltării accelerate a ştiinţei şi tehnicii, ca şi a competiţiei economice 
tot mai strânse, societatea contemporană solicită din partea sistemului de învăţământ o 
eficienţă mereu sporită, astfel ca specialiştii de nivel mediu şi superior să poată fi uşor integraţi 
în economia dinamică, ce necesită adaptarea rapidă şi fără eforturi majore, la noi profesii şi 
locuri de muncă.  

Acestei comenzi sociale, învăţământul îi răspunde prin adecvarea tot mai înaltă a 
acţiunilor didactice la scopurile şi obiectivele ştiinţifice stabilite, prin elaborarea de noi metode 
şi prin asimilarea a noi mijloace, capabile să mărească randamentul şcolar, permiţând elevului  
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ca la un efort acceptabil, să-şi însuşească sistemul cerut de cunoştinţe şi tehnicile de 

aplicare a acestora în condiţii cât mai variate.  
 Cum procesul didactic este în esenţă transmitere-însuşire de informaţii, în scopul 
utilizării lor adecvate, ştiinţele educaţiei urmăresc şi asimilează realizări ale informaticii, grefate 
apoi pe sistemul propriu de principii, metode şi mijloace. La confluenţa informaticii cu didactica 
s-a concretizat instruirea programată, iar o variantă deosebit de promiţătoare a acesteia s-a 
obţinut prin utilizarea calculatorului în scopuri didactice, rezultând instruirea asistată de 
calculator – nouă dimensiune a instruirii.  
 Utilizarea calculatorului permite profesorului, să se preocupe mai ales de coordonarea 
activităţii didactice, de adecvarea programelor de instruire la specificul disciplinei şcolare şi la 
profilul avut în vedere. Utilizarea calculatorului în învăţarea şcolară a fizicii este recomandată 
prin specificul acestei materii, care se pretează la structurare şi algoritmizare. Calculatorul 
poate fi utilizat în următoarele cazuri: 

- ca tablă electronică pentru prezentarea graficelor, a desenelor cu animaţie pentru 
evidenţierea fenomenelor; 

- pentru comunicarea de informaţii, prin extinderea de memorie dată de unitatea de disc 
sau dischetă; 

- ca mijloc de cercetare, prin urmărirea evoluţiei unor funcţii la modificarea parametrilor, a 
câmpurilor electric sau magnetic, etc; 

- pentru rezolvarea de probleme, unde se pot da schiţe ale sistemului fizic din diverse 
sisteme de referinţă şi la diferite momente; 

- pentru recapitularea-fixarea unui material mai complex, cu posibilitatea reorganizării 
informaţiilor după noi criterii; 

- pentru verificarea rezultatelor, cu insistare pe deprinderile şi abilităţile de aplicare a 
cunoştinţelor, ca şi pe aspectele de bază; 

- pentru jocuri, care să dezvolte gândirea strategică.  
 În instruirea asistată de calculator, un rol  important îl are softul educaţional, prin care 
se poate înţelege un produs program, care a fost în mod deliberat construit pentru a putea fi 
utilizat în organizarea unei situaţii de învăţare.  
 Un soft educaţional este un pachet care conţine: 

- programe create în scop didactic; 
- documentaţia aferentă cu indicaţii metodice şi descrierea tipului de hard pe care poate fi 

implementat; 
- alte surse materiale, precum fişele de lucru.  
Softul educaţional este conceput pentru a produce învăţarea, pentru a asigura o interacţiune 

flexibilă şi frecventă dintre elev şi calculator. Interacţiunea elev-calculator poate fi controlată de 
profesor sau elev şi acelaşi soft folosit în acelaşi timp şi independent de elevi diferiţi, se 
adaptează după anumite caracteristici individuale. După funcţia pedagogică îndeplinită în 
procesul instructiv-educativ, soft-urile educaţionale se pot clasifica în: 

a) soft-uri de exersare; 
b) soft-uri de prezentare interactivă de noi cunoştinţe; 
c) soft-uri de simulare; 
d) soft-uri pentru testarea cunoştinţelor.  

