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Parteneriat pentru elaborarea de resurse pedagogice Parteneriat pentru elaborarea de resurse pedagogice 
interactive, ataşate formării profesionale, însuşirii interactive, ataşate formării profesionale, însuşirii 

gesturilor, acţiunilor şi tehnicilor aferente meseriilor gesturilor, acţiunilor şi tehnicilor aferente meseriilor 
din domeniul sudăriidin domeniul sudării

«« Création de ressources pédagogiques interactives Création de ressources pédagogiques interactives 
organisées en base de données, organisées en base de données, 
pour des apprentissages en soudage, pour des apprentissages en soudage, 
du niveau praticien au niveau ingénieurdu niveau praticien au niveau ingénieur »»

"Crearea de resurse pedagogice interactive organizate în bază de date, 
pentru dobândirea de competenţe în domeniul sudării, de la nivelul 
practician la nivelul inginer"

LLP LLP –– Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci 
PParteneriatarteneriatee
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Partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre de ressourcesPartenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre de ressources interactives interactives 

destinées à l’apprentissage  des gestes et techniques en soudagedestinées à l’apprentissage  des gestes et techniques en soudage

AFPA AFPA –– LyonLyon, France / , France / AssociationAssociation NationaleNationale pourpour la la FormationFormation ProfessionnelleProfessionnelle des des 
AdultesAdultes, , DirectionDirection de de ll’’IngIngéénierie,nierie, DDéépartementpartement Industrie  Industrie  
-- UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA „„POLITEHNICAPOLITEHNICA”” DIN DIN TIMISOARA/FacultateaTIMISOARA/Facultatea de Inginerie din de Inginerie din 
Hunedoara, România; Hunedoara, România; 
-- INSTITUT DE SOUDURE, Paris, France; INSTITUT DE SOUDURE, Paris, France; -- LE LE FOREMFOREM--OfficeOffice Wallon de la Formation Wallon de la Formation 
professionnelle et de l'emploi, Charleroi, professionnelle et de l'emploi, Charleroi, BelgiaBelgia. . 

CoordonatorCoordonator: : 
ParteneriParteneri : : 

ANPCDEFP / LLP-LdV/PAR/2009/RO/003, Finance contract No. 13/28.08.2009 ContractContract de de finanfinanţţareare
: : 

2009-1-FR1-LEO04-07314 1 ANPCDEFP  LLP-LdV/PAR/2009/RO/003Nr. Nr. proiectproiect : Nr. de : Nr. de 
refref. na. naţţional :  ional :  

BRISBRIS ;  LimbaLimba de de lucrulucru :: FrancezăAcronimAcronim:  :  

2009 / AGENCE EUROPE 2009 / AGENCE EUROPE ÉÉDUCATION FORMATION France DUCATION FORMATION France 
ANPCDEFP ANPCDEFP -- BucureBucureşştiti

ApelApel de de candidaturăcandidatură
/ Transmis la/ Transmis la : : 

PartenariatPartenariatTipTip de de acacţţiuneiune : : 

EFTLV / PROGRAMME EFTLV / PROGRAMME ÉÉDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE, DUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE, 
ProgramProgram sectorial LEONARDO DA VINCI, Leonardo da Vinci sectorial LEONARDO DA VINCI, Leonardo da Vinci -- ParteneriateParteneriate

ProgramProgram / Sub/ Sub--
programprogram: : 

DATE DE IDENTIFICARE PROIECT :DATE DE IDENTIFICARE PROIECT :
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Nivel de calificare :   

Aport practic :

Aport teoretic :   

Nivel de calificare :   

Aport practic :

Aport teoretic :   
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• Construirea unui cadru de cooperare între actori de formare profesională în domeniul 
sudării din Europa, propunând utilizatorilor din ţări diferite (formatori, cadre didactice, 
responsabili de atelier, cadre de conducere din întreprinderi) un instrument evolutiv de 
consultare şi utilizare a resurselor în domeniul sudării.

• Asigurarea posibilităţii de armonizare şi modernizare a patrimoniului de resurse 
formative în domeniul sudării, din fiecare ţară parteneră.

• Construirea parcursului de formare pe nivele, integrând logica ECVET -
“European Credit for Vocational Education and Training” 

• Conceperea şi realizarea unui suport atractiv de resurse de formare (multimedia) 
interactive, cu caracter multimodal (acces cu consultare prin cuvinte cheie ori în mod 
parcurs de formare), care să contribuie la dobândirea de competenţe şi la dezvoltarea 
autonomiei personale şi profesionale. 
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REZULTAT LIVRABIL AŞTEPTAT 

Bază
Suport

numeric

Bornă
interactivă
cu ecran 

tactil

InstrumentInstrument
personalipersonalizatzat

SCENARIU DE EXPLOATARE
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Principiu general de utilizare 

Bază de 
date

Resurse 
(video,
texte,

imagini,
scheme , etc)

Mod de consultare librer :

Căutare prin cuvinte cheie 
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Unitate 3

Unitate 2

Unitate 1

Mod parcurs de formare :

Acces prin tematică urmărind
progresul dans le parcours:

Certificare

MAG

ELECTROD

GAZ ACTIV

...ETC

Exemple :
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Scop. Obiective
• Construirea unui cadru de cooperare între actori de formare 
profesională în domeniul sudării din Europa şi apropierea acestora de 
agenţii economici, propunând utilizatorilor din ţări diferite (formatori, 
cadre didactice, responsabili de atelier, cadre de conducere din
întreprinderi) un instrument evolutiv de consultare şi utilizare a 
resurselor în domeniul sudării.
•  Asigurarea posibilităţii de armonizare şi modernizare a patrimoniului 
de resurse formative în domeniul sudării, din fiecare ţară parteneră.
• Construirea parcursului de formare pe nivele, integrând logica ECVET -
“European Credit for Vocational Education and Training” 
• Conceperea şi realizarea unui suport atractiv de resurse de formare 
(multimedia) interactive, cu caracter multimodal (acces cu consultare 
prin cuvinte cheie ori în mod parcurs de formare), care să contribuie la 
dobândirea de competenţe şi la dezvoltarea autonomiei personale şi 
profesionale.  

Public ţintă
-Persoane în curs de formare profesională tehnică şi/sau tehnologică, 
de la nivel de stagiar în formare, practician  şi până la nivel de inginer
sudor, din centre de  formare şi de specializare a instituţiilor partenere din
Franţa şi   Belgia.

- Salariaţi ai întreprinderilor din domeniu, din ţările partenere.
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https://espace.afpa.fr/Dir/DI/BRIS/Documents Partags/Forms/AllItems.aspx
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SchSchemaema generală  generală a a abordării elaborării conabordării elaborării conţinutuluiţinutului

……Granulă
construită………..……Granulă

construită
Item N°4
Accesorii de 

sudare, ...etc.

………………..Granulă
construită……….Item N°3

Metale de aport

…Granulă
construită………Granulă construităItem N°2 

Notiuni de 
electricitate

……Granulă
construită

Granulă construită....Granulă
construită

Granulă

construită

Item N°1
Definirea procedeului
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Nivel VI Nivel V Nivel IV Nivel III Niveau II Nivel I

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara
Departamentul pentru Programe şi Relaţii Internaţionale

Pţa.Victoriei No.2, 300006-Timisoara, România ; tel. +40256-403034, fax. +40256-403033
Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Str. Revoluţiei nr.5, 331128-Hunedoara, România; tel. +40254-207500, fax. +40 254-207501
Coordonator proiect :  carmen.alic@fih.upt.ro


