
1

Partenariat pour lPartenariat pour l’é’élaboration et la mise en laboration et la mise en œœuvre uvre 
de ressources interactives, de ressources interactives, 
destindestinéées es àà ll’’apprentissageapprentissage

des gestes  et techniques en soudagedes gestes  et techniques en soudage

««
 

CrCrééation de ressources pation de ressources péédagogiques interactives dagogiques interactives 
organisorganiséées en base de donnes en base de donnéées, es, 
pour des apprentissages en soudage, pour des apprentissages en soudage, 
du niveau praticien au niveau ingdu niveau praticien au niveau ingéénieurnieur

 
»»

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

ProiectProiect
 

parteneriat :parteneriat :
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Partenariat pour lPartenariat pour l’é’élaboration et la mise en laboration et la mise en œœuvre de ressources interactives uvre de ressources interactives 

destindestinéées es àà

 

ll’’apprentissage  des gestes et techniques en soudageapprentissage  des gestes et techniques en soudage

Program / SubProgram / Sub--

 programprogram: : 

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

 

ParteneriateParteneriate

Tip de Tip de acacţţiuneiune

 

: : PartenariatPartenariat

ApelApel

 

de de candidaturăcandidatură

 
/ Transmis la/ Transmis la

 

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

 

BucureBucureşştiti

AcronimAcronim:  :  BRISBRIS

 

;  LimbaLimba

 

de de lucrulucru

 

::

 

Franceză

Nr. Nr. proiectproiect

 

: Nr. de : Nr. de 
refref. na. naţţional :  ional :  

2009-1-FR1-LEO04-07314 1

 

ANPCDEFP  LLP-LdV/PAR/2009/RO/003

ContractContract

 

de de finanfinanţţareare

 
: : 

ANPCDEFP / LLP-LdV/PAR/2009/RO/003, Finance contract

 

No. 13/28.08.2009 

CoordonatorCoordonator: : 
ParteneriParteneri

 

: : 
AFPA –

 

Lyon, France / Association

 

Nationale

 

pour

 

la Formation

 

Professionnelle

 

des Adultes, Direction

 

de 
l’Ingénierie,

 

Département

 

Industrie  
-

 

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”

 

DIN TIMISOARA/Facultatea

 

de Inginerie din Hunedoara, România; 
-

 

INSTITUT DE SOUDURE, Paris, France; -

 

LE FOREM-Office Wallon de la Formation professionnelle et de 
l'emploi, Charleroi, Belgia. 

DATE DE IDENTIFICARE PROIECT :DATE DE IDENTIFICARE PROIECT :
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OBIECTIVOBIECTIVEE
Conceperea şi relizarea unei baze de date conţinând resurse pedagogice în 
domeniul sudării, implementată pe suport media numeric
Construcţia unui parcurs de formare integrând logica ECVETECVET -- ““European European 
Credit for Vocational Education and TrainingCredit for Vocational Education and Training”” .
Dezvoltarea autonomiei personale şi profesionale persoanelor în

curs de formare
Nivel

 
de calificare

 
:   

Aport

 

practic

 

:

Aport

 

teoretic

 

:   

Nivel
 

de calificare
 

:   

Aport

 

practic

 

:

Aport

 

teoretic

 

:   

OO

 
BB

 
II

 
EE

 
CC

 
TT

 
II

 
VV

 
EE
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??

SCENARISCENARIU de EXPLOATAREU de EXPLOATARE
 (versiunea 1)(versiunea 1)
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PProiectulroiectul
 

a raspuns a raspuns la nla nevoi evoi 
concrete de formare concrete de formare derivate dinderivate din::

Cererea crescândă de supleţe în cadrul formării integrate în mediul 
productiv (nevoia de policalificare, migraţia forţei de muncă calificate, etc)

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. ) 

