Introducere în coninutul modulului
Acest modul este parte a curriculum-ului cadru de formare ca tehnician mecatronist
în limba german i român în Germania i România. Grupa int este reprezentat
de tehnicieni i ingineri din întreprinderile româno-germane, care îi desfoar
activitatea în limba german i român. De regul, acest modul se adreseaz – la fel
ca i celelalte module – persoanelor aflate în curs de formare profesional în
Germania, Austria sau România.
Baza curriculum-ului cadru de formare o reprezint pregtirea iniial în meseria de
mecatronist.
În Germania, formarea pentru aceast profesie este reglementat la nivel de land
prin dispoziia de formare profesional ca mecatronist din 4 martie 1998, Monitorul
Oficial Federal, anul 1998, partea I, nr. 13, p. 408.
i în România exist un ordin la nivel naional privind formarea profesional ca
mecatronist (Ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii 3488/23.03 2006/Standardul
profesional pentru mecatroniti conform Anexei nr. 2 a Decretului Ministrului
Educaiei i Cercetrii nr. 1847 din 29.08.2007). De regul, mecatronitii (tehnicieni i
ingineri) sunt absolveni ai Colegiilor Tehnice sau ai Unversitilor Politehnice, profilul
mecanic i electronic.
Formarea profesional ca mecatronist s-a putut dezvolta în cadrul sistemului naional
de formare profesional abia dup 1989, având loc atât la nivel preuniversitar, cât i
universitar. În cadrul Programului Leonardo da Vinci, modulele bilingve pentru
mecatronic au în vedere mai ales aspectele legate de didactic.
Grupul int al modulelor noastre sunt tehnicieni i ingineri cu studiile terminate, care
stpânesc deja cunotinele de specialitate necesare. Ceea ce le lipsete cadrelor
specializate este competena lingvistic de a se descurca cu aceste cunotine la
locul de munc în ambele limbi.
În acest sens, modulele se axeaz pe cele 15 teme alese ca exemplu, accentuânduse dezvoltarea competenelor de comunicare i strategiile corespunztoare acestora.
Obiectivul modulelor noastre este acela de a-i face pe mecatronitii care activeaz în
acest domeniu s foloseasc în mod independent ambele limbi trecând de la una
(român) la alta (german) i invers, în funcie de situaia i intenia de comunicare.
Mecatronitii lucreaz cu documente în ambele limbi i comunic, de asemenea, în
ambele limbi.
Modulele elaborate în cadrul procesului de formare a profesinal bilingv a
mecatronitilor corespund, în primul rând, domeniului electronic i electrotehnic.
Din perspectiva mobilitii în Europa, acest grup int trebuie s comunice la locul de
munc într-o ar germanofon.
Modulul de fa se refer la
- strategii de comunicare
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- dezvoltarea competenelor receptive i productive
- prioriti
o înelegerea textului citit (instruciuni de utilizare)
o vorbirea liber (prezentri scurte) i
o scrierea (comunicare scris)
- contientizarea diferenelor interculturale
- competene de comunicare în domeniul profesional
Planul cadru de formare profesional se refer la bazele formrii profesionale a
mecatronistului în Germania, Austria i România. Ca atare, asemnrile i
deosebirile existente între aceste ri sunt prezentate comparativ.
Modulele sunt concepute bilingv i cuprind, pe lâng documentele pentru formatori, o
serie de exerciii legate de vocabular, precum i o anex cu materiale suplimentare.
Ele completeaz materialele de predare existente în planurile de învmânt formal
pentru calificarea în meseria de mecatronist în limba german i român (vezi listele
bibliografice din anexe).
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Aplicarea modulului ca parte a planului cadru
Modulul: „Competene profesionale: comunicarea scris“ este o parte a unui plan
curricular cuprinztor care contribuie la pregtirea mecatronistului, resp. la
îmbogirea cunotinelor de limb german i român. Modulul nu înlocuiete
materialele deja existente, ci le completeaz din prespectiv bilingv (germanromân).
Acest modul este primul din seria de 15 module cuprinzând teme importante din
punct de vedere al coninutului pentru cei care lucreaz în întreprinderi mici i mijlocii
româno-germane. Modulul poate fi aplicat atât în Germania cât i în România.
Modulele germano-române sunt urmtoarele i pot fi folosite independent unele de
altele, în funcie de scopul concret urmrit.
1)

