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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Proiect parteneriat LdV:
« Création de ressources pédagogiques interactives
organisées en base de données,
pour des apprentissages en soudage,
du 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"
Partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre
de ressources interactives,
destinées à l’apprentissage des gestes et techniques en soudage
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului
şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

DATE DE IDENTIFICARE PROIECT :
Program / Sub- EFTLV/PROGRAMME ÉDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE,
program: Program sectorial LEONARDO DA VINCI, Leonardo da Vinci - Parteneriate
Tip de acţiune : Partenariat
Apel de 2009 / AGENCE EUROPE ÉDUCATION FORMATION France
candidatură / ANPCDEFP - Bucureşti
Transmis la :
Acronim:

BRIS

; Limba de lucru : Franceză

Nr. proiect / 2009-1-FR1-LEO04-07314 1
Nr. de ref. ANPCDEFP LLP-LdV/PAR/2009/RO/003
naţional :
Contract de ANPCDEFP / LLP-LdV/PAR/2009/RO/003, Finance contract No. 13/28.08.2009
finanţare:
Coordonator: AFPA – Lyon, France / Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes,
Direction de l’Ingénierie, Département Industrie

Parteneri :
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- UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMISOARA/Facultatea de Inginerie din Hunedoara, România;
- INSTITUTPartenariat
DE SOUDURE,
Paris, France;
pour l’élaboration
et la mise en œuvre de ressources interactives
- LE FOREM-Office
Wallon
de la Formationdes
professionnelle
et de l'emploi,
Charleroi, Belgia.
destinées
à l’apprentissage
gestes et techniques
en soudage

ECHIPA DE PROIECT:
Colectiv echipă permanentă:

Carmen Inge ALIC – Conf.dr.ing., Director coordonator proiect partener RO;
Sorin Aurel RAŢIU – Şef lucr. dr. ing. - Expertize tehnice în domeniul sudării şi formării profesionale
(pedagogie; metodica predării disciplinelor tehnice)
Vasile ALEXA - Şef lucr. dr. ing. - Expertize tehnice în domeniul sudării şi economico-manageriale
(monitorizare financiară internă, elaborare de rapoarte);
MIKLOS Imre Zsolt - Şef lucr. dr. ing. - Expertize tehnice în domeniul sudării şi grafică tehnică
asistată de calculator.
MIKLOS Cristina Carmen – Asist. drd. ing. - Expertize tehnice în grafică tehnică asistată de
calculator şi management de proiect (evaluare şi monitorizare internă)

Colectiv membri activităţi specifice :

Radu VASIU - Prof. Dr. Ing., Secretar Ştiinţific al Senatului UPT
Lia DOLGA - Prof.dr.ing., Director Departament Programe şi Relaţii Internaţionale UPT
Iasmina-Leila ERMALAI - Dr. Ing., Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Csaba-Attila GHEORGHIU, Ing. Fac.de Inginerie Hunedoara – student Master
Silviu-Emanuel HORVAT, Ing., Fac.de Inginerie Hunedoara – student Master
Silviu-Nicolae COCIŞ, Ing. Fac.de Inginerie Hunedoara – absolvent Master
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Partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre de
ressources interactives destinées à l’apprentissage des gestes et techniques en soudage
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¾ Conceperea şi realizarea unei baze de date conţinând resurse pedagogice
în domeniul sudării, implementată pe suport media numeric
¾ Construcţia unui parcurs de formare integrând logica ECVET - “European
Credit for Vocational Education and Training” .
¾ Dezvoltarea autonomiei personale şi profesionale persoanelor în
curs de formare

Nivel de calificare :
Aport practic :
Aport teoretic :

Nivel de calificare :
Aport practic :
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Aport teoretic :

SCENARIU de EXPLOATARE
(scenariu versiunea 1)

?
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Proiectul a raspuns la nevoi
concrete de formare derivate din:
¾ Cererea crescândă de supleţe în cadrul formării integrate în mediul
productiv (nevoia de policalificare, migraţia forţei de muncă calificate, etc)
¾ Evoluţia tehnicilor de sudare şi diversificarea contextelor de aplicare a
acestora (mediu productiv, instituţii şi organisme de formare şi reconversie
profesională, centre de competenţă, etc. )
¾ Exigenţa angajatorilor ca beneficiari ai „produsului” livrat de organismele de
formare a generat adaptarea la aceeaşi scară a exigenţei în formarea
abilităţilor, însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor.
Necesitatea modernizării / sau cel puţin adaptării /
resurselor formative existente:
 Număr important de resurse formative ataşate învăţării acţiunilor şi tehnicilor aferente
meseriilor din domeniul sudării (în cadrul principalelor organisme de formare în
domeniul sudurii - de ex. AFPA, Institutul de Sudură, UPT) , constituite în principal din
texte şi din imagini fixe, neadmiţând decât o slabă interactivitate între utilizator şi
resursă.
 Utilizarea limitată a interactivităţii sub formă de navigare ori de căutare de informaţie;
7 Nu acoperă ansamblul nivelelor de calificări inventariate pe activitate.

