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Chișinău-2020 



OBIECTIVELE CERCULUI: 

1. Exprimarea unui mod de gândire creativă în structurarea şi rezolvarea 

sarcinilor de lucru; 

2. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării roboţilor; 

3. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere; 

4. Manifestarea disponibilităţii de evaluare relevantă şi obiectivă a propriilor 

activităţi şi a rezultatelor învăţării. 

 

 

COMPETENŢE DOBÂNDITE: 

 

1. Construirea de modele de roboţi; 

2. Proiectarea mediilor simulate de lucru ale modelelor de roboţi; 

3. Crearea mediilor simulate de lucru ale modelelor de roboţi; 

4. Conducerea manuală, automată şi manumatică a modelelor de roboţi; 

5. Algoritmizarea proceselor de conducere cu roboţii; 

6. Programarea algoritmilor de conducere cu modele de roboţi; 

7. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în construirea 

modelelor de roboţi, în conducerea şi programarea acestora. 

 

 

 

 

 

 



DEMERSUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt. 

Unităţi de 

conţinut 

Strategii didactice Eşalonare în timp, 

nr. de ore 

Grad de 

realizare 
1. Schema 

funcţională a 

robotului.  

Structura fizică 

a robotului. 

Structuri de 

rezistenţă. 

Conversatia didactica. 

Conversaţia euristica.  

Ciorchini. 

Invatarea prin 

descoperire 

2 ore  

2. Sisteme de 

locomoţie. 

Elemente de 

execuţie. Surse 

de alimentare. 

Conversaţia euristica. 

Conversaţia actuală. 

Demonstraţia cu 

mijloace tehnice. 

Metoda observarii 

Metoda exercitiului 

2 ore  

3. Senzori. 

Unităţi de 

comanda.  

Modelarea didactica. 

Conversaţia actuală. 

Demonstraţia cu 

mijloace tehnice. 

Metoda observarii 

Metoda exercitiului 

2 ore  

4. Mediile de 

lucru ale 

roboţilor. 

Sisteme de 

comenzi ale 

roboţilor. 

Conversaţia euristica. 

Conversaţia actuală. 

Demonstraţia cu 

mijloace tehnice. 

Metoda observarii 

Metoda exercitiului 

2 ore  

5. Metode de 

control al 

robotitor. 

Controlul 

roboţilor. 

Conversaţia euristica. 

Conversaţia actuală. 

Demonstraţia cu 

mijloace tehnice. 

Metoda observarii 

Metoda exercitiului 

2 ore  

6. Medii de 

dezvoltare a 

programelor de 

conducere cu 

Conversaţia euristica. 

Conversaţia actuală. 

Demonstraţia cu 

mijloace tehnice. 

2 ore  



roboţii. Metoda observarii 

Metoda exercitiului 

7. Noţiuni de 

programare 

grafică. 

Elaborarea şi 

programarea 

algoritmilor 

liniari. 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

simulative 

2 ore  

8. Elaborarea şi 

programarea 

algoritmilor cu 

ramificări. 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

simulative 

2 ore  

9. Elaborarea şi 

programarea 

algoritmilor 

repetitive. 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

simulative 

2 ore  

10. Elaborarea şi 

programarea 

algoritmilor 

paraleli. 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

simulative 

4 ore  

11. Algoritmi cu 

prelucrări de 

date 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

4 ore  



simulative 

12. Algoritmi 

combinaţi. 

Demonstratia 

combinata 

Demonstratia cu 

mijloace tehnice 

Metoda exercitiului 

Algoritmizarea Studiul 

de caz jocurile 

simulative 

4 ore  

 Total  30 ore  
 