 Soft-urile de exersare intervin ca supliment al lecţiei în clasă, nu sunt concepute pentru 
a preda noi cunoştinţe. Ele urmăresc consolidarea unui număr limitat  de deprinderi şcolare,  
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prin seturi de sarcini repetitive, urmate de aprecierea răspunsului dat de elev.  Se pot realiza  
prin două modalităţi: 
 - exerciţiile ce vor fi prezentate elevului sunt stocate în memoria calculatorului, de unde 
sunt extrase într-o ordine predeterminată sau în mod aleatoriu; 
 - exerciţiile nu există în memoria calculatorului, ci sunt generate de acesta, în 
conformitate cu un anumit logaritm.  
 Soft-urile de prezentare interactivă de noi cunoştinţe încearcă să realizeze condiţiile 
pentru o activitate mai apropiată de dialogul profesor-elev, dialog dintre cel care învaţă şi 
mediul special construit pentru a-l ajuta să înveţe.  
 Programul încorporează şi poate prezenta materialul de învăţat pe baza unui anumit tip 
de interacţiune. Dacă interacţiunea este controlată de calculator, are loc un dialog tutorial şi 
dacă este controlată de către elev, are loc un dialog de investigare.  Un soft în care activitatea 
este controlată de calculator funcţionează astfel: 

 prezintă una sau mai multe secvenţe de informaţii; 
 solicită elevului să răspundă la o întrebare, să rezolve un exerciţiu; 
 prezintă aprecierea răspunsului şi introduce secvenţa următoare, ţinând sau nu cont   

de răspunsul elevului.    
 Un dialog tutorial presupune o aranjare adecvată şi atrăgătoare a materialului, de 
natură să faciliteze înţelegerea, o bună tehnică în elaborarea întrebărilor sau exerciţiilor, ca şi 
posibilitatea de a aprecia corect răspunsurile date de elev.  
 Soft-ul de investigare pune la dispoziţia elevului, un mediu de unde elevul poate să 
extragă informaţiile necesare, pentru rezolvarea sarcinii propuse, pe baza unui set de reguli.  
 În practică cele două moduri pot fi utilizate în cadrul aceluiaşi soft, cele două moduri 
nefiind delimitate strict.  
 Există preocupări pentru realizarea unor medii de învăţare, care să permită un dialog 
natural între cel care învaţă şi calculator, cunoscute sub denumirea de instruire inteligentă 
asistată de calculator.  

 Soft-urile pentru simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem 
real, prin intermediul unui model care are un comportament analog Aceste programe permit 
variaţia unor parametrii şi observarea modului în care se schimbă comportamentul sistemului 
ca răspuns la modificările efectuate. Este posibil astfel aducerea în clasă a unor fenomene, 
care nu pot fi prezentate altfel sau a căror realizare experimentală necesită un cost ridicat.  

Soft-urile pentru testarea cunoştinţelor asigură intervenţia calculatorului la una sau mai 
multe dintre etapele verificării cunoştinţelor.  

În alcătuirea unui test se are în vedere: 
- numărul de subiecte care vor alcătui testul, având în vedere timpul de lucru şi nivelul

 de pregătire al elevilor; 
- numărul de obiective operaţionale a căror însuşire va fi verificată; 
- numărul de întrebări pentru un obiectiv operaţional. 
Se trece apoi, la elaborarea testului, pe baza unui set de întrebări, dintre care se 

selecţionează item-urile testului.  
Elaborarea unui mediu de instruire bazat pe calculator presupune proiectarea 

pedagogică şi realizarea informatică a softului respectiv, precum şi rularea lui în cadrul unei 
situaţii reale de învăţare, în condiţii controlate.  

