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
- tensiunea electric
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- curentul electric
- direcia curentului
- tipurile de curent
- rezistena electric
- legea lui Ohm
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: „Bazele electrotehnicii“ 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 (german-român).
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: „Bazele electrotehnicii“ 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:
- tensiunea electric
- curentul electric
- direcia curentului
- tipurile de curent
- rezistena electric
- legea lui Ohm
- 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 5 : BAZELE ELECTROTEHNICII
Exerciii
1.1 Tensiune electric
Die elektrische Spannung ist das Ausgleichsbestreben unterschiedlicher
Ladungsmengen. Sie ist die Ursache für das Fließen des elektrischen Stromes.
Elektrische Spannung ist vorhanden, wenn zwischen zwei Polen, z.B. den Polen
einer Batterie ein Unterschied in der Menge der Elektronen vorhanden ist.
Am Minuspol herrscht Elektronenüberschuss, am Pluspol Elektronenmangel.
Zwischen dem Minuspol und dem Pluspol herrscht ein Ausgleichsbestreben der
Elektronen, d.h. bei der Verbindung der beiden Pole fließen Elektronen vom
Minuspol über den Verbraucher zum Pluspol und verrichten dabei elektrische Arbeit.

1. Ce înseamn tensiunea electric?
a. Rspundei cu ajutorul urmtoarelor cuvinte cheie ordonate alfbetic:
•
•
•
•
•

Ausgleichsbestreben, das
Elektronenmangel, der
Elektronenüberschuss, der
Minuspol, der
Pluspol, der

b. Formulai o definiie a tensiunii electrice în limba român. La nevoie gsii
informaii în textul din anex.
[DEPRINDERI COMBINATE: CITIRE DETALIAT
+ GSIREA RSPUNSURILOR LA ÎNTREBRI
CU AJUTORUL CUVINTELOR CHEIE]
1.2 Elektrischer Strom
Der elektrische Strom ist die gerichtete Bewegung von freien Elektronen. Ursache
des elektrischen Stromes ist die elektrische Spannung.
Elektrischer Strom kann nur im geschlossenen Stromkreis fließen. Ein Stromkreis
besteht mindestens aus dem Spannungserzeuger, dem Verbraucher und den
Leitungen.
Mit einem Schalter kann der Stromkreis geschlossen bzw. unterbrochen werden.
Sicherungen sind in den Stromkreis geschaltet. Sie schützen Leitungen vor
Überlastung und Kurzschluss.
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2. a. Cu ajutorul cror noiuni se definete circuitul electric?
b. Explicai rolul siguranelor electrice.
Rspundei cu ajutorul urmtoarelor cuvinte de specialitate (ordonate alfabetic):
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurzschluss, der
Leitung, die
Schalter, der
Sicherung, die
Spannungserzeuger, der
Stromkreis, der
Überlastung, die
Verbraucher, der

c. Formuai definiia curentului electric în limba român. La nevoie citii textul din
anex.
[DEPRINDERI COMBINATE: CITITUL DETALIAT + RSPUNDEREA LA
ÎNTRBRI CU AJUTORUL CUVINTELOR CHEIE; TRANSFER ÎN LIMBA INT]
1.3 Stromrichtung
An der Spannungsquelle herrschen am Minuspol Elektronenüberschuss und am
Pluspol Elektronenmangel. Wir der Minuspol über einen Verbraucher mit dem
Pluspol der Spannungsquelle verbunden, so fließen im äußeren Stromkreis
Elektronen vom Minuspol über den Verbraucher zum Pluspol der Spannungsquelle.
Unter Stromstärke (I) versteht man die Anzahl der Elektronen, die je Sekunde durch
die Leiterquerschnittsfläche fließen. Die Einheit der Stromstärke ist das Ampere (A).
Unter Stromdichte (J) versteht man den Strom I, der je Quadratmillimeter der
Leiterquerschnittsfläche A fließt. Die Einheit der Stromdichte ist das Ampere je
Quadratmillimeter (A/mm).
3. a. Explicai cum se stabilete direcia curentului electric. Folosii urmtoarele
cuvinte de specialitate(ordonate alfabetic)
b. Care este formula i unitatea de msur pentru densitatea curentului?
[EXPLICAII ORALE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE CU AJUTORUL
CUVINTELOR CHEIE + ELEMENTELOR NONVERBALE]
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampere, das
Anzahl, die
Leiterquerschnittsfläche, die
Quadratmillimeter, der
Querschnittsfläche, die
Spannungsquelle, die
Stromdichte, die
Stromrichtung, die

