Introducere în conţinutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist în
limba germană şi română în Germania şi România. Grupa ţintă este reprezentată de
tehnicieni şi ingineri din întreprinderile româno-germane, care îşi desfăşoară activitatea
în limba germană şi română. De regulă, acest modul se adresează – la fel ca şi celelalte
module – persoanelor aflate în curs de formare profesională în Germania, Austria sau
România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezintă pregătirea iniţială în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru această profesie este reglementată la nivel de land prin
dispoziţia de formare profesională ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul Oficial
Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
Şi în România există un ordin la nivel naţional privind formarea profesională ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatronişti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului Educaţiei
şi Cercetării nr. 1847 din 29.08.2007). De regulă, mecatroniştii (tehnicieni şi ingineri) sunt
absolvenţi ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversităţilor Politehnice, profilul mecanică şi
electronică.
Formarea profesională ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naţional
de formare profesională abia după 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât şi
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronică au în vedere mai ales aspectele legate de didactică.
Grupul ţintă al modulelor noastre sunt tehnicieni şi ingineri cu studiile terminate, care
stăpânesc deja cunoştinţele de specialitate necesare. Ceea ce le lipseşte cadrelor
specializate este competenţa lingvistică de a se descurca cu aceste cunoştinţe la locul de
muncă în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axează pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuându-se
dezvoltarea competenţelor de comunicare şi strategiile corespunzătoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatroniştii care activează în
acest domeniu să folosească în mod independent ambele limbi trecând de la una
(română) la alta (germană) şi invers, în funcţie de situaţia şi intenţia de comunicare.
Mecatroniştii lucrează cu documente în ambele limbi şi comunică, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinală bilingvă a
mecatroniştilor corespund, în primul rând, domeniului electronic şi electrotehnic.
Din perspectiva mobilităţii în Europa, acest grup ţintă trebuie să comunice la locul de
muncă într-o ţară germanofonă.
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Modulul de faţă se referă la
- definirea conceptului de "mecatronică"
- profilul profesional al mecatronistului
- privire de ansamblu asupra istoricului acestui domeniu
- asemănări şi deosebiri în formarea profesională a mecatronistului în Germania,
Austria şi România
- competenţe de comunicare legat de formarea profesională
Planul cadru de formare profesională se referă la bazele formării profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria şi România. Ca atare, asemănările şi deosebirile
existente între aceste ţări sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv şi cuprind, pe lângă documentele pentru formatori, o
serie de exerciţii legate de vocabular, precum şi o anexă cu materiale suplimentare. Ele
completează materialele de predare existente în planurile de învăţământ formal pentru
calificarea în meseria de mecatronist în limba germană şi română (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Mecatronica – aria profesională“ este o parte a unui plan curricular
cuprinzător care contribuie la pregătirea mecatronistului, resp. la îmbogăţirea
cunoştinţelor de limbă germană şi română. Modulul nu înlocuieşte materialele deja
existente, ci le completează din prespectivă bilingvă (germană-română).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din punct
de vedere al conţinutului pentru cei care lucrează în întreprinderi mici şi mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât şi în România.
Modulele germano-române sunt următoarele şi pot fi folosite independent unele de
altele, în funcţie de scopul concret urmărit.

1)

Modulul: Mecatronica – aria profesională

2)

Modulul: Profilul profesional al mecatronistului

3)

Modulul: Competenţe profesionale: comunicarea scrisă

4)

Modulul: Competenţe profesionale: comunicarea orală

5)

Modulul: Bazele electrotehnicii

6)

Modulul: Componente electronice

7)

Modulul: Generatoare

8)

Modulul: Instalaţia electrică a unui automobil

9)

Modulul: Bazele sistemelor de comandă

10) Modulul: Programarea şi instalarea componentelor hard şi soft
11) Modulul: Măsurare şi aparate de măsură
12) Modulul: Instrucţiuni în întreprinderi – comportamentul în situaţii de pericol
13) Modulul: Siguranţa la locul de muncă / Protecţia muncii
14) Modulul: Comunicarea internă în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurător
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Modulul: „Mecatronica – aria profesională“ se adresează tehnicienilor şi inginerilor din
Germania şi România care cunosc atât limba germană cât şi română.
Modulul nu este un curs de limbă, ci un modul de pregătire profesională. Premisele de
la care se porneşte sunt cunoştinţe de limbă germană la nivelul B1 din Cadrul de
Referinţă European. Limba română este considerată limbă maternă. În cadrul acestui
plan curricular există un test de limbă atât pentru limba germană, cât şi pentru limba
română.
Modulul este conceput în aşa fel, încât să poată fi aplicat într-o întreprindere. Durează
90 de minute şi poate constitui o unitate de învăţare în cadrul pregătirii profesionale. Pe
parcursul celor 90 de minute se rezolvă exerciţii practice. Modulul poate fi reluat de mai
multe ori, iar exerciţile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din:
- Introducere: clarificarea conceptului de „mecatronist“ în ambele limbi,
- meseria de mecatronist,
- prezentarea istoricului acestui domeniu,
- asemănări şi deosebiri în pregătirea profesională a mecatronistului în
Germania, Austria şi România
- exerciţii şi sarcini de lucru
- materiale şi documente auxiliare
- bibliografie
Recomandări pentru formatori:
-