Elaborarea unui soft educaţional, are la bază un demers complex, care presupune o 
conlucrare permanentă a competenţei pedagogice cu competenţa informatică. De aceea un  
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soft educaţional poate fi elaborat numai în cadrul unei echipe pluridisciplinare în care 

fiecare membru al echipei trebuie să posede, într-o oarecare măsură, ambele competenţe.  
 

 

 

 

 

 

 

    

     Premiul I obţinut de elevul Raduţ Dorin de la Clubul Copiilor Petroşani . 
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 Vara cea fermecătoare  
                                                                                                                Elev :   Boantă Diana Maria 
                                                                                                        Clasa:a-Vll-a A 
 

 

                           Este vară….            M-am trezit devreme  dimineaţa,  eram la bunici. 
                   Dimineaţa după ce m-am trezit am anunţat-o pe bunica, că voi face o plimbare prin 
natură . Ea mi-a aprobat dorinţa şi mi-a pregătit un coş cu merinde . Apoi  am plecat mai 
devreme pentru că soarele era pregătit să mă stropească cu  razele sale de foc. Cum am urcat 
dealul din spatele casei, dintr-o dată mi s-a părut că am intrat într-o altă lume. .Totul mi se 
părea mai frumos . Regele soare şi-a impus stăpânirea pe cerul cel albastru şi mare .Roua cea 
rece era aşternută pe iarba cea verde şi pufoasă .Stolurile de păsări zburau deasupra mea, 
împreună cu fluturi de diferite culori, care dansau în aer . 
                     Cerul era senin şi de un albastru pur, iar răcoarea dimineţii se făcea simţită. Am 
mai stat un timp şi am admirat natura din picioare, apoi m-am aşezat la umbra stăpânului 
pădurii, un stejar înalt de ameţeşti când te uiţi la el, iar el  era bătrân cât lumea .M-am aşezat 
şi dintr-o data aud un latrat, m-am speriat de mama focului ,încercând a ma urca în copacul 
copilariei mele ,stejarul cel bătrân . 
                       Dar fiinţa care lătra şi-a arătat faţa. Din fericire era drăgălaşul meu căţel ,Bobiţă, 
care ma speriat de parcă inima ,bătându-mi aşa de tare ,încât parcă voia să iasă din piept, dar 
s-a liniştit văzându-l pe Bobiţă . Căţeluşul parcă vroia să îmi spună ceva. Atunci am hotărât să-
l urmez .El m-a dus acasă unde parinţii mei sosisera şi ei aveau să-mi dea un cadou .Eu fiind 
nerabdatoare,i-am rugat să mi-l arate .Era ceva  la care nu mă aşteptam, prima mea bicicletă .  
Apoi parinţi mei au spus că trebe să ne întoarcem în curând acasa . 
                      De atunci am mers la bunici de fiecare data când puteam să mă duc .De fiecare 
dată il luam şi pe Bobiţă , care de fiecare dată mă speria la fel ca în întamplarea pe care v-am 
povestit-o . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Pag.  13                                           Hobby ?                         Nr.2-3  --> 2018 

 

      
 

ALEGEREA CARIEREI -  TEHNICI DE ÎNVĂŢARE EFECTIVĂ 
 

Prof. Tanase Daniela-  Liceul Tehnologic  „Dacia”  Pitesti 
 
 
Pe parcursul vieţii, întotdeauna apar intersecţii de drumuri, care necesită alegerea 

drumului corect, fără multe indicaţii. Aceste drumuri sunt vâltorile vieţii, iar drumul ales 
reprezintă specialitatea aleasă. 

În viaţa omului sunt 2 lucruri importante: cariera profesională şi educaţia aleasă. Ele 
sunt de o importanţă majoră, deoarece o alegere incorectă atrage după sine, o continuitate 
greşită a vieţii. 

Omul întotdeauna este pus în faţa luării unor decizii, din momentul necesităţii alegerii 
instituţiei de învăţămînt, pînă la alegerea specialităţii, postului de muncă, a alesei inimii, 
numelui copilului, etc. Toate aceste decizii luate personal, afectează comunitatea, în care 
activează individul în cauză, din toate punctele de vedere. 