Modulul: Mecatronica – aria profesional

2)

Modulul: Profilul profesional al mecatronistului

3)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea scris

4)

Modulul: Competene profesionale: comunicarea oral

5)

Modulul: Bazele electrotehnicii

6)

Modulul: Componente electronice

7)

Modulul: Generatoare

8)

Modulul: Instalaia electric a unui automobil

9)

Modulul: Bazele sistemelor de comand

10) Modulul: Programarea i instalarea componentelor hard i soft
11) Modulul: Msurare i aparate de msur
12) Modulul: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol
13) Modulul: Sigurana la locul de munc / Protecia muncii
14) Modulul: Comunicarea intern în cadrul întreprinderii
15) Modulul: Standarde referitoare la mediul înconjurtor
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Modulul: „Competene profesionale: comunicarea scris“ se adreseaz tehnicienilor
i inginerilor din Germania i România care cunosc atât limba german cât i
român.
Modulul nu este un curs de limb, ci un modul de pregtire profesional. Premisele
de la care se pornete sunt cunotine de limb german la nivelul B1 din Cadrul de
Referin European. Limba român este considerat limb matern. În cadrul acestui
plan curricular exist un test de limb atât pentru limba german, cât i pentru limba
român.
Modulul este conceput în aa fel, încât s poat fi aplicat într-o întreprindere.
Dureaz 90 de minute i poate constitui o unitate de învare în cadrul pregtirii
profesionale. Pe parcursul celor 90 de minute se rezolv exerciii practice. Modulul
poate fi reluat de mai multe ori, iar exerciile pot fi modificate, eventual scurtate.
Modulul este format din:
- transmiterea de strategii fundamentale legate de intenia de comunicare
(informarea, clarificarea, explicarea, argumentarea, comentariul, punerea
de întrebri),
- transmiterea de strategii de comunicare (planificarea, aplicarea, controlul
+ corectarea),
- repetarea i fixarea elementelor lexicale uzuale (descrierea situaiei,
interogarea, propuneri/cerine, structurare: alctuirea/structura unui e-mail),
- asemnri i deosebiri interculturale
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- bibliografie
Recomandri pentru formatori:
-

Formatorul trebuie s stabileasc o durat fix de lucru (60-90 minute)
pentru predarea coninuturilor;
Formatorul are la dispoziie informaiile din capitolul "Coninuturile de
învare;
Paricipanii pot primi informaiile din anexe care conin bazele teoretice i
definiiile;
Dup introducerea în tem se poate trece la exerciii;
Dup terminarea i evaluarea exerciilor urmeaz un rezumat care conine,
de asemeneam, trimiteri la alte aplicaii practice;