Rezultate importante ale
proiectului
Sinteză material documentar, cuprinzând:
- Nivelurile de calificare şi corespondenţele:
nivel calificare profesională ISCO 88COM
UE – 85/368/EEC; /nivel educaţional/clasificare sistem ISCED/clasa-vârsta/
Mapă de documentare conţinând materiale informative de sinteză cu prevederile
standardelor de pregătire profesională pentru calificarea SUDOR.

Raport de sinteză: - Sistemul naţional de educaţie şi formare profesională din
România; Învăţământul Profesional şi Tehnic; Niveluri de calificare profesională/
niveluri educaţionale;
- Standarde ocupaţionale şi Standarde de pregătire profesională în domeniu;
- Unităţi de competenţă din domeniul tematic al proiectului, utilizabile la alcătuirea
modulelor pentru calificarea sudor, pe niveluri de calificare.

-Portofoliu de materiale didactice şi resurse formative în domeniul
sudării, utilizabile în proiect.
-Material de sinteză cuprinzând Unităţile de competenţă, competenţele şi
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criteriile de performanţă aferente celor 5 niveluri de calificare profesională
ISCO 88COM; UE – 85/368/EEC ale calificărilor.

Rezultate importante ale
proiectului:
- Propunere de Curriculum modular pentru calificarea sudor,
cu specificarea unităţilor de competenţă şi a competenţelor
individuale aferente acestora.
- Elaborare taxonomie comună pentru identificarea conţinutului şi
tematicilor aferente procedeelor de sudare.
- Adoptarea modelului « La Fleur de BRIS »:
structură compusă dintr-un “Nucleu central” alcătuit din 6 granule
(tematici) specifice procedeului de sudare şi, respectiv, corola,
alcătuită din “petale”, ce conţin 15 granule tematice transversale,
comune procedeelor de sudură.
Varianta 1 interfaţă

Varianta 2 interfaţă
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( din cele 4 supuse spre validare)

“La Fleur de BRIS”

Borne
Ressorces
Interactives
en
Soudage

Varianta 4
interfaţă
(validată )
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SCENARIU de EXPLOATARE
(scenariu versiunea 2)

Rezultate importante ale
proiectului :

Colectiv UPT/FIH – Atelier de lucru
SIMULATOR SUDARE, la FOREM
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¾ Realizarea de resurse pedagogiceexperienţă- pilot,
pilot incluzând secvenţe video şi
animaţii, construite pe baza de scenarii proprii
echipei de proiect.
- contribuţie UPT/FIH

Rezultate importante ale
proiectului :
‐ Identificarea prin testări a tipului de integrator
care corespunde aşteptărilor partenerilor:
Bornă interactivă inovantă (Mediu Virtual 3D, EVI)
SCENARIU de EXPLOATARE
(versiunea 3)
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(infokiosk inteligent touchscreen )
versiuni 1,2
exemplu

Produse finale
- Resursele de formare interactive de tip multimedia pentru învăţare în
domeniul sudării,
- Baza de date structurată ce conţine resursele de formare;
- Portalul - integrator de resurse având implementată baza de date

SCENARIU de EXPLOATARE

(versiunea 3)
Aplicaţie inteligentă,
inovatoare,
cu funcţionalitate şi
acces pe nivele de competenţe,
intuitivă şi uşor de folosit.

Mediu Virtual Interactiv
3D
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( film1:
1min30s, Teste prima interfaţă funcţională, pe Prototip Portal şi Tabletă grafică)
grafică

Mediu Virtual Interactiv 3D
Dinant, Belgique

Testare integrator resurse pedagogice –
implementare soft – interfaţă utilizator

Mediu Virtual Interactiv 3D
Witheboard Interactiv
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Tableta grafică
interactivă
(film 2- 12 sec.)

Activităţi efectuate pentru ca
proiectul să fie cunoscut:
"Mapa de Presă" a proiectului: pliant de prezentare a proiectului (în fr şi ro); CD cu
fotografii, filme; pliante de prezentare ale instituţiilor din parteneriat; cărţi de vizită ale
persoanelor de contact din instituţiile partenere.
Lista de contacte media:
media nr. tel, e-mail redactori şi reporteri ziar, post radio, TV locale şi
zonale din Franţa, Belgia şi România
Workshop de diseminare şi Vizită de lucru,
lucru cu participarea echipei transnaţionale, la:
 Compania "DigiDyn" S.A Bruxelles / produse interactive EVI – Environnement Virtuel Interactif
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 Centre de Compétence Campus
Automobile Spa-Francorchamps, Belgia
- Centru de formare competenţe în
domeniul industriei auto şi moto.