Problema alegerii specialităţii este acută, din considerentele că, situaţia dată apare la 
o vîrstă fragedă, în care subconştientul încă nu realizează importanţa acestui eveniment şi 
consecinţele ei. În cercul alegerilor, ce se tot ţin lanţ, pe parcursul vieţii, capul şirului este 
condusă de alegerea specialităţii, ce indică începerea unei vieţi mature. 

Această alegere, realizată de individ, este bazată pe viziunile pe care le are, privind 
comunitatea în care locuieşte, şi cu cît aceasta este mai clară, cu atît alegerea va fi mai 
naturală. 

Cultivarea unor atitudini noi, prin asimilarea de cunoştinţe noi, va uşura tînărul de azi 
să-şi rezolve situaţiile-problemă, pragul de complexitate a acestora, avantajele şi 
dezavantajele deciziei luate. Continuitatea omenirii, depinde în mare măsură, de ceea ce se 
plămădeşte azi: comportament, maniere, conduită, vestimentaţie, etc. Ceea ce există astăzi - 
a fost implantat în trecut, şi se va manifesta în viitor. 

Prin alegerea unei profesii, se poate determina caracterul şi adîncimea gîndirii 
individului, ceea ce este de primă necesitate, la orice moment de timp: din copilărie pînă la 
adînci bătrîneţi. Greşeala efectuată în copilărie îşi va lăsa amprenta la bătrîneţe.  

La baza fundamentului casei, în care va activa individul, se amplasează corectitudinea 
alegerii carierei profesionale. O cărămidă greşit clădită, va zdruncina întreg sistemul 
fundamental, şi nu va permite ridicarea casei visate de individ, pînă la nivelul dorit.  

Căile profesionale sunt în strânsă interdependenţă cu societatea economică, cererile 
tînărului – cu cerinţele comunităţii, şcolarul actual – cu cel de viitor. Din aceste considerente, 
alegerea specialităţii, a devenit o parte componentă a educaţiei. Educaţia şi-a asumat rolul de 
„curăţător” a impurităţilor şi a idealurilor greşite a tinerei generaţii. 

Procesul educativ este în permanenţă schimbare, în dependenţă de necesităţile 
sociale şi culturale şi a cerinţelor individului. Apariţia unui sistem, bine determinat, în orientare 
profesională, ar conduce tînăra generaţie la alegerea specialităţii, în dependenţă de cerinţele 
pieţii. Procesul educativ dezvoltă la tineri capacităţi ca: autoevaluarea, activismul, 
decizionismul.  

Alegerea profesională este caracterizată de atârnarea individului faţă de viaţă, 
sesizarea legăturii dintre propriul-eu şi comunitate, îndeplinirea cerinţelor ei.  
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Prin creşterea individului, ca personalitate, sunt urcate alte trepte mai înalte ca 

ierarhie, în care sunt lămurite unele frămîntări referitoare la viaţă şi rosturile acesteea. în 
dependenţă de scara pe care te găseşti, adică de nivelul dezvoltării personalităţii, se fac 
alegeri a carierei profesionale corecte, care va fi călăuză în întreaga activitate profesională a 
individului. 

 
Învăţarea prin experienţă 
Învăţarea prin experienţă reprezintă o modalitate de a învăţa, pornind de la premiza 

că, oamenii pot asimila cunoştinţe noi, cel mai eficient din experienţă. Mai putem spune că, 
acest tip de învăţare, ar reprezintă o deprindere, care este realizată prin crearea de lucruri, ce 
în esenţă  atinge obiectivele propuse. 

Învăţarea prin experienţă este uşor implementabilă, deoarece în cadrul ei este utilizată 
experienţa individului în cauză, reflexele personale, propriul bagaj de cunoştinţe, mijloace şi 
tehnici, care permit înţelegerea informaţiilor primite, modalitate de a trece cunoştinţe şi 
aptitudini dintr-o zonă de cunoaştere în altă zonă, cu care este mai puţin cunoscut. 