Ca materiale auxiliare se recomand hârtie, creioane, tabl i flipchart.
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Informaii didactice pentru formatori
Modulul este bilingv german-român. Scopul este de a preda informaii legate de
bazele pregtirii mecatronistului în Germania i România i îmbogirea vocabularului
de specialitate în întreprinderile bilingve din România i Germania.
Prin modulul acesta se transmit cunotine de vocabularatât în german cât i în
român, care apoi poate fi folosit ca vocabular activ de specialitate.
Din punct de vedere didactic, modulul se bazeaz pe metoda comunicativ. Textele
de specialitate reprezint un punct de pornire atât pentru exerciii, care urmresc
dezvoltarea competenelor comunicative, cât i pentru aplicarea resp. acumularea
cunotinelor.
Modulul se adreseaz din punct de vedere didactic tehnicienilor i inginerilor bilingvi
i urmrete dezvoltarea deprinderilor lingvistice prin metoda „task-based-learning“,
ceea ce presupune „învarea axat pe îndeplinirea sarcinilor lingvistice“ în situaii
lingvistice concrete i care se bazeaz pe metoda „full immersion“.
Pentru aplicarea acestui modul este necesar ca formatorul s stpâneasc destul de
bine ambele limbi int ale proiectului, resp. româna i germana. Formatorul ar trebui
s aib cunotine la nivelul B2 sau C1 conform Cadrului de Referin European.
Exist i alternativa ca modulul s fie predat de ctre doi formatori. În acest caz, o
persoan pred în limba german, iar cealalt în limba român.
În urma pilotrii modulului se recomand a nu se amesteca cele dou limbi în cadrul
aceleiai propoziii. Înainte de a se trece la o alt limb, o structur dintr-o anumit
limb trebuie s fie complet din punct de vedere sintactic i lexical. În orice caz
TREBUIE evitat amestecarea codurilor lingvistice. În cazul în care un anumit termen
este necunoscut într-una din limbi, se recomand parafrazarea termenului respectiv.
În cele din urm, formatorul va fi cel care va traduce corect cuvântul i îl va nota pe
flipchart.
Se recomand ca modulul s fie parcurs într-o ordine logic, fie în secvene stabilite
în funcie de scopul fixat de formator. Fiecare parte va fi predat într-o singur limb.
Apoi urmeaz repetarea prii predate în cealalt limb. Desigur c este mai bine ca
formatorul s înceap cu limba pe care o tie mai bine. În România, aceast limb va
fi, de obicei, limba român, iar în Germania limba german. La recapitulare se va
pune accentul pe predarea termenilor i pe limbajului de specialitate.
Întrebrile se formuleaz mereu în limba de predare, ceea ce înseamn: dac limba
de predare este româna, întrebrile vor fi în limba român. Rspunsurile vor fi în
limba român, chiar dac este vorba de probleme legate de locul de munc german.
Propunem urmtorul demers:
-

Introducere în tematic în limba 1 i limba 2
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-

Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Predarea cunotinelor de specialitate în limba 1 i în limba 2
Rspunsuri la întrebri legate de vocabular (rspunsurile se vor da mereu
în limba în care s-a formulat întrebarea!)
Exerciii în limba 1 i în limba 2
Concluzii / evaluare în limba 1 i în limba 2
Observaii ale formatorului referitoare la probleme deosebite legate de
limb i de coninut.

Experiena a demonstrat c modulul predat în ambele limbi a dus la rezultate mai
bune i a permis o mai bun asimilare a vocabularului de specialitate, dac acesta
era predat în context profesional, permiând compararea celor dou limbi.
În funcie de calificarea lingvistic a formatorului, greelile trebuie corectate în limba
int i nu se va explica niciodat o structur gramatical a unei limbi cu ajutorul altei
limbi. În cazul de fa, nu se va folosi în România limba român pentru a se explica
greeli fcute în limba german.
Tot experiena a artat c aceste module de formare bilingv pentru mecatroniti nu
pot fi susinute de un formator care are deficiene serioase de limb. Dac acesta are
nivelul B2 pentru una din limbi i nivelul A1 pentru cealalt limb, planul curricular
bilingv nu poate fi folosit. Cadrele de specialitate trebuie s urmeze mai întâi cursuri
generale de limb, pentru a atinge la ambele limbi nivelul B1 conform Cadrului de
Referin European. Exist teste de evaluare iniial pentru limbile german i
român.
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Coninuturi:

Modulul 3: Competene profesionale:
comunicarea scris
Kommunikationsform: schriftlich (aus einem bestimmten Anlass) => PRODUKTIV
- Klärung von Fragen/Unklarheiten/Missverständnissen
- Erfragen von Einzelheiten/Daten/Mengen
- Einholen von zusätzlichen Informationen
- eintretende Änderungen (der Aufträge, Termine usw.)
- Kurzmitteilungen (E-Mail)
Kommunikationsintentionen:
-

informieren (Daten, Termine, Maße, Zahlen; Details usw.)
erklären (Defekte, Gründe für die Änderungen usw.)
klären (Missverständnisse usw.)
mitteilen (Daten, Vorhaben, Aufträge, Lieferungstermine, Bestellungen usw.)
begründen (Methodenwahl usw.)
kommentieren (Entscheidungen usw.)
erfragen

Kommunikationsstrategien:
 Planen
o eingehende (elektronische) Post nochmals lesen
o Notizen machen
o sich informieren: Daten sammeln; nachfragen
o sich fragen, was andere bereits wissen bzw. erfahren dürfen
o sich bewusst machen, was man wie detailliert sagen darf
o Wortschatz und Redemittel aktivieren
o grammatische Strukturen für L1 und L2 wählen
o sich in der einen Sprache überlegen, wie etwas in der anderen Sprache
dargestellt/beschrieben/geschildert/präsentiert wird
o Außersprachliches/Paraverbales: sich darüber Gedanken machen, wie
man E-Mails in der betreffenden Sprache schreibt (Bausteine einer EMail)
 Durchführen
o auf vorhandenes Wissen beim Zuhörer/Zuschauer bauen (Unterschiede
beachten: einem Vorgesetzten schreiben; einem langjährigen Partner
schreiben; einem neuen/unbekannten Partner schreiben)
o eigene Notizen zu Rate ziehen
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E-Mail-Vorlagen verwenden
auf Gliederung achten: erstens, zweitens, drittens…; zunächst/zuerst;
dann/anschließend; zum einen-zum anderen; ersteres-letzteres;
zuletzt/schließlich usw.)
o Beispiele nennen
o Wiederholungen vermeiden
o situationsgemäße Abschlussformeln verwenden
o
o

 Kontrollieren + Reparieren
o schwierige Begriffe umschreiben
o orthografische Regeln beachten
o Fragen stellen, um sich zu vergewissern, ob die Aussage verstanden
wurde
o Switchen in die andere Sprache (Übersetzung von Termini,
Schlüsselwörtern)
o nochmaliges Lesen => eigene Fehler korrigieren
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Gliederung
1.1.

Aufbau/Struktur einer E-Mail beachten
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1.2.

Interkulturelle Unterschiede beachten:

RO:

DE:
Sehr geehrte Frau X,

Stimat doamn X,

Sehr geehrter Herr Y,

Stimate domnule Y,

übliche Formulierung: "sehr + geehrt"

Formulierung: "mult (sehr)" + stimat() =
veraltend

Stimai domni, stimate doamne,

Sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst männl., dann weibl. Form,
ohne "i",
nur mit Komma verbunden

zuerst weibl., dann männl. Form,
mit "und" verbunden

Mit freundlichen Grüßen

Cu stim
= neutral

= neutral
(Cu salutri prieteneti
= ungewöhnlich/unüblich)

Hochachtungsvoll = veraltet

Cu deosebit stim
= gehoben, jedoch üblich

oft abgekürzt:

MfG

Mit herzlichen Grüßen

keine Abkürzung möglich

Cu salutri cordiale
= familiär

= sehr offiziell/gehoben
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Exerciii:
1. Scriei un e-mail folosind modelul de mai sus pentru urmtoarea situaie:
[APLICAIE: SCRIERE DUP
UN EXEMPLU DAT]
Ai primit dousprezece cutii cu piese de schimb pentru firma dumneavoastr
dumneavoastr. Când le-i despachetat ai constatat c dou dintre piese sunt
defecte. Informai firma care le-a livrat i cerei s fie livrate dou piese în stare bun