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; 
 Nu acoperă ansamblul nivelelor de calificări inventariate pe activitate.  
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RRezultateezultate
 

importante ale importante ale 
proiectuluiproiectului

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 
criteriile de performanţă aferente celor 5 niveluri de calificare profesională ISCO 
88COM; UE – 85/368/EEC ale calificărilor.
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RRezultateezultate
 

importante ale importante ale 
proiectuluiproiectului::

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 La FleurFleur
 

de BRISde 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.  
((

 
variantavarianta

 
2 din 2 din celecele

 
4 supuse spre validare)4 supuse spre validare)

http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/Beta_6_clik.rar
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““La La FleurFleur
 

de de BRISBRIS””

BBorneorne
RRessorcesessorces
IInteractivesnteractives
enen
SSoudageoudage

SCENARISCENARIU de EXPLOATAREU de EXPLOATARE
 (versiunea (versiunea 22))

http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/soudure099w.rar
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RRezultateezultate
 

importante ale importante ale 
proiectuluiproiectului

 
::

Realizarea de resurse Realizarea de resurse pedagogicepedagogice--
experienexperienţţăă-- pilotpilot, incluzând secvenţe video şi 
animaţii, construite pe baza de scenarii propriiscenarii proprii
echipei de proiect.
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‐ Identificarea prin testări a tipului de integrator 
care corespunde aşteptărilor partenerilor: 
Bornă interactivă inovantă (Mediu Virtual 3D, EVI) 

Rezultate importante ale Rezultate importante ale 
proiectuluiproiectului

 
::

(infokiosk inteligent touchscreen
 

)

SCENARISCENARIU de EXPLOATAREU de EXPLOATARE
 (versiunea (versiunea 33))
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Produse finaleProduse finale

AplicaAplicaţţie inteligentăie inteligentă, , 
inovatoare, inovatoare, 
cu funccu funcţţionalitate ionalitate şşi i 
acces pe nivele de competenacces pe nivele de competenţţe, e,   

   intuitivă    intuitivă şşi ui uşşor de folosit.  (film)or de folosit.  (film)

--
 

Resursele de formare interactive de tip multimedia pentru Resursele de formare interactive de tip multimedia pentru îînvănvăţţare are îîn n 
domeniul sudăriidomeniul sudării, , 
-- Baza de date structurată ce con Baza de date structurată ce conţţine resursele de formare; ine resursele de formare; 
-- BornaBorna--integratorintegrator având implementată baza de date  având implementată baza de date 

Mediu Virtual Interactiv Mediu Virtual Interactiv 
3D3D

SCENARISCENARIU de EXPLOATAREU de EXPLOATARE
 (versiunea (versiunea 33))

http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/prima_parte_calitate_mare.avi
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Testare integrator resurse pedagogiceTestare integrator resurse pedagogice
 

––

iimplementaremplementare soft soft –– iinterfanterfaţţăă utilizatorutilizator
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AActivitctivităăţţi i efectuatefectuatee
 

pentrupentru
 

ca ca 
proiectulproiectul

 
ssăă

 
fie fie cunoscutcunoscut

""Mapa de PresăMapa 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 mediaLista de contacte media: nr. tel, e-mail redactori şi reporteri ziar, post radio, TV locale şi 
zonale din Franţa, Belgia şi România 

Workshop de diseminare Workshop de diseminare şşi  Vizită de lucrui  Vizită de lucru, cu participarea echipei transnaţionale, la:
Compania "DigiDyn" S.A Bruxelles (produse interactive EVI –

 
Environnement

 

Virtuel

 

Interactif)

-
 

Centre de Compétence
 

Campus 
Automobile Spa-Francorchamps, Belgia

 (Centru de formare competenţe în 
domeniul industriei auto şi moto).



14

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. 