Învăţarea prin experienţă dă posibilitate persoanelor încadrate să se depăşească pe ei 
personal, să gândească, să experimenteze, să îşi asume responsabilităţi noi apărute pe 
parcursul învăţării. Reprezintă un mod de a atinge ţelul final, ţel ce nu poate fi realizat prin 
intermediul metodelor clasice de învăţare. în cadrul acestui tip de învăţare sunt încadrate toate 
simţurile corpului uman: creier, minte, suflet, inimă. 

Acest tip de învăţare este relevant prin faptul că, nu este important ceea ce cunoşti 
sau acele informaţii deţinute, ci importante sunt acele lucruri, ce sunt realizate de către 
oameni. Ceea ce a fost utilizat la crearea lucrurilor este clar vizibil şi uşor de implementat în 
cadrul altor proiecte şi idei,  în cazul modelării unui lucru, nu este îndeajuns să indici individului 
ce să realizeze, ci este important să arăţi cum, sau ce trebuie de îndeplinit, ca acel lucru ca 
produs finit să fie util, sau de realizat ceva şi mai bun, ca context. 

Pe parcursul utilizării învăţării prin experiment sunt dezvoltate aptitudini şi 
comportamente noi. Cu cât este mai mult utilizat acest tip de învăţare, cu atît se capătăt o 
experienţă mai bună. Cel mai important în ţinerea de minte a procesului de învăţare, este 
plăcerea cu care s-a lucrat, motivul conceperii produsului şi beneficiile, care au finalizat 
procesul. 

Învăţarea prin experienţă permite indivizilor să utilizeze acele soluţii, ulterior găsite, la 
rezolvarea altor probleme, care apar în viaţa de zi cu zi,  în timpul acestui tip de învăţare este 
redus stresul, tensiunea, problemele de familie sunt structurate faţă de cele de serviciu, se 
pune punct pe motivare şi automotivare. 

în rezultatul utilizării învăţării prin experiment creşte productivitatea muncii, mulţumirea 
de sine şi de ceea ce ne înconjoară.  

 
Învăţarea în grup 
Crearea unei echipe - reprezintă un sistem de îmbunătăţire a colegialităţii de muncă 

dintre indivizii, care conlucrează, şi anume determină următoarele: rezolvarea problemelor, 
luarea de decizii, diminuarea conflictelor. Toate aceste elemente, în cazul nerezolvării lor, nu 
permite atingerea unui ţel final. 

Acest tip de învăţare este utilizat în cadrul unor companii, ce conţin mai multe branşe 
industriale. Fiecare membru din cadrul companiei trebuie să fie clar informat ce are de realizat, 
şi care este scopul final, care şi-ar dori să îl atingă compania.  
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În cadrul acestui tip de învăţare, echipele nu sunt create cu scopul de a realiza ceva 

simplu, ci procese mult mai complexe, în care soluţia găsită nu este numai una. Se pronunţă 
mai multe idei, dintre care este aleasă ideea cea mai rezonabilă, de o calitate superioară 
gîndirii numai a unui singur individ. 

În cazul unui singur individ se pot genera idei eronate şi care se poate extinde 
nesatisfacător, iar în interiorul unei echipe sunt definite şi lămurite toate ideile propuse de 
membri, iar cele greşite sunt eliminate din start. Deciziile sunt propulgate şi dezvoltate mai 
departe de toţi membrii echipei. Membrii echipei îşi asumă responsabilităţi mult mai mari şi 
sunt gata de răspundere, dar oricum sunt cunoscute graniţele acestor riscuri asumate. 

Modul ales la rezolvarea problemei este bine determinat şi motivat prin alegerea sa. 
La acest tip de învăţare, membrii echipei învaţă unul de la altul, ceea ce determină o învăţare 
mai rapidă a metodelor şi procedeelor utilizate. 

