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Ca urmare a invitaţiei lansate de dl. prof Franklin Mitchell, pe care îl cunoscuse în 

cadrul programului „Honeywell Space Academy for Educators”, desfăşurat la Centrul 

educaţional NASA din Huntsville, Alabama – 2008, domnul prof. ing. Viorel MUSCAŞ a 

participat la un atelier de lucru în SUA. Programul a cuprins vizite de studiu şi activităţi 

tehnice și ştiinţifice. La revenirea în ţară, dl. profesor a împărtăşit din experienţele şi 

impresiile sale colegilor şi elevilor. 

 

           

    

       prof. Franklin Mitchell şi cei trei profesori    

       români participanţi în 2008. 

 

 

Pentru că scopul principal al acestui program este promovarea ştiintelor şi stabilirea 

de colaborări în acest sens, am participat ca invitaţi, în anul 2009, împreună cu prof. Mitchell,  

la trei acţiuni educative prilejuite de aniversarea a 40 de ani de la magicul moment al 

primului pas pe Lună. Primele două activităţi s-au desfăşurat atunci la Oradea, iar a treia la 

C.N. ,,Emil Racoviţă” din Bucureşti. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Aspecte de la activităţile educative desfăşurate în România în 2009 



În acest an (2014) dl. Prof. Viorel Muscaș a răspuns cu bucurie invitaţiei făcute de 

prof. Mitchell de a reuni peste ocean trei profesori foşti participanţi la acest training care au 

vizitat localităţi şi obiective turistice din statele Carolina de Sud (primul stat secesionist) şi 

Carolina de Nord, de la munţii Apalaşi până la Oceanul Atlantic. 

Încă din prima zi au făcut un tur prin Due West – oraşul unde au locuit. Fiind toţi trei 

profesori, am vizitat şi Colegiul Erskine din localitate, unde Franklin şi-a început cariera 

didactică, precum şi oraşul istoric Abbeville, considerat totodată locul de naştere dar şi de 

sfârşit al Confederaţiei Americane. Sejurul a continuat cu vizitarea şcolii Northside Middle 

School din Greenwood, unde Franklin a activat ca profesor o perioadă mai lungă. 

 

 

 

 

Sub îndrumarea dl. prof. Mitchell, participanții au desfăşurat şi câteva activităţi 

tehnice şi stiinţifice. Astfel, au testat şi au repus în funcţiune dispozitive vechi precum un 

ceas binar construit în 1972, un microcalculator programabil în cod maşină şi un 

minicomputer PDP 11/84, ce a fost folosit la Colegiul Erskine din anii 70 până prin anul 

2000. Pe data de 3 august, au putut observa cu ochiul liber trecerea Staţiei Spaţiale 

Internaţionale pe deasupra casei din Due West. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizita nu a rămas trecută cu vederea, fiind amintită și într-un ziar local Pagină din “The 

Village Observer”, Due West.                  