-Participarea la întâlnirea coordonatorilor de proiecte Leonardo da Vinci aflate în derulare –
Timişoara, Colegiul Naţional "Constantin Diaconovici Loga“:
Poster A2
Pliante prezentare proiect “BRIS”
- Sinteză informativă - date de identificare a
instituţiilor şi organismelor din reţeaua de contacte
proprii a partenerilor, care au activitate în domeniul
proiectului.
- Bază de date documentară - proiecte LLP
realizate anterior în acelaşi domeniu
şi organizaţiile/instituţiile implicate
care pot contribui la diseminarea proiectului
şi/sau pot fi interesate de rezultatele acestuia.
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Workshop de diseminare – Hunedoara
invitaţi cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar :
Prezentare proiect; activităţi, rezultate, (fişier prezentare PowerPoint, CD cu imagini din
activităţile proiectului şi produsele/materiale didactice realizate de echipa de proiect.

Workshop internaţional pentru
schimb de informaţii şi bune practici
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"Parteneriate de învăţare prin utilizarea TIC" –
cadre didactice de specialitate (domeniile
mecanică, mecatronică, automatizări,
informatică industrială) implicate în proiecte
europene din cadrul LLP şi CEEPUS, din
Bratislava , Trnava , Sofia şi Ruse, Szeged şi
Nyiregyhaza.

Activităţi de public relations / Prezentări în mass-media :
a). Interviu la postul local de televiziune TV Hunedoara , emisiunea "Dincolo de aparenţe" –
Proiecte şi programe europene în care este implicată Facultatea de Inginerie din
Hunedoara, în anul universitar 2009/2010. (film3- 46 sec.)
b). Emisiune la postul local de televiziune HunedoaraTV Channel, invitaţi 2 realizatori tv la
Reuniunea transnaţională – Seminar de lucru şi Sesiune a Comitetului de pilotaj a
proiectului, desfăşurate în U.P.T./F.I.Hunedoara (film4 – 54sec;
; film 5 – 19min.)
c). Simpozion Ştiinţific Studenţesc HD-41-STUD,
STUD mai 2011 http://www.fih.upt.ro/ :
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d). Pagină web a proiectului cu acces public, pe site-ul Facultăţii de Inginerie
Hunedoara ( http://www.fih.upt.ro ):

e) Testare şi evaluare feedback ai potenţialilor beneficiari din România ai resurselor
pedagogice
şi metodologiei didactice inovative propuse prin proiect.
19
( februarie – mai 2011).

În ce masură şi în ce fel rezultatele
proiectului pot fi folosite în viitor?
 Prin configuraţie şi prin natura conţinutului de formare, produsul interactiv
creat de partenerii de proiect va oferi formatorilor şi formaţilor, firmelor de
specialitate şi cu preocupări de formare, specializare, perfecţionare a
personalului, posibilitatea de a accesa un ansamblu de informaţii coerente
din domeniul sudării, structurate atât pe nivele de calificare şi pe procedee de
sudare, cât şi pe tematice transversale detaliate.
 Instrumentul de formare, rezultat al proiectului, va fi
pus la dispoziţia centrelor şi instituţiilor de formare,
întreprinderilor şi agenţilor economici, etc., interesaţi
în activităţi specifice de formare profesională prin
învăţare de-a lungul întregii vieţi, începând de la
practician şi până la inginerul sudor.
 Utilizarea rezultatului principal al proiectului, va
conduce la dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor
persoanelor aflate în formare profesională şi va facilita
inserţia şi reinserţia profesională.
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Dificultăţi în derularea proiectului /
maniera de rezolvare
- Volum de muncă suplimentar în raport cu estimarea iniţială, şi
necesar a fi efectuat într-o perioadă relativ scurtă de timp.
 Consorţiul a validat propunerea grupului de lucru de a lucra
şi prin video conferinţă.
Recurgerea la această tehnologie de comunicare a limitat, de
asemenea, deplasările grupurilor de lucru (experţilor).

- Au fost necesare ajustări repetate ale dimensiunii unităţilor de învăţare
independente, (“granulei de resurse formative“) ce intră în alcătuirea unui item,
respectiv a conţinutului de informaţie inclusă (natură şi cantitate), funcţie de
nivelele progresive de calificări considerate. (în fazele de testare şi experimentare)
Restructurarea conţinutului unor itemi în tematici/unităţi de învăţare
independente prin dezagregare pe niveluri de calificare;
Redactarea itemilor înscrişi în "Caietul de Sarcini al proiectului"
a fost redistribuită între parteneri şi alocată în mare parte Universităţii
Politehnica din Timişoara/Facultatea Inginerie Hunedoara în calitate de
recenzent ori de autor, astfel încât grupul de parteneri să finalizeze în
întregime atât tematicile aferente procedeului MIG/MAG,
cât şi cele transversale.



21

Proiectul nostru e unic şi merită dat
ca exemplu de bună practică:


Proiectul BRIS are un pronunţat caracter inovant prin produsul final şi
evidentă dimensiune europeană pentru sistemele şi practicile de formare
profesională în domeniul sudării, comparativ cu proiecte precedente.
 Integratorul de resurse :
- este un instrument suport ce regrupează cunoştinţele tehnice anexate
competenţelor necesare unui sudor, de la nivel practician, la nivel inginer,
- este resursă suplimentară pentru activitatea de formare.
- are facilitatea unui mod de utilizare diferenţiat ( în mod parcurs de
formare, ori în acces cu solicitare de informaţie singulară).

 Pentru realizarea unui spaţiu eficient de lucru echipelor
operaţionale şi a permite partenerilor schimbul cât mai rapid şi
eficient de informaţie, a fost creat şi lansat spaţiului colaborativ virtual

Borne Ressources Interactives Soudage - "BRIS",
găzduit pe platforma informatică a AFPA Lyon (acces personalizat şi securizat)

 În condiţiile de specificitate ale proiectului, videoconferinţele au constituit
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o modalitate deosebit de eficientă de realizare a comunicării, muncii colective
şi colaborative, cu vizualizarea directă a fişierelor de resurse, în special grafice
şi a celor ce conţin animaţii, a secvenţelor video, etc. ,

https://espace.afpa.fr/Dir/DI/BRIS/Documents Partags/Forms/AllItems.aspx

23

 Logica funcţionării intergratorului de resurse pedagogice
( prezentare schematică )
Item N°1

Granule à

Définition du procédé

construire

Granule à construire

Item N°2
Notions ’électricité et
physique

Item N°3
Les métaux d’apport

Item N°4
Les accessoires de
soudage

……….

Granule à
construire

Granule à
construire

…

Niveau V
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....

Granule à
construire

C
U
R
S
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R

…

Niveau IV

Granule à
construire

Granule à
construire

……

………

Granule à
construire

…

…..

……

………

………..

Granule à
construire

……

Niveau III

Niveau II

Niveau I

“Granule” = Unitate independentă de învăţare

 Axele esenţiale ale procesului
de evaluare au vizat :
1. Realizarea de conţinuturi de formare (în binom transnaţional redactor-recenzent);
2. Urmărirea evoluţiei şi gradului de avansare a proiectului (comitetul de pilotaj).
- Prima axă : partenerii au optat pentru asocierea la secvenţele de lucru colectiv ce au structurat
derularea proiectului, o procedură de verificare şi de validare a resurselor produse.
- Axa a doua: evaluarea evoluţiei şi progresului proiectului s-a efectuat de către comitetul de pilotaj,
25 raportându-se la obiectivele şi la calendarul fixat la momentul demarării activităţilor de
implementare.

Puncte tari şi
Puncte de vigilenţă ale proiectului:
Puncte tari :
• Specificitatea, diversitatea şi experienţa partenerilor implicaţi
în parteneriat (universitate, centre de formare profesională)
• Posibilitatea unei acoperiri largi în termeni de conţinut de
formare, respectând logica ECVET
• Apropierea şi cooperarea strânsă a operatorilor de formare
cu agenţi economici şi mediul industrial

Puncte de vigilenţă :
- Diversitatea standardelor de formare profesională şi curriculelor specifice
partenerilor
- Angajamentul de a dezvolta un instrument cu caracter inovant, cu accent
pe atractivitate pentru publicul vizat (
importanţa fazei experimentale)
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- Respectarea obligaţiilor în privinţa realizării:
activităţilor locale; numărului minim de mobilităţi; încadrării în plaja de buget
alocată implementării proiectului.

Seminar final :
Bruxelles/Tournai, Belgique
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Testare - Evaluare - . Diseminare - Valorificare

Partenariat pour l’élaboration et la mise en œuvre
de ressources interactives,
destinées à l’apprentissage
des gestes et techniques en soudage

Vă mulţumesc
pentru atenţie
« Création de ressources pédagogiques interactives organisées en base
de données, pour des apprentissages en soudage,
du niveau praticien au niveau ingénieur »
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"Crearea de resurse pedagogice interactive organizate în bază de date,
pentru dobândirea de competenţe în domeniul sudării,
de la nivelul practician la nivelul inginer"

