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 instruciunile din întreprinderi.
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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: „Instruciuni în întreprinderi - comportamentul în situaii de pericol“ 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: „Instruciuni în întreprinderi - comportamentul în situaii de pericol“ 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:
- Introducere: clarificarea conceptului de „instruciuni în întreprideri“ în ambele
limbi
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- 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.

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 12: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol

4

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 12: Instruciuni în întreprinderi comportamentul în situaii de pericol
Exerciii
1. Citii urmtorii termeni i explicai diferena dintre „Betriebsanweisung” i
„Betriebsanleitung”.
[CITIT + RECUNOATEREA DIFERENELOR
I A TRSTURILOR SPECIFICE TEXTELOR]
I. Betriebsanweisungen
Die Betriebsanweisung ist im Gegensatz zu einer Betriebsanleitung ein Dokument,
welches ausschließlich auf Gefahren hinweisen soll.
Betriebsanweisungen müssen in Deutschland für biologische Arbeitsstoffe,
Gefahrstoffe und deren Zubereitungen, die diese Stoffe über bestimmte Prozentsätze
hinaus enthalten und für Maschinen und andere technische Anlagen erstellt werden.
II. Betriebsanleitungen
Die Gebrauchsanleitung – auch Gebrauchsanweisung, Bedienungsanweisung oder
Betriebsanleitung – ist das Mittel zum Übertragen von Information an die Benutzer
eines Produktes, wie sie das korrekt und sicher verwenden.
Dazu sind die technischen Zusammenhänge in verständliche Worte gefasst, damit
ein Anwender es auch ohne Vorwissen ohne Gefahr benutzen kann.

2. Citii urmtoarele indicaii în caz de pericol. Subliniai formele la imperativ i gsii
echivalente în limba german. Atenie la negaie.
[DEPRINDERI COMBINATE:

CITIRE SELECTIV +

FORME DE EXPRIMARE A SARCINILOR;
TRANSFER ÎN CEALALT LIMB]

ACCIDENT INDUSTRIAL
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În caz de accident, trebuie s:
- Intrai rapid în cldirea cea mai apropiat. Nu rmânei afar sau într-un vehicul
pentru a evita inhalarea produselor toxice.
- Ascultai posturile de radio pentru a cunoate instruciunile de urmat.
- Etanai toate golurile de introducere a aerului (ui, ferestre), oprii ventilaia pentru
a împiedica intrarea produsului toxic în locuin.
- Îndeprtai-v de ui i de ferestre pentru a v proteja de o eventual explozie
exterioar.
- Nu fumai. Fr flacar, fr scântei. Risc de explozie.
- Nu mergei la locul accidentului pentru a nu merge în faa pericolului.
- Splai-v în caz de iritaii ale pielii, i pe cât posibil, schimbai-v hainele, dac
credei c ai fost atins de un produs toxic.
- Nu mergei la scoal s v cutai copii. coala se ocup de ei.
- Nu telefonai. Lsai liniile libere pentru forele de intervenie.
- Ateptai instruciunile autoritilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a iei.
Pstrai-v calmul, serviciile pentru situaii de urgen vor interveni.
http://www.isusalaj.ro/index.php?cmd=masurigenerale

3. Combinai urmtoarele indicaii cu pictogramele de mai jos, valabile pe plan
internaional:
[COMBINAREA ELEMENTELOR VERBALE I NONVERBALE]

1. Ascultai posturile de radio pentru a cunoate instruciunile de urmat
2. Debranai instalaiile de electricitate i gaz
3. Etanai toate intrrile de aer
4. Intrai într-o cldire
5. Nu telefonai. Lsai liniile libere pentru forele de intervenie
6. Nu v ducei la coal s v luai copii: coala se ocup de ei
7. Utilizarea flcrii i fumatul sunt interzise

a. _____________________________
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b.

_____________________________

c.

_____________________________

d.

_____________________________

e.

_____________________________

f.

_____________________________

g.

