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PROIECTUL INTERDISCIPLINAR MaST 

SCOP 

Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul Colegiului Tehnic de Comunicaţii “Augustin 

Maior” prin dezvoltarea competenţelor cheie în domeniul Matematicii, Ştiintelor şi 

Tehnologiilor 

 

OBIECTIVE 

 creşterea interesului elevilor pentru ştiinţe şi tehnologii 

 conştientizarea elevilor cu privire la caracterul aplicativ al matematicii, fizicii, chimiei 

 dezvoltarea gândirii integratoare prin corelarea cunoştinţelor de la disciplinele din 

ariile curriculare Matematică şi ştiinţe şi Tehnologii 

 realizarea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul 

diferitelor discipline de învăţământ 

 formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a capacitaţii elevilor de a aplica 

cunoştinţele în practică  

 dezvoltarea  aptitudinilor creative ale elevilor 

 stimularea iniţiativei şi a spiritului de competiţie 

 cultivarea spiritului de echipă 

 

DESCRIERE 

La Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” s-a constituit echipa de proiect 

formată din: 

- prof. Simona Pop – coordonator, prof. matematica 

- prof. Lucia Guţu     - fizica 
- prof. Rodica Găinar - chimie 
- prof. Angela Oprişor – electronica digitala 

 



   
 

      
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 OIPOSDRU I.Ş.J. Călăraşi 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                
 

 

        
        INSPECTORATUL ŞCOLAR 

                JUDEŢEAN CLUj

 

2 

- Tehei Robert – elev cl. a IX-a 
 
      -    Tarţa Rareş – elev cl. a IX-a 

- Cristea Gabriel – elev cl. a IX-a 
- Ploscar Adrian – elev cl. a IX-a 
- Reci Raul – elev cl. a IX-a 
- Bolba Filip – elev cl. a X-a 
- Şandor Francisc – elev cl. a X-a 
- Mariş Claudia – elev cl. a XI-a 
- Negrea Cristian – elev cl. a XI-a 
- Hanca Ionuţ – elev cl. a XII-a 

 
S-a elaborat regulamentul de ordine interioară şi s-a stabilit programul de activităţi al 

echipei. 

Pe parcursul derulării proiectului s-au desfăşurat urmatoarele activităţi:  

1. Seminar cu tema “NANOŞTIINŢĂ” , cu participarea profesorilor de Fizică din judeţul 

Cluj, a reprezentanţilor ISJCJ şi a reprezentanţilor Universitatii Tehnice Cluj-

Napoca. Activitate coordonata de prof. Simona Pop si prof. Lucia Gutu 

2. Lecţie interdisciplinară chimie – tehnologii – matematică cu tema “PILE 

ELECTRICE”, cu participare întregii echipe de proiect (prof. Rodica Gainar, Simona 

Pop, Angela Oprisor, Lucia Gutu) 

3. Lecţie interdisciplinară  matematică – tehnologii cu tema “ APLICAŢII ALE LOGICII 

MATEMATICE ÎN ELECTRONICĂ”, cu participarea prof. Simona Pop, prof. Angela 

Oprişor şi a elevilor din echipă. Lecţia s-a desfăşurat în laboratorul de electronică, 

conţinând şi activităţi practice. 

4. Lecţie interdisciplinară matematică – tehnologii cu tema “ APLICAŢII ALE 

FUNCŢIILOR TRIGONOMETRICE ÎN ELECTROTEHNICĂ”, cu participarea prof. 

Simona Pop, prof. Angela Oprişor şi a elevilor din echipă. Lecţia s-a desfăşurat în 

laboratorul de electronică, conţinând şi activităţi practice. 
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5.Lecţie interdisciplinară  matematică – tehnologii cu tema “ APLICAŢII ALE 

SISTEMELOR DE ECUAŢII ÎN ELECTROTEHNICĂ”, cu participarea prof. Simona Pop, 

prof. Angela Oprişor şi a elevilor din echipă 

 

6.Întâlnire a echipei de proiect în cadrul căreia s-au prezentat idei şi propuneri pentru 

produsul final . A participat întreaga echipă de proiect şi în urma discuţiilor a fost ales 

produsul “Line Follower Robot” (robot care urmăreşte o traiectorie prestabilită) RoboMaST, 

realizat de elevul Bolba Filip, cl. a X-a. 

 

7. Prezentări Power Point pe teme interdisciplinare (aplicaţii ale matematicii în chimie, 

fizică, tehnologii; aplicaţii ale fizicii în tehnologii; aplicaţii ale chimiei în tehnologii). A 

participat echipa de proiect şi alţi elevi din şcoală. 

 

8. Workshop elevi–realizari practice. Activitati Fizica Aplicata – Tehnologii. Circuite 

Dispozitive Electro. Au participat elevii din echipa de proiect sub indrumarea prof. Lucia 

Gutu 

9. Crearea website-ului proiectului http://augustinmaiormast in care s-au publicat 

activitatile desfasurate in cadrul proiectului. Site-ul a fost realizat de elevul Danci Cornel 

sub indrumarea prof. Gutu Lucia. 

10. Pregatirea  pentru prezentarea in Competitia Scoli MaST Top. 

 

                                              

   

 