Formatorul trebuie să stabilească o durată fixă de lucru (60-90 minute)
pentru predarea conţinuturilor;
Formatorul are la dispoziţie informaţiile din capitolul "Conţinuturile de
învăţare;
Paricipanţii pot primi informaţiile din anexe care conţin bazele teoretice şi
definiţiile;
După introducerea în temă se poate trece la exerciţii;
După terminarea şi evaluarea exerciţilor urmează un rezumat care conţine, de
asemeneam, trimiteri la alte aplicaţii practice;

Ca materiale auxiliare se recomandă hârtie, creioane, tablă şi flipchart.
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Informaţii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaţii legate de bazele
pregătirii mecatronistului în Germania şi România şi îmbogăţirea vocabularului de
specialitate în întreprinderile bilingve din România şi Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunoştinţe de vocabularatât în germană cât şi în
română, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazează pe metoda comunicativă. Textele de
specialitate reprezintă un punct de pornire atât pentru exerciţii, care urmăresc
dezvoltarea competenţelor comunicative, cât şi pentru aplicarea resp. acumularea
cunoştinţelor.
Modulul se adresează din punct de vedere didactic tehnicienilor şi inginerilor bilingvi şi
urmăreşte dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“, ceea
ce presupune „învăţarea axată pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaţii lingvistice
concrete şi care se bazează pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul să stăpânească destul de
bine ambele limbi ţintă ale proiectului, resp. româna şi germana. Formatorul ar trebui să
aibă cunoştinţe la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referinţă European.
Există şi alternativa ca modulul să fie predat de către doi formatori. În acest caz, o
persoană predă în limba germană, iar cealaltă în limba română.
În urma pilotării modulului se recomandă a nu se amesteca cele două limbi în cadrul
aceleiaşi propoziţii. Înainte de a se trece la o altă limbă, o structură dintr-o anumită
limbă trebuie să fie completă din punct de vedere sintactic şi lexical. În orice caz
TREBUIE evitată amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomandă parafrazarea termenului respectiv. În
cele din urmă, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul şi îl va nota pe
flipchart.
Se recomandă ca modulul să fie parcurs într-o ordine logică, fie în secvenţe stabilite în
funcţie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predată într-o singură limbă. Apoi
urmează repetarea părţii predate în cealaltă limbă. Desigur că este mai bine ca
formatorul să înceapă cu limba pe care o ştie mai bine. În România, această limbă va fi,
de obicei, limba română, iar în Germania limba germană. La recapitulare se va pune
accentul pe predarea termenilor şi pe limbajului de specialitate.
Întrebările se formulează mereu în limba de predare, ceea ce înseamnă: dacă limba de
predare este româna, întrebările vor fi în limba română. Răspunsurile vor fi în limba
română, chiar dacă este vorba de probleme legate de locul de muncă german.
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Propunem următorul demers:
-

Introducere în tematică în limba 1 şi limba 2
Răspunsuri la întrebări legate de vocabular (răspunsurile se vor da mereu în
limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunoştinţelor de specialitate în limba 1 şi în limba 2
Răspunsuri la întrebări legate de vocabular (răspunsurile se vor da mereu în
limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciţii în limba 1 şi în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 şi în limba 2
Observaţii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de limbă
şi de conţinut.

Experienţa a demonstrat că modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai bune
şi a permis o mai bună asimilare a vocabularului de specialitate, dacă acesta era predat
în context profesional, permiţând compararea celor două limbi.
În funcţie de calificarea lingvistică a formatorului, greşelile trebuie corectate în limba
ţintă şi nu se va explica niciodată o structură gramaticală a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de faţă, nu se va folosi în România limba română pentru a se explica
greşeli făcute în limba germană.
Tot experienţa a arătat că aceste module de formare bilingvă pentru mecatronişti nu
pot fi susţinute de un formator care are deficienţe serioase de limbă. Dacă acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi şi nivelul A1 pentru cealaltă limbă, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie să urmeze mai întâi cursuri
generale de limbă, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referinţă European. Există teste de evaluare iniţială pentru limbile germană şi română.