2. Informai firma partener despre întârzierea survenit, cauzat de livrarea unor
piese defectuoase.
[CULEGEREA DE INFORMAII +
TRANSMITEREA INFORMAIILOR]

3. Scriei un e-mail dup modelul de mai sus pentru urmtoarea situaie:
Gsii la firma dumneavostr prospectul unei firme de accesorii pentru lumini de
semnalizare pe timp de zi. La citirea documentelor apar urmtoarele întrebri la care
vrei s rspundei:
- Exist o reglementare legislativ în Germania referitoare la montajul luminilor
de semnalizare pe timp de zi?
- Cât cost montarea luminilor de semnalizare pe vehicule?
[APLICAIE: SCRIEREA UNUI TEXT ÎNTR-O
SITUAIE CONCRET LA LOCUL DE MUNC]

4. Cerei informaii la un birou românesc despre reglementrile referitoare la circulaie
valabile în ara dumneavostr. Povestii unui oaspete german ceea ce ai aflat.
[APLICAII PRACTICE: ÎNELEGERA TEXTULUI CITIT
+ TRANSMITEREA ORAL A INFORMAIEI]
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Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- strategii de comunicare
- dezvoltarea competenelor receptive i productive
- prioriti
o înelegerea textului citit (instrucuni de utilizare)
o vorbirea liber (prezentri scurte) i
o scrierea (comunicare scris)
- contientizarea diferenelor interculturale
- competene de comunicare în domeniul profesional
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Plan de lucru:
Acest modul const într-o unitate de lucru de 90 de minute. Modulul poate fi reluat,
iar exerciiile pot fi variate.

Timp (în minute)

Coninuturi

Materiale auxiliare

1-2

Salut în limba german i în
limba român

3-13

Introducere: Prezentarea
strategiilor i a unor posibile
intenii de comunicare scris în
limba german
Introducere în domeniul
strategiilor de comunicare –
contientizarea pailor

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

25-35

Compararea structurilor lexicale
uzuale în german i român

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

36-46

Prezentarea structurii unui e-mail în limba german

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

47-57

Compararea cu limba român

58-75

Exerciii aplicative
concrete de lucru

76-85

Discutarea rezultatelor exerciiilor
în UNA din limbile alese de ctre
formator

86-90

Scurt discuie final, evaluare,
concluzie (în UNA din limbile
alese de ctre formator)

14-24

în

situaii -

activitate în parteneriat
activitate individual
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.

Vocabular de specialitate specific modulului

1. Beschreibung des Sachverhaltes
DE: X ist durchgebrannt; X hat sich geändert; X funktioniert nicht gut; X ist zu
klein/groß …
RO: X s-a ars; X s-a modificat; X nu funcioneaz bine; X este prea mare/mic()
…
2. Erfragen
DE: wie muss man …; was kann man …; womit könnte man …; wann können Sie
…; wer soll … usw.
RO: cum trebuie s …; ce se poate …; cu ce s-ar putea …; când putei s ...; cine
s ... etc.
3. Vorschläge/Forderungen
DE: vorschlagen; brauchen, nötig sein, erforderlich sein, bitten …
RO: a propune, a necesita, a fi nevoie, a fi necesar, a ruga …
Rumänisch
1. Descrierea situaiei
X s-a ars
X s-a modificat
X nu funcioneaz bine
X este prea mare/mic()
2. Formularea întrebrilor
cum trebuie s
ce se poate
cu ce s-ar putea
când putei s
cine s
3. Propuneri/cerine
a propune
a necesita
a fi nevoie
a fi necesar
a ruga

Deutsch
1. Beschreibung des Sachverhaltes
X ist durchgebrannt
X hat sich geändert
X funktioniert nicht gut
X ist zu klein/groß
2. Erfragen
wie muss man
was kann man
womit könnte man
wann können Sie
wer soll
3. Vorschläge/Forderungen
vorschlagen
brauchen
nötig sein
erforderlich sein
bitten
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