În mare măsură, lucru în echipă a devenit parte integrantă pentru multe companii din 
ţară. Avantajele acestui tip de învăţare sunt: 

- scopul şi rolul fiecăruia este bine determinat; 
- analiza membrilor echipelor şi evaluarea comportamentului fiecăruia 
- modul de strîngere rapid a echipelor sau a conducătorilor acestora; 
- promovarea unui lider nou din interiorul echipelor; 
-soluţionarea conflictelor din interior şi eliminarea comportamentelor neadecvate; 
- aprobarea preferinţelor şi modurilor de muncă. 
 
Învăţarea clasică 
Modul de însuşirea a unor materii nu ţine strict de capacitatea intelectuală sau mintală 

a individului. Uneori, capacitatea de reţinere a unei informaţii într-un mod excepţional, este 
rezultatul unei metode de învăţare eficiente, utilizate în cadrul învăţării. 

Specialiştii spun că, în perioada sesiunilor - dulciurile, în special ciocalata este cel mai 
indicat „medicament“ contra stresului. De fapt, modul de a reţine cel mai eficient ţine totuşi de 
starea spirituală, în care se află individul.  

Atunci cand suntem presaţi de problemele cotidiene, cand avem pe cap o sumedenie 
de alte lucruri neterminabile, nu mai ştim unde ar mai încăpea şi însuşirea de noi cunoştinţe. 
De aceea, cand ne propunem să învăţăm, trebuie neapărat să avem mintea limpede, detaşată 
de toate cele cotidiene.  

Claritatea minţii şi liniştea sufletească sunt cele care ajută la o învăţare mai rapidă şi 
eficientă. 

Pentru ca materia să fie înţeleasă ca atare, trebuie să renunţăm la informaţia 
acumulată din baza de date a oricărei persoane, pentru a permite acumularea de cunoştinţe 
noi. Acest fapt, determină fenomenul de uitarea a unei materii învăţate de ceva timp, ceea ce 
reprezintă un fenomen normal.  

Atunci cand învăţăm, nu trebuie decât să ne gândim la materie pe care dorim să o 
însuşim şi scopul pentru care dorim acumularea materiei noi. 

Nu mai este nevoie de nopţi nedormite, de picioare ţinute în apă rece, ci doar de o 
detaşare de cele exterioare şi lumeşti, şi concentrarea asupra materiei. 

Educaţia intelectuală stă la baza cunoaşterii şi practicii omeneşti. în jurul său roiesc 
celelalte tipuri de educaţii şi acţiuni ale personalităţii. 

Educaţia intelectuală are ca scop formarea individului intelectual, impunînd unele 
legităţi şi reguli. Educaţia intelectuală are rolul de a dezvolta capacităţile cognitive, de a  
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acumula cunoştinţe intelectuale, de a asimila tehnici culturale, şi anume: cititul, scrisul, 

socotitul, capacitatea de a substrage cunoştinţe derivate din cele vechi, pentru a evidenţia 
independenţa cognitivă la formarea individului. 

Educaţia prin valorile cognitive, permite indivizilor o acumulare a cunoştinţelor de 
bază, care ajută la orientarea în spaţiu în diferite cazuri, dezvoltarea capacităţilor de 
cunoaştere, formarea unor interese de cunoaştere, dobîndirea unor deprinderi, formarea unor 
imagini globale despre persoana proprie şi asupra mediului ce înconjoară persoana dată. 

Educaţia intelectuală are ca ţel formarea unei personalităţi intelectual independente, 
cu capacitate de autodezvoltare. Independenţa intelectuală a unui individ se bazează pe 
independenţa gîndirii şi a raţiunii. A fi independent, în acest context, presupune a gîndi cu 
propriul cap, de a nu depinde de punctele de vedere şi gîndirea altor persoane, a fi contra 
bîrfelor, a fi cu idei inventive, obiectiv şi critic cu propriile idei. A fi independent mai înseamnă 
că prin căutare, să găseşti şi să produci din ceea ce s-a găsit, pe baza argumentelor proprii, să 
accepţi explicaţii şi argumente personale, să domini cunoaşterea prin argumentări multiple. 