_____________________________
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4. Gsii denumiri pentru pictograme în limba german. Folosii indicaiile în limba
român.
[COMBINAREA ELEMENTELOR VERBALE I
NONVERBALE; TRANSFER ÎN ALTE LIMBI]
a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
d. ..............................................................................
e. ..............................................................................
f. ...............................................................................
g. ..............................................................................

5. Ce trebuie neaprat s conin o "Betriebsanweisung"? Rezumai informaiile
principale ale textului. Notai câteva cuvinte cheie.
[CITIT GLOBAL + RECUNOATEREA ELEMENTELOR
SPECIFICE TEXTULUI; REZUMAT]
Verhalten im Gefahrenfall und bei Störungen
In Betriebsanweisungen sind die im Gefahrenfall und die bei Funktionsstörung des
Arbeitsmittels erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln aufzuführen,
z.B.:
•
•
•
•
•

Notruf 112,
Löschmittel,
zusätzliche technische Schutzmaßnahmen (z.B. Not-Aus),
persönliche Schutzmaßnahmen,
notwendige Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen.

Verbindliche Grundlage für die in die Betriebsanweisung aufzunehmenden
Maßnahmen für den Gefahrenfall sind die Regelungen der Brandschutzordnung, des
gebäudespezifischen Alarmplans, der Arbeitsschutzdokumentation der jeweiligen
Einrichtung ("einrichtungsbezogene Dokumentation") sowie die entsprechenden
Hinweise in der Sicherheitsfibel.

6. Explicai-i unui practicant român care sunt cele cinci puncte în enumerarea de mai
sus.
[TRANSFER

ÎN CEALALT LIMB]

(1) __________________________
(2) __________________________
(3) __________________________
(4) __________________________
(5) __________________________
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 12: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol

10

7. În culegerile de texte juridice se întâlnesc adesea prescurtri. Folosii urmtoarele
prescurtri în mod corect (în anex gsii întregul text).
[RECUNOATEREA PRESCURTRILOR DE SPECIALITATE]
ArbSchutzG

TRGS

BioStoffV

UVV BetrSichV

BGV GefStoffV

Betriebsanweisungen für Stoffe und Zubereitungen können aus den für Gefahrstoffe
vorgeschriebenen Sicherheitsdatenblättern abgeleitet werden. Wie das geht,
beschreiben viele Berufsgenossenschaften in Merkblättern und Arbeitshilfen.
Hinweise auf die Notwendigkeit von Betriebsanweisungen ergeben sich z.B. aus den
Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (….. bzw. jetzt ….. A1 §
2), aus dem Arbeitsschutzgesetz (….. §§ 4, 9 Abs. 1 und 12 Abs. 1), aus der
Betriebssicherheitsverordnung (….. § 9), aus der Biostoffverordnung (….. § 12) und
aus der Gefahrstoffverordnung (….. § 14).
Teilweise werden in diesen Quellen "nur" geeignete Vorschriften verlangt, in der
GefStoffV wird aber eine Betriebsanweisung mit den hier angegebenen Überschriften
(allerdings nur von 1 bis 6) über eine Technische Regel Gefahrstoffe (….. 555)
vorgeschrieben.

Rezolvri:
2. Vorschläge:
rumänisches Verb
Intrai
Nu rmânei
Ascultai
Etanai
Oprii
Îndeprtai-v
Nu fumai
Nu mergei
Splai-v
Nu telefonai
Ateptai
Pstrai-v

deutsches Verb
Gehen Sie ... hinein (Betreten Sie)
Bleiben Sie nicht
Hören Sie
Dichten Sie ... ab
Schalten Sie ... aus (Machen Sie ... aus)
Entfernen Sie sich ...
Rauchen Sie nicht. (Nicht rauchen)
Gehen Sie nicht
Waschen Sie sich
Rufen Sie nicht an (Telefonieren Sie nicht)
Warten Sie
Bewahren Sie (Bleiben Sie)