Bila-Train in practice – Planul cadru de formare bilingvă în meseria de mecatronist în Germania şi România
Bazele formării profesionale în mecatronică – GE-RO:
Modulul 1: Mecatronica – aria profesională

6

Conţinuturi:

Modulul 1 : Mecatronica – aria profesională
Begriffsbestimmung – RO

Mecatronica este combinaţia sinergeticǎ ṣi sistematicǎ a mecanicii,electronicii ṣi a
informaticii în timp real.
Termenul de mecatronicǎ a fost introdus de un inginer de la compania japonezǎ
«Yaskawa» în 1969.Astfel termenul a apǎrut în mod oficial în Franţa in Larousse 2005.
Mecatronica tehnologie compatibilă cu societatea informatională.
Revoluţia informatică (a doua revoluṭie industrială) a marcat saltul de la societatea
industrializatǎ la societatea informationalǎ, generand un val de înnoiri în tehnologie şi
educaţie. Japonezii au definit sensul acestor mişcǎri de înnoire, brevetând termenul de
mecatronicǎ, la începutul deceniului al 8-lea al secolului trecut. Termenul a fost utilizat
pentru a descrie fuziunea tehnologicǎ: mecanica-electronica-informatica.
Mecatronica este rezultatul evoluţiei firesti în dezvoltarea tehnologicǎ. Tehnologia
electronicǎ a stimulat aceasta evoluţie. Dezvoltarea microelectronicii a permis integrarea
electromecanică. În urmatoarea etapǎ, prin integrarea microprocesoarelor în structurile
electromecanice, acestea devin inteligente ṣi, astfel s-a ajuns la mecatronicǎ.
Tehnologia mecatronica aduce in centrul atentiei problema informatiei care, este
componenta datatoare de ton in raport cu materialul si energia.

Begriffsbestimmung – DE
Die Mechatronik beschäftigt sich interdisziplinär mit dem Zusammenwirken
mechanischer, elektronischer und informationstechnischer Elemente und Module in
mechatronischen Systemen.
Der Begriff Mechatronik (Mechanical Engineering-Electronic Engineering) ist ein
Kunstwort. Er wurde ab 1969 von der japanischen Firma Yaskawa Electric Cooperation
geprägt und findet seinen Ursprung in der Feinmechanik. Später kam die Informatik als
neue Kerndisziplin hinzu. Der Begriff Mechatronik hat sich in den letzten Jahren in der
Technik weltweit eingeführt. Sie steht eng mit der Elektromechanik, der
Feinwerktechnik, der Mikrosystemtechnik und der Adaptronik in Beziehung.
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Mechatronik lässt sich auch von den drei Kernpunkten des Fachbereiches ableiten.
Mechanik als Hauptpunkt, mit Elektronik und als Verknüpfung der beiden Teilgebiete
die Informatik.
Mechatronik bezeichnet das synergetische Zusammenwirken der Fachdisziplinen
Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik beim Entwurf und der
Herstellung industrieller Erzeugnisse sowie bei der Prozessgestaltung.
Die Mechatronik soll Mechanik, Elektronik und Informatik miteinander verschmelzen
und anstelle von mehreren Modellen ein mechatronisches Gesamtsystem beschreiben.
Mechatronische Systeme haben die Aufgabe, mit Sensorik, Prozessorik, Aktorik und
Elementen der Mechanik, Elektronik und Informatik (sowie anderer funktionell
erforderlicher Technologien) Energie, Stoff (Materie) und/oder Information
umzuwandeln, zu transportieren und/oder zu speichern.
Mechatronische Systeme können somit in Funktionsgruppen unterteilt werden, die
meist Regelkreise bilden und aus Modulen mit mechanisch-elektrisch-magnetischthermisch-optischen Bauelementen, Sensorik zur Erfassung von Messgrößen des
Systemzustandes, Aktorik zur Regelung und Steuerung sowie Prozessorik und
Informatik zur Informationsverarbeitung bestehen.