Educaţia nu reprezintă doar strîngerea sau creare de explicaţii ştiinţifice, ea 
presupune şi o atitudine şi responsabilitate faţă de cunoaştere. 

Tot ceea ce gîndim şi vorbim au loc din cauza legăturii dintre stimuli şi răspunsuri, iar 
acestea la rîndul lor, determină legătura dintre neuroni. Reacţiile sunt întărite prin repetare şi 
obişnuire. Legarea unor stimuli cu anumite reacţii este numită condiţionare clasică, în care 
dacă există stimul, există şi răspuns. Pentru a fixa unele reacţii trebuie ca ea să fie întărită, fie 
acesta bună sau rea. 

Pe baza acestei teorii în educaţie au fost introduse următoarele practici de învăţare: 
repetiţia, exerciţiul, pedepsele, etc. 
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Bibliotecile azi 
                                                                                        Bibliotecar Prof. Nagy Monica 

                                                                                             Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

 Biblioteca școlară însoțește și influențează dinamica învățământului, determină 

calitatea proceselor de învățare, reflectă profunzimea și mobilitatea acestora. Astfel spus, 

biblioteca reprezintă un instrument de bază, cu sarcini concrete în ceea ce privește 

pregătirea școlară propriu-zisă a elevilor, cât și formarea culturii generale, a educației lor 

moral-cetățenești și patriotice, sarcini condiționate de dezvoltarea și orientarea gustului 

pentru lectură, de formarea deprinderilor de muncă intelectuală. 

 În aceste condiții, rolul bibliotecii școlare se amplifică și se diversifică, pe prim-

plan trecând stimularea interesului față  de activitatea de informare și documentare, 

înarmarea elevilor  cu metode și tehnici de lucru în biblioteca modernă. 

 Bibliotecarul  are misiunea de a transforma biblioteca într-un centru de informare 

și documentare, într-un instrument eficient de muncă intelectuală, în slujba profesorilor și 

a elevilor pe care are datoria să îi inițieze asupra metodelor și tehnicilor de utilizare în 

scop pedagogic a tuturor mijloacelor aflate în dotarea bibliotecii școlare. 

 Informația este un factor definitoriu pentru studiul societății, programul oricărei 

epoci este influențate sau definit de programul informațional. Și cel mai stimulator 

instrument de informație pentru gândirea omenească este CARTEA, ,ale cărei rosturi 

cresc tot mai mult în ciuda invaziei de noi tehnologii. În sistemul culturii cartea este un 

instrument de prim ordin, iar biblioteca este instituția de cultură prin excelență. 

 Cultura unui popor se măsoară în continuare prin numărul de cărți tipărite, prin 

numărul de cărți difuzate, prin numărul de cititori ai bibliotecii și nu în mod expres prin 

computerizare. Sigur că avem mare ajutor în munca noastră prin introducerea 

calculatorului în bibliotecă, dar asta nu înseamnă că în așteptarea lui, noi să totul baltă, sa 

nu ne mai facem meseria, să nu mai căutăm și alte metode și instrumente pentru a pune la 

dispoziția celor interesați de publicațiile din biblioteca pe care pe organizăm sau prin 

schimb interbibliotecar. 

 Nu lipsa calculatorului ne doare cel mai tare, ci lipsa de fonduri pentru achiziția de 

carte, aceasta fiind inexistentă sau la un nivel foarte scăzut. 

 În condițiile societății românești de astăzi, ale mobilității ce caracterizează 

aproape toate domeniile de activitate și în special pe cel al profesiunilor, a devenit 

stringentă, problema pregătirii tinerilor școlari pentru a se putea integra în viața socială, 

cerințelor activității de producție sau serviciilor. 