Bila-Train in practice – Planul cadru de formare bilingv în meseria de mecatronist în Germania i România
Bazele formrii profesionale în mecatronic – GE-RO:
Modulul 5: Bazele electrotehnicii

8

1.4 .Stromarten
Gleichstrom.
In einem Stromkreis, in dem Spannung und Widerstand konstant sind, fließt ein
Gleichstrom, wenn sich je Sekunde gleich viele Elektronen in gleicher Richtung
bewegen.
Wechselstrom.
In einem Stromkreis, in dem Spannung und Widerstand konstant sind, fließt ein
Wechselstrom, wenn die freien Elektronen sich ständig in beide Richtungen gleich
weit hin und her bewegen.

4. a. Prin ce se difereniaz curentul continuu de cel alternativ?
Folosii urmtoarele cuvinte de specialitate (ordonate alfabetic):
•
•
•
•
•

Gleichstrom, der
Richtung, die
Sekunde, die
Wechselstrom, der
Widerstand, der

b. Formulai diferena dintre curentul continuu i cel alternativ în limba român. La
nevoie culegei informaii din textul din anex
[DEPRINDERI COMBINATE:

CITITUL DETALIAT + CONSTATAREA

DIFERENELOR I ASEMNRILOR + TRANSFERUL ÎN LIMBA INT]

1.5 Elektrischer Widerstand
Der elektrische Widerstand (R) ist die Hemmung des elektrischen Stromes in einem
Leiter. Er wird in Ohm () angegeben.
Der spezifische elektrische Widerstand ist der Widerstand eines Leiters von einem
mm Leiterquerschnittsfläche und 1 m Leiterlänge.
Der Widerstandswert eines Leiterwerkstoffes ist temperaturabhängig. In
Abhängigkeit von seiner Zusammensetzung kann der Widerstandswert bei
Temperaturzunahme sowohl zunehmen (Kaltleiter) als auch abnehmen (Warmleiter).
Der Widerstand von Kaltleitern nimmt bei steigender Temperatur zu.
Der Widerstand von Warmleitern nimmt bei steigender Temperatur ab.

5. Eplicai urmtorul fenomen:
Cum se modific rezistena conductorilor la schimbrile de temperatur?
Folosii urmtoarele cuvinte cheie i structuri (ordonate alfabetic):
[RSPUNSURI LA ÎNTREBRI]
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abnahme, die
ab/nehmen – nahm ab – hat abgenommen
Kaltleiter, der
Leiterlänge, die
Leiterquerschnittsfläche, die
Leiterwerkstoff, der
steigend
Temperaturzunahme, die
Warmleiter, der
zu/nehmen – nahm zu – hat zugenommen
Zunahme, die
Zusammensetzung, die

6. Gsii antonime pentru urmtoarele cuvinte i expresii. Care sunt echivalentele
româneti?
[DEZVOLTAREA VOCABULARULUI]
DE
vergrößern
zunehmen
steigend
kalt
abnehmend
Warmleiter

Antonym

RO

Antonym

7. Citii urmtorul text i explicai unui practicant în limba german care este legea lui
Ohm i cum se aplic ea. Folosii limbajul de specialitate din fiecare subcapitol
(ordonat alfabetic la sfâritul modulului).
[DEPRINDERI COMBINATE:
ÎNELEGEREA TEXTULUI CITIT

+ TRANSFERUL ÎN CEALALT LIMB;
ACTIVAREA LIMBAJULUI DE SPECIALITATE]
Legea lui Ohm
Legea lui Ohm sau legea conduciei electrice, stabilete legturile între intensitatea
curentului electric (I) dintr-un circuit, tensiunea electric (U) aplicat i rezistena
electric (R) din circuit.
Legea lui Ohm se poate aplica i unei poriuni de circuit.
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Legea lui Ohm se aplic pentru conductori electrici la capetele crora se aplic
tensiuni electrice. Legea lui Ohm spune c într-un circuit intensitatea (I) curentului
electric este direct proporional cu tensiunea (U) aplicat i invers proporional cu
rezistena (R) din circuit. Formula matematic a legii lui Ohm este:

,
unde

I este intensitatea curentului, msurat în amperi (A);
U este tensiunea aplicat, msurat în voli (V);
R este rezistena circuitului, msurat în ohmi ().
Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor a crui rezisten este constant, dac
tensiunea crete, intensitatea curentului va crete proportional cu tensiunea i invers.
Un astfel de rezistor care respect fidel legea lui Ohm se numete rezistor ohmic.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Ohm
Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- tensiunea electric
- curentul electric
- direcia curentului
- tipurile de curent
- rezistena electric
- legea lui Ohm
- deprinderi de comunicare necesare în explicarea fenomenelor i mrimilor
fizice
verbalizarea graficelor, schemelor, formulelor din acest domeniu
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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 în tema: Bazele
electrotehnicii cu definiii i uniti
de msur în limba german

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

14-24

Introducere în tema: Bazele
electrotehnicii cu definiii i uniti
de msur în limba român

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

25-35

Detalii tehnice i reglementri în
limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

36-46

Detalii tehnice i reglementri în
limba român

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

47-57

Întrebri i rspunsuri în limba
german i în limba român

58-68

Exerciii aplicative
german

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

69-75

Exerciii
român

în

limba -

activitate în grup
activitate în parteneriat
activitate individual

76-85

Scurt discuie a rezultatelor (în
UNA din limbile alese de ctre
formator)

86-90

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

aplicative
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Materiale auxiliare pentru formatori
Materiale suplimentare pentru acest modul gsii in lista bibliografic din anex.

Vocabular de specialitate specific modulului

Rumänisch
alctuire, compoziie
amper
circuit electric
conduct, linie (electric)
conductor la cald
conductor la rece
consumator
crescând, cresctor
a crete
cretere
creterea temperaturii
curent alternativ
curent continuu
densitate de curent
direcie
generator de tensiune
încercare de compensare
întreruptor
lips de electroni
lungimea conductorului
materialul conductorului
milimetru ptrat
numr
pol negativ
pol pozitiv
rezisten
a scdea
scdere
scurtcircuit
secund
sensul curentului
siguran
suprafaa seciunii
suprafaa seciunii conductorului
suprasarcin
surplus de electroni
surs de tensiune

Deutsch
Zusammensetzung, die
Ampere, das
Stromkreis, der
Leitung, die
Warmleiter, der
Kaltleiter, der
Verbraucher, der
steigend
zu/nehmen – nahm zu – hat zugenommen
Zunahme, die
Temperaturzunahme, die
Wechselstrom, der
Gleichstrom, der
Stromdichte, die
Richtung, die
Spannungserzeuger, der
Ausgleichsbestreben, das
Schalter, der
Elektronenmangel, der
Leiterlänge, die
Leiterwerkstoff, der
Quadratmillimeter, der
Anzahl, die
Minuspol, der
Pluspol, der
Widerstand, der
ab/nehmen – nahm ab – hat abgenommen
Abnahme, die
Kurzschluss, der
Sekunde, die
Stromrichtung, die
Sicherung, die
Querschnittsfläche, die
Leiterquerschnittsfläche, die
Überlastung, die
Elektronenüberschuss, der
Spannungsquelle, die
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Anexe
Determinarea experimental a legii lui Ohm

Legea lui Ohm pe o poriune de circuit – pe o poriune de circuit intensitatea
curentului electric este egal cu raportul dintre tensiunea aplicat la capetele poriunii
i intensitatea curentului ce o strbate.

I=

U
R

U1 U 2 U 3
U
U
=
=
= const  = const  R =
I1
I3
I3
I
I
Intensitatea curentului electric – este mrimea fizic scalar egal cu
sarcina ce traverseaz seciunea unui conductor în timp de o secund.

I=

1C
Q
 1A =
t
1S

• Prin convenie sensul curentului electric este de la (+) la (-) în
circuitul exterior.
• Indiferent de tipul purttorilor de sarcin mobili, curentul electric are
sensul intensitii câmpului electric.
http://www.didactic.ro/files/13/14.mijloacepentrum_suraream_rimilorelectrice_1.ppt
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T
Curent continuu

Curent variabil

Curent alternativ

0

I

Tensiunea la borne (U) – este egal cu raportul dintre energia furnizat de
generator circuitului simplu (Wext) într-un timp oarecare i sarcina (Q) ce trece prin
acest interval de timp.

U=

Wext
Q

Tensiunea interioar (u) – este egal cu raportul dintre energia furnizat de
generator circuitului interior (Wint) într-un interval de timp oarecare i sarcina (Q) ce
trece prin circuit în acel interval de timp.

u=

Wint
Q

Tensiunea electromotoare (E) – este egal cu raportul dintre tensiunea furnizat de
generator întregului circuit (Wgen) într-un interval de timp oarecare i sarcina (Q) ce
trece prin circuit în acel interval de timp.

E=

Wext
Q

[T]S.I.= 1 V
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