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2 DE CE ESTE OBLIGATORIE INTEGRAREA

DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR CHEIE
ÎN FORMAREA TEHNICĂ
„Sprijinirea oamenilor din întreaga Europă în obținerea abilităților
și competențelor necesare pentru împlinirea personală, sănătatea,
capacitatea de angajare și incluziunea socială contribuie la consolidarea
rezilienței Europei într-un moment de schimbări rapide și profunde.”
Consiliul Uniunii Europene

A

cum, mai mult ca oricând, nu
este suficient să știi despre un
subiect pentru a fi un bun muncitor. În
zilele noastre, este important să poți
lucra în echipă - probabil, o echipă
multiculturală - să identifici oportunități,
să ai încrederea și capacitatea de
a-ți comunica ideile, să ții pasul cu

transformarea digitală, să fii deschis
învățării pe tot parcursul vieții, toate
astea pentru a contribui la prosperitatea
companiei din care faci parte. Cele opt
competențe cheie pentru învățarea
pe tot parcursul vieții sunt cheia unei
vieți de succes în societate, așa că noi,
ca educatori, avem datoria de a pregăti

(...) s-ar putea să nu fi prea
„cool” dacă ești bun la chestii
de astea și vei fi etichetat drept
tocilar
oamenii pentru a putea fi cetățeni fericiți
și productivi.
Oamenii învață în moduri diferite și
știm cu toții că educatorii ar trebui să
răspundă acelor nevoi diferite din clasele
lor, deoarece cu cât utilizează mai multe
metode de formare diferite, cu atât
au șansa de a impulsiona capacitatea
cognitivă a cursanților, lucru, de
altfel de dorit. Și dacă vorbim despre
STEM - Știință, Tehnologie, Inginerie
și Matematică - cu atât este mai mare
provocarea, întrucât un număr bun de
cursanți intră în clasă cu o grămadă
de scuze pentru a avea o participare
dezinteresată. Pe un ton mai dramatic,
putem spune chiar că în societatea
actuală s-ar putea să nu fie atât de „cool”
să fii bun la acest gen de subiecte, fără
a face față riscului de a fi etichetat ca
fiind tocilar. Acest lucru înseamnă doar
că educatorii STEM se confruntă cu o
provocare suplimentară în munca lor și
trebuie să exceleze în arta de a atrage
cursanți. Cu toate acestea, uneori,
acești educatori au nevoie de sprijin
pentru a înțelege pe deplin ceea ce se
află sub aceste competențe cheie sau ei
înșiși pot avea, la rândul lor, nevoie de
dezvoltarea acestor competențe cheie.
În formarea tehnică, cunoștințele
esențiale cuprind conceptele științifice
fundamentale, teoriile, principiile și
metodele, tehnologia și produsele și
procesele tehnologice. Cu toate acestea,
abilitatea de a utiliza gândirea logică
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și rațională pentru a verifica o ipoteză,
capacitatea de a utiliza și manipula
instrumente și mașini tehnologice,
precum și date științifice pentru a atinge
un obiectiv sau pentru a ajunge la o
decizie sau concluzie bazată pe dovezi,
capacitatea de a recunoaște trăsături
esențiale ale cercetării științifice și să
fie capabil să comunice concluziile și
raționamentul care le-au condus - toate
acestea vin cu o atitudine de apreciere
critică și curiozitate.

Cerințele privind competențele minime
pentru a obține performanțe bune la
locul de muncă, loc de muncă aflat
astăzi sub spectrul automatizării
datorită
revoluției
Industry
4.0,
cerințe considerate tendențioase de
multe ori, se schimbă. Competențele
antreprenoriale, sociale și civice
devin mai relevante pentru a asigura
rezistența și capacitatea de adaptare
la schimbare, înțelegând contextul.
De fapt, aceasta din urmă este una
dintre competențele care ne dă o mare
valoare, ca resursă. Conștiința de sine
este primul pas pentru a începe o cale
de auto-îmbunătățire și