 Având în vedere complexitatea acestora în ultima vreme se susține că dezvoltarea 

dragostea pentru muncă trebuie să înceapă la o vârstă timpurie 

 Pentru aceasta trebuie să acționăm în două direcții principale: 

- Pregătirea emoțional-afectivă a copiilor 
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-  Pregătirea lor pentru activitatea productivă de mai târziu                               

 Se impune un echilibru între factorii subiectivi și cei obiectivi, între ceea ce vrea 

elevul și ce poate el să realizeze. 

 Privită din acel unghi, orientarea școlară, formarea tinerilor pentru integrarea în 

societate este un adevărat sistem bine integrat și închegat în activitatea instructiv-

educativă. Pentru aceasta, biblioteca trebuie pune la dispoziția elevilor materiale și 

acțiuni variate, ea trebuie să ofere acel cumul de informații necesar satisfacerii 

dezideratului social, “al zilelor noastre” omul potrivit la locul potrivit. Astfel 

bibliotecarul contribuie, prin activitatea sa, la dezvoltarea a acelor capacități și 

trăsături cum ar fi: creativitatea gândirii, flexibilitatea, independență, mobilitate. 

 Orice om care vrea să se cultive, indiferent de specialitatea sa, apelează la o 

bibliotecă, la cărțile din afara manualelor pentru a-și desăvârși cunoștințele. Pentru 

aceasta elevii trebuie să aibă deprinderea lecțiilor, să  stăpâneasca tehnicile muncii 

intelectuale, trebuie să știe să învețe pentru a obține maximum de eficiență în urma 

citirii unei cărți, or bibliotecarul este cel care pune la dispoziție cititorului interesat 

toate instrumentele necesare pentru formarea sa intelectuală. În condițiile 

învățământului românesc de astăzi numărul cititorilor a crescut datorită programe 

școlare, modul de examinare, recapitulare. 

 Când numărul mare de publicații amenință cu sufocarea și ordonarea acestor 

imense cantități de informații necesită introducerea unor reguli și procedee de reală 

specializare, profesia de bibliotecar iese în prim-plan. 

 Nu trebuie să ne sperie tehnica informațională și de calcul pentru că 

responsabilitatea pentru orice informație revine bibliotecarului. De aceea, una din 

schimbările pe care trebuie s-o acceptăm acum, când setea de cunoaștere a devenit 

”foamea de informație”, este introducerea calculatorului în toate bibliotecile școlare. 

Automatizarea serviciilor de bibliotecă este în slujba noastră și mai ales a cititorilor, în 

special a cadrelor didactice care își pregătesc lucrările științifice. Cu siguranță, această 

automatizare nu se poate face fără să fim optimiști în ceea ce privește profesiunea 

noastră, căci atâta timp cât ”totul există pe lume pentru a sfârși într-o carte”, 

”biblioteca școlară, prin dimensiunile pe care le capătă în școală prin dimensiunile pe 

care le capătă în procesul reformei învățământului, va exista, de vreme ce prelucrarea, 

stocarea și tratarea informației vor fi probabil singurele ramuri de activitate care vor 

cunoaște o continuă expansiune”(UNESCO). 
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 Noi bibliotecarii, trebuie să dovedim calități de buni educatori, căci aceasta 

reprezintă punctul de convergență al tuturor transformărilor din învățământ. 

 Concluzionând, putem spune că educația și instrucția nu sunt posibile fără aportul 

cărții, acest etern tezaur informațional. Lectura acesteia, aidoma manualului, nu este 

însă decât una din condițiile devenirii, formării și educării elevului, alături de atâtea 

alte necunoscute. 

Bibliotecarul școlar, alături de familie și cadre didactice,  pune bazele formării 

personalității elevului, este unul din cadrele de baza ale învățământului românesc, și 

nu un simplu mânuitor sau gestionar al unor bunuri materiale. 

 Noi trebuie să dovedim că existăm implicându-ne cu toată ființa în viața școlii de 

care suntem legați, trebuie să fim conștienți de rolul și responsabilitatea ce ne revin în 

viața contemporană 

 

 Bibliotecar prof. Nagy Monica 
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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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