
 

  
Disciplina opțională ROBOTICĂ 

 

Integrarea persoanei în mediile tot mai tehnologizate ale societăţii moderne este 

posibilă numai în cazul deţinerii de către absolvenţii învăţământului general atât a 

cunoştinţelor fundamentale din matematică, fizică şi informatică, cât şi a competenţelor 

de utilizare pluridisciplinară a acestora. 

Ca disciplină aplicativă, Robotica are drept obiect de studiu metodele de 

proiectare, construire şi conducere a roboţilor. În calitate de disciplină şcolară, 

Robotica are drept scop formarea de competenţe de utilizare pluridisciplinară a 

cunoştinţelor din fizică, matematică şi informatică, de dezvoltare a capacităţilor de 

elementizare şi creaţie tehnică. Atingerea acestui scop se realizează prin conceperea şi 

asamblarea modelelor de roboţi şi elaborarea de algoritmi şi programe de conducere cu 

ele în medii simulate de lucru. 

În ansamblu, disciplina şcolară Robotica contribuie la formarea şi dezvoltarea 

generală a personalităţii, accentul instruirii fiind pus pe dezvoltarea creativităţii 

tehnice, a gândirii logice şi a gândirii algoritmice, pe formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de modelare, algoritmizare şi programare a algoritmilor de conducere 

cu sistemele cibernetice ce includ componente  mecanice, electromecanice, electronice, 

optice, informatice. 

Valoarea formativă a disciplinei constă în:  

 dezvoltarea dexterităţilor şi abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei, 

imaginaţiei spaţiale; 

 dezvoltarea inventivităţii, creativităţii şi gândirii tehnice; 

 dezvoltarea abilităților de construire, algoritmizare, programare și utilizare 

eficientă a sistemelor cibernetice; 

 formarea deprinderilor practice de utilizare a produselor-program destinate 

conducerii cu roboţii; 

 elementizarea interacţiunilor eficiente între om şi sistemele cibernetice; 

 creşterea motivaţiei pentru studierea disciplinelor reale; 

 orientarea elevilor spre performanţă în atingerea scopurilor dorite;  

 dezvoltarea capacităţilor de muncă în echipă.  
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Competenţele generale la Robotică  

Competenţele generale ce urmează a fi formate şi dezvoltate în cadrul disciplinei 

şcolare Robotica sunt:  

✓ Integrarea cunoştinţelor din matematică, fizică şi informatică în scopul 

conceperii şi construirii roboţilor. 

✓ Construirea modelelor de roboţi şi a mediilor simulate de lucru. 

✓ Algoritmizarea proceselor de conducere cu roboţii. 

✓ Programarea algoritmilor de conducere cu roboţii.  