Exerciţii:
1. Explicaţi pe scurt meseria de mecatronist cu ajutorul schemei. Folosiţi informaţiile din
texte.
[COMPARAREA INFORMA ILOR DIN TEXTELE CITITE CU CELE DIN SCHEMĂ
ÎNE LEGEREA TEXTULUI CITIT ŞI SCURTĂ PREZENTARE ORALĂ]
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik

2. Analizaţi schema în limba română şi stabiliţi asemănările şi diferenţele dintre informaţiile
primite!

]
[COMPARAREA SCHEMELOR
COMUNICAREA CU AJUTORUL INDICA IILOR NONVERBALE]

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one

.
3. Explicaţi pe scurt în limba maternă sistemul mecatronic pe baza schemelor de mai jos.
[TRADUCEREA INFORMA

IILOR DIN LIMBA

STRĂINĂ ÎN LIMBA MATERNĂ

TRANSFER DIN L1 ÎN L2]
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Das mechatronische System

http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik

4. Găsiţi în schema de mai jos termenii corespunzători în limba română.
Folosiţi glosarul.
[TRADUCEREA INFORMA

IILOR DE SPECIALITATE

DIN LIMBA MATERNĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ]

TRANSFER L1  L2]

Fluxul catre integrarea mecatronica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one
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Obiectivele învăţării:
Obiectivele acestui modul sunt următoarele:
- clarificarea conceptului de „mecatronist“ în ambele limbi,
- meseria de mecatronist,
- prezentarea istoricului acestui domeniu,
- asemănări şi deosebiri în pregătirea profesională a mecatronistului în
Germania, Austria şi România
- exerciţii şi sarcini de lucru
- materiale şi documente auxiliare
- bibliografie
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Plan de lucru:
Acest modul constă într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat, iar
exerciţiile pot fi variate.
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Timp (în minute)

Materiale auxiliare

Conţinuturi

1-2

Salut în limba germană şi în limba
română

3-13

Introducere în aria profesională a
mecatronistului, definiţie,
informaţii despre istoricul
meseriei în limba germană
Introducere în aria profesională a
mecatronistului, definiţie,
informaţii despre istoricul
meseriei în limba germană
Explicarea detaliilor tehnice şi a
reglementărilor în limba germană

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei unităţi.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei unităţi.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei unităţi.

36-46

Explicarea detaliilor tehnice şi a
reglementărilor în limba română

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei unităţi.

47-57

Întrebări şi răspunsuri în limba
germană şi română

58-68

Exerciţii în limba germană

-

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individuală

69-75

Exerciţii în limba română

-

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individuală

76-85

Discutarea rezultatelor exerciţiilor
în UNA din limbile alese de către
formator

86-90

Scurtă discuţie finală, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile alese
de către formator)

14-24

25-35
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul găsiţi in lista bibliografică din anexă.

Vocabular de specialitate specific modulului

Rumänisch
actorică
bază
circuit de reglare
colaborare, conlucrare, cooperare
comandă
conexiune
construcţie de maşini
creare de procese
cuvânt artificial
domeniu de specialitate
electromecanică
electronic
electrotehnică
element de construcţie
flux energetic
magnetic
material
mecanic
mecanică fină
modelare
noţiune
optic
pregătire profesională
prelucrarea informaţiei
procesare
producţie
reglare
relaţie
sistem
sistem central/principal
sistem senzorial
sistem total
subdomeniu
tehnic
tehnică de calcul

Deutsch
Aktorik, die
Grundlage, die
Regelkreis, der
Zusammenwirken, das
Steuerung, die
Verknüpfung, die
Maschinenbau, der
Prozessgestaltung, die
Kunstwort, das
Fachbereich, der
Elektromechanik, die
elektronisch
Elektrotechnik, die
Bauelement, das
Energiefluss, der
magnetisch
Stoff, der
mechanisch
Feinmechanik, die
Modellierung, die
Begriff, der
optisch
Berufsausbildung, die
Informationsverarbeitung, die
Prozessorik, die
Herstellung, die
Regelung, die
Beziehung, die
System, das
Hauptsystem, das
Sensorik, die
Gesamtsystem, das
Teilgebiet, das
technisch
Rechentechnik, die
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tehnica informaţiei
tehnica mecanismelor fine
tehnica microsistemelor
tehnologie
termic
transmitere de informaţii
utilizare

Informationstechnik, die
Feinwerktechnik, die
Mikrosystemtechnik, die
Technologie, die
thermisch
Informationsfluss, der
Anwendung, die
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Bila-Train in practice – Planul cadru de formare bilingvă în meseria de mecatronist în Germania şi România
Bazele formării profesionale în mecatronică – GE-RO:
Modulul 1: Mecatronica – aria profesională
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