
Fişa activităţii de succes desfăşurate în cadrul programului: 

ȘCOALA ALTFEL/ 29.10.2018-02.11.2018 
 

 Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni 

 Nivelul de învăţământ: liceal 

 Numărul elevilor din şcoală: 1070 

 Numărul cadrelor didactice din şcoală: 63 

 Coordonatorul activităţii: FILIP Dimitrie, profesor informatică, filipdimi@yahoo.com, 

0745091452 

1. Titlul activităţii: Expoziție cu demonstrație de robotică 

2. Domeniul în care se încadrează: tehnic 

3. Scopul activității: Scopul activităţi, a fost acela de a trezi elevilor din liceu interesul pentru acest 

domeniu şi de a pune bazele unui nou grup de lucru pentru Cercul de robotică. Prezentarea a avut 

un caracter de tip informativ/demonstrativ, dar și un caracter interdisciplinar(legat de fizică, 

informatică, electronică, chimie,arte). Demonstraţiile aplicative au fost realizate cu succes, 

stârnind curiozitatea elevilor și profesorilor trecători care au luat parte, determinând astfel o 

motivare de a se înscrie la cercul de robotică. 

4. Obiectivele educaționale ale activității:  
a. dezvoltarea capacităţilor organizatorice şi de comunicare; 

b. dobândirea unor informaţii utile legate de domeniul roboticii şi despre lucrul cu mediul 

„Arduino”; 

c. atragerea de noi elevi spre lucrul cu mediul „Arduino”, în cadrul cercului de robotică desfășurat 

în școală(Clubul Roboinfo). 

 

5. Elevii participanți: peste 100. Elevii Bujor Paul-Andrei, Vodă Georgian, Burcă Paul, Sacaliuc 

Răzvan și Cioban Adrian au făcut câteva demonstrații practice elevilor din liceu, cu imprimata 

3D, cu imprimanta 2D care taie cu laserul și desenează/gravează diferite obiecte (în plan), cu 

robotul RoboArmCar dar și alte montaje.  

 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 4 ore/pe holul CDI al colegiului. 

 

7. Descrierea activităţii: 
Activitatea desfăşurată sub denumirea de Expoziție cu demonstrație de robotică, s-a conturat la 

iniţiativa elevilor din clasa a XII-a B care fac parte din Cercul de robotică și informatică  al colegiului. Ei 

au prezentat elevilor din liceu și celor interesaţi, demonstraţii practice din domeniul roboticii.  

Au adus în fața elevilor câteva din cele mai reprezentative lucrări făcute la clubul de robotică și au 

prezentat modul lor de funcționare. 

Participarea la această activitate a fost liberă, activitatea fiind anunțată din timp prin postere în 

cadrul școlii și pe site. La finalul activităţii elevii au primit adeverinţe de participare. 

În urma acestei expoziții  s-a conturat încă o dată necesitatea descoperirii şi valorificării eficiente a 

elevilor talentaţi în diverse domenii, precum şi desfăşurarea activităţilor în cadrul săptămânii „Şcoala 

Altfel”, pe grupuri de interes ale elevilor. 

 

8. Rezultatele obținute în urma activității  

 
a. S-au materializat prin realizarea unor obiecte cu imprimanta 3D și 2D (gravarea cu laser) 
b. Elevi au manifestat interes pentru domeniul roboticii și au asimilat câteva informații de bază pentru lucrul 

cu mediul Arduino. 
c. Unii dintre ei și-au exprimat dorința de a se înscrie la clubul de robotică și deja activează. 

 

 

 

 



 

9. Mărturiile şi impresiile prezentate în rândurile de mai sus, au dus la concluzia că activitatea 

prezentată în acest material, este una dintre activităţile deosebite desfăşurate în cadrul programului: 

ŞCOALA ALTFEL. 

 

10. Mărturii şi impresii relevante ale elevilor și profesorilor participanţi, precum: 

o Activitate deosebită în vederea iniţierii în universul roboticii. 

o Prezentare interactivă extrem de sugestivă. 

o Felicitări pentru nivelul atins în domeniu roboticii de către elevii care au susţinut cursul. 

o Organizare ireproşabilă. 

o Felicitări elevilor organizatori pentru iniţiativa lor. 

o activitate organizată de şi pentru elevi. 

Datorită acestei prezentări, mulți elevi s-au înscris la Clubul de robotică, unde au început să facă primii 

pași în domeniul roboticii. Acest fapt îi motivează să meargă și la concursurile județene și naționale, o 

parte dintre ei obținând și premii. Consultarea site-ului cercului de robotică: www.roboinfo.nicugane.ro pentru 
mai multe detalii și a paginii de facebook: www.facebook.com/roboinfo.robo.7  

 

Informații suplimentare pe pagina web a Colegiului: http://nicugane.ro/nou/scoala-altfel/ 

FOTOGRAFII 

 

http://www.roboinfo.nicugane.ro/
http://www.facebook.com/roboinfo.robo.7
http://nicugane.ro/nou/scoala-altfel/


 

Imprimanta 3D la lucru 

 

Imprimanta 3D la lucru 



 

 

Imprimanta 2D – care taie/gravează cu laser 



 

Mini-imprimanta construita din 2 unitați DVD 

 

Elevii pun întrebări și fac poze cu exponatele prezentate. 

Informații suplimentare pe pagina web a Colegiului: http://nicugane.ro/nou/scoala-altfel/ 

 

http://nicugane.ro/nou/scoala-altfel/