3. a-4; b-3; c-1; d-2; e-6; f-5; g-7.
4. Lösungsvorschläge: 1. Achten Sie auf die Anweisungen im Radio; 2. Schalten Sie
Strom- und Gasleitungen aus; 3. Dichten Sie alle Lüftungsquellen ab; 4. Gehen Sie
in ein Gebäude hinein; 5. Nicht anrufen. Lassen Sie alle Telefonleitungen für den
Notdienst frei; 6. Holen Sie Ihre Kinder von der Schule nicht ab: das Lehrpersonal
sorgt auf sie; 7. Feuer anzünden und Rauchen verboten.
6. (1) apel de urgen; (2) substan extinctoare; (3) msuri tehnice suplimentare de
protecie (de ex. "închidere în caz de urgen"); (4) msuri personale de protecie; (5)
msuri necesare de protecie a mediului înconjurtor.
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7. vollständiger Text:
Betriebsanweisungen für Stoffe und Zubereitungen können aus den für
Gefahrstoffe vorgeschriebenen Sicherheitsdatenblättern abgeleitet werden.
Wie das geht, beschreiben viele Berufsgenossenschaften in Merkblättern und
Arbeitshilfen.
Hinweise auf die Notwendigkeit von Betriebsanweisungen ergeben sich z.B.
aus den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (UVV bzw.
jetzt BGV A1 § 2), aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchutzG §§ 4, 9 Abs. 1
und 12 Abs. 1), aus der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV § 9), aus
der Biostoffverordnung (BioStoffV § 12) und aus der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV § 14).
Teilweise werden in diesen Quellen "nur" geeignete Vorschriften verlangt, in
der GefStoffV wird aber eine Betriebsanweisung mit den hier angegebenen
Überschriften (allerdings nur von 1 bis 6) über eine Technische Regel
Gefahrstoffe (TRGS 555) vorgeschrieben.
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Obiectivele învrii:
Obiectivele acestui modul sunt urmtoarele:
- Introducere: clarificarea conceptului de „instruciuni în întreprideri“ în ambele
limbi
- instruciuni în caz de pericol
- utilizarea pictogramelor
- prescurtri folosite în texte juridic-administrative
- comunicarea non-verbal
- exerciii i sarcini de lucru
- materiale i documente auxiliare
- vocabularde specialitate
- bibliografie

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 12: Instruciuni în întreprinderi – comportamentul în situaii de pericol

13

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: Instruciuni
în întreprinderi cu definiii i
explicaii în limba german

-

Materiale informative
pentru formatorii
acestei uniti.

14-24

Introducere în tema: Instruciuni
în întreprinderi cu definiii i
explicaii 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
ajutor în munc
caz de pericol
cunotine preliminare
deranjament (de funcionare)
documentaie pentru protecia muncii
indicaie/instruciune de utilizare
instruciune de folosire/utilizare
instruciune din regulamentul intern al
întreprinderii
instruciune în caz de incendiu
instruciune privind securitatea
întreprinderii
instruciuni de prevenire a accidentelor
legtur, conexiune
lege pentru protecia muncii
msur de protecie
mijloc de munc
numr (de telefon) în caz de
pericol/urgen
periclitarea mediului înconjurtor
plan de (aciune în caz de) alarm
prevenirea accidentelor
procentaj
regul de comportament
substan extinctoare
substan periculoas
transmitere

Deutsch
Arbeitshilfe, die
Gefahrenfall, der
Vorwissen, das
Funktionsstörung, die
Arbeitsschutzdokumentation, die
Gebrauchsanweisung, die
Bedienungsanweisung, die
Betriebsanweisung, die
Brandschutzordnung, die
Betriebssicherheitsverordnung, die
Unfallverhütungsvorschriften, die (Pl.)
Zusammenhang, der
Arbeitsschutzgesetz, das
Schutzmaßnahme, die
Arbeitsmittel, das
Notruf, der
Umweltgefährdung, die
Alarmplan, der
Unfallverhütung, die
Prozentsatz, der
Verhaltensregel, die
Löschmittel, das
Gefahrstoff, der
Übertragen, das
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