ParticipareaParticiparea
 

la la îîntâlnirea coordonatorilor de proiectentâlnirea coordonatorilor de proiecte
 

Leonardo da Vinci aflate Leonardo da Vinci aflate îîn derulare n derulare --

 TimiTimişşoara, Colegiul Naoara, Colegiul Naţţional "Constantin ional "Constantin DiaconoviciDiaconovici

 

LogaLoga““

 

(Poster A2) ; (Poster A2) ; 
Pliante prezentare proiect Pliante prezentare proiect ““BRISBRIS””
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Workshop de diseminare Workshop de diseminare ––
 

HunedoaraHunedoara::
invitaţi cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 
: 

Prezentare proiect; activităţi, rezultate, (fişier prezentare PowerPoint, CD cu imagini  din 
activităţile proiectului şi produsele/materiale didactice realizate de echipa de proiect. 

Workshop internaWorkshop internaţţional pentru schimb ional pentru schimb 
de informade informaţţii ii şşi bune practicii bune practici

 
: 

"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. 
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ActivitatiActivitati
 

de de public public relationsrelations
 

/  Prezentarea /  Prezentarea îîn massn mass--media :media :
a). Interviu la postul local de televiziune TV Hunedoara , emisiunea "Dincolo de aparenţe" –

 Proiecte Proiecte şşi programe europene i programe europene îîn care este implicată Facultatea de Inginerie din n care este implicată Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara, Hunedoara, îîn anul universitar 2009/2010n anul universitar 2009/2010..

 
(film1-

 
46 sec.)

b). Emisiune la postul local de televiziune  HunedoaraTV
 

Channel, invitaţi 2 realizatori tv
 

la 
Reuniunea transnaReuniunea transnaţţională ională ––

 
Seminar de lucru Seminar de lucru şşi Sesiune a Comitetului de pilotaji Sesiune a Comitetului de pilotaj a 

proiectului, desfăşurate în U.P.T./F.I.Hunedoara
 

(film2
 

–
 

54s;            ; film
 

3
 

–
 

19min.)

c). Simpozion Ştiinţific Studenţesc HDHD--4141--STUDSTUD
 

, mai 2011
 

( http://www.fih.upt.ro
 

): 

http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/2.avi
http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/1.avi
http://www.fih.upt.ro/v3/pil_sudare/iunie2011/3.avi
http://www.fih.upt.ro/
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c). c). Pagină Pagină webweb a proiectului cu acces public a proiectului cu acces public, p, pe sitee site--ul Facultăul Facultăţţii de Inginerie ii de Inginerie 
Hunedoara ( Hunedoara ( httphttp://://www.fih.upt.rowww.fih.upt.ro

 
)): : 

d) .Testare d) .Testare şşi evaluare feedback ai poteni evaluare feedback ai potenţţialilor beneficiari din România ialilor beneficiari din România 
ai resurselor pedagogice ai resurselor pedagogice şşi metodologiei didactice inovative propuse i metodologiei didactice inovative propuse 
prin proiect. ( februarie prin proiect. ( februarie ––

 
mai 2011).mai 2011).

http://www.fih.upt.ro/
http://www.fih.upt.ro/
http://www.fih.upt.ro/
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ÎÎn ce n ce masurmasurăă
 
şşi i îîn ce n ce felfel

 
rezultatelerezultatele

 proiectuluiproiectului
 

pot fi pot fi folositefolosite
 

îîn n viitorviitor??

Prin configuraPrin configuraţţie ie şşi prin natura coni prin natura conţţinutului de formare, inutului de formare, produsul interactivprodusul interactiv
creat de partenerii de proiect creat de partenerii de proiect va oferi formatorilor va oferi formatorilor şşi formai formaţţilorilor, firmelor de , firmelor de 
specialitate specialitate şşi cu preocupări de formarei cu preocupări de formare, specializare, perfec, specializare, perfecţţionare a ionare a 
personalului, posibilitatea de a accesa personalului, posibilitatea de a accesa un ansamblu de informaun ansamblu de informaţţii coerente ii coerente 
din domeniul sudăriidin domeniul sudării, structurate atât pe nivele de calificare , structurate atât pe nivele de calificare şşi pe procedee de i pe procedee de 
sudare, cât sudare, cât şşi pe tematice i pe tematice transversaletransversale detaliatedetaliate..

Instrumentul de formare, rezultat al proiectului, va Instrumentul de formare, rezultat al proiectului, va 
fi pus fi pus la dispozila dispoziţţia centrelor ia centrelor şşi  institui  instituţţiilor de iilor de 
formare, formare, îîntreprinderilor ntreprinderilor şşi ageni agenţţilor economici, etc., ilor economici, etc., 
interesainteresaţţi i îîn  activităn  activităţţi specifice de formare i specifice de formare 
profesională prin profesională prin îînvănvăţţare deare de--a lungul a lungul îîntregii vientregii vieţţi, i, 
îîncepând de la practician ncepând de la practician şşi până la inginerul sudori 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.



19

DDificulificultătăţţii
 

îîn n derulareaderularea
 

proiectuluiproiectului
 

/ / 
maniera de maniera de rezolvarerezolvare

-- Volum de muncă suplimentar  Volum de muncă suplimentar îîn raport cu estimarea inin raport cu estimarea iniţţialăială, , şşi i 
necesar a fi efectuat necesar a fi efectuat îîntrntr--o perioadă o perioadă relativrelativ

 
scurtă de timpscurtă 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  Au fost necesare ajustări repetate ale dimensiunii unităunităţţiilorlor
 

de de îînvănvăţţareare
 independenteindependente, , ((““granulei de resurse formativegranulei de resurse formative““)) ce intră  ce intră îîn alcătuirea unui n alcătuirea unui itemitem, , 

respectiv respectiv a cona conţţinutului de informainutului de informaţţie inclusă ie inclusă (natu(natură ră şşi cantitate), funci cantitate), funcţţie de ie de 
nivelele progresive de calificări consideratenivelele progresive de calificări considerate.  .  ((îîn fazele de testare n fazele de testare şşi experimentare)i experimentare)

Restructurarea conţinutului unor itemi în tematici/unităţi de învăţare independente
prin dezagregare pe niveluri de calificare, precum şi redactarea acestor itemi 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.
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PProiectul roiectul nostrunostru
 

e unic e unic şşi merii meritătă
 

dat dat 
ca exemplu de bunca exemplu de bunăă

 
practicpracticăă::

Proiectul Proiectul BRISBRIS are un pronunare un pronunţţat caracter at caracter inovantinovant prin produsul final prin produsul final şşi de i de 
evidentă dimensiune europeană pentru sistemele evidentă dimensiune europeană pentru sistemele şşi practicile de formare i practicile de formare 
profesională profesională îîn domeniul sudăriin domeniul sudării, comparativ cu proiecte precedente, comparativ cu proiecte precedente

Pentru realizarea unui spaPentru realizarea unui spaţţiu eficient de lucru pentru echipele iu eficient de lucru pentru echipele 
operaoperaţţionale ionale şşi a permite partenerilor schimbul cât mai rapid de i a permite partenerilor schimbul cât mai rapid de 
informainformaţţie, a fost creat ie, a fost creat şşi lansat spai lansat spaţţiului colaborativ virtualiului colaborativ virtual denumit denumit 
Borne Borne RessourcesRessources InteractivesInteractives SoudageSoudage -- ""BRISBRIS", ",   
găzduit pe platforma informatică a AFPA găzduit pe platforma informatică a AFPA LyonLyon

 

(acces personalizat şi securizat)

ÎÎn condin condiţţiile de specificitate ale proiectului, videoconferiniile de specificitate ale proiectului, videoconferinţţele au constituit o ele au constituit o 
modalitate deosebit de eficientă de realizare a comunicăriimodalitate deosebit de eficientă de realizare a comunicării,  muncii colective ,  muncii colective şşi i 
colaborative, cu vizualizcolaborative, cu vizualizarea directă a fiarea directă a fişşierelor de resurse, ierelor de resurse, îîn special grafice n special grafice şşi i 

a celor ce cona celor ce conţţin animain animaţţii, a secvenii, a secvenţţelor video, etc. , elor video, etc. , 

Integratorul de resurse este:Integratorul de resurse este:
--

 

un instrument un instrument suportsuport

 

ce regrupează cunoştinţele tehnice anexate competenţelor

 

necesare unui sudor, de la nivel 
practician, la nivel inginer.

-

 

rresesursă suplimentarăursă suplimentară

 

pentru

 

activitatea de formare.
-

 

Are facilitatea unui mmodod

 

dde e utiliutilizare diferenzare diferenţţiatiat

 

(mod

 

parcurs

 

de formare, ori intrare cu solicitare de informaţie singulară)
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https://espace.afpa.fr/Dir/DI/BRIS/Documents Partags/Forms/AllItems.aspx

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

a logicii funca logicii funcţţionării ionării intergratoruluiintergratorului
de resurse pedagogicede resurse pedagogice

Item N°1
Définition du procédé

Granule à

 construire

Granule à

 
construire .... Granule à

 
construire

Granule à

 
construire ……

Item N°2 
Notions ’électricité

 

et  
physique

Granule à

 

construire ……… Granule à

 
construire …

Item N°3
Les métaux d’apport

………. Granule à

 
construire ….. …… ………

Item N°4
Les accessoires de 

soudage

Granule à

 
construire … … ……….. Granule à

 
construire ……

C
U
R
S
O
R

Niveau

 

V Niveau

 

IV Niveau

 

III Niveau

 

II Niveau

 

I

“Granule” = Unitate de independentă de învăţare 
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Axe esenţiale ale procesului de evaluare au vizat : 
-

 

Realizarea de conRealizarea de conţţinuturi de formare (inuturi de formare (îîn binom transnan binom transnaţţional redactorional redactor--recenzent);recenzent);
-- Urmărirea evolu Urmărirea evoluţţiei iei şşi gradului de avansare a proiectului (comitetul de pilotaj).i 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, 
raportându-se la obiectivele şi la calendarul fixat la momentul demarării activităţilor de implementare. 
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••
 

SpSpecificitateaecificitatea, diversitatea , diversitatea şşi experieni experienţţa partenerilor implicaa partenerilor implicaţţi i 
îîn n parteneriat (parteneriat (universituniversitateate, centre de forma, centre de formare profesionalăre profesională))

••
 

Posibilitatea unei acoperiri largi Posibilitatea unei acoperiri largi îîn termeni de conn termeni de conţţinut de inut de 
formare, respectând logica ECVETformare, respectând logica ECVET

••
 

Apropierea Apropierea şşi cooperarea strânsă a operatorilor de formare i cooperarea strânsă a operatorilor de formare 
cu agencu agenţţi economici i economici şşi mediul industrial i mediul industrial 

PPuncteuncte
 

tari tari 
şşi puncte i puncte de vigilede vigilennţţăă

 
aleale

 
proproiectuluiiectului::

PPuncteuncte taritari : : 

PPuncteuncte de vigilende vigilenţţă ă : : 

- Diversitatea standardelor de formare profesională şi curriculelor
 

între parteneri

-
 

Angajamentul de a dezvolta un instrument cu caracter inovant, cu accent pe 
atractivitate pentru publicul vizat (          importanţa fazei de experimentare) 

- Respectarea
 

obligaţiilor în privinţa realizării: 
activităţilor locale; a numărului minim de mobilităţi; a încadrării în plaja de buget 

alocată implementării proiectului. 
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Partenariat pour lPartenariat pour l’é’élaboration et la mise en laboration et la mise en œœuvre uvre 
de ressources interactives, de ressources interactives, 
destindestinéées es àà

 

ll’’apprentissageapprentissage
des gestes  et techniques en soudagedes gestes  et techniques en soudage

Mulţumesc pentru atenţie !

««

 

CrCrééation de ressources pation de ressources péédagogiques interactives organisdagogiques interactives organiséées en base de es en base de 
donndonnéées, pour des apprentissages en soudage, es, pour des apprentissages en soudage, 

du niveau praticien au niveau ingdu niveau praticien au niveau ingéénieurnieur

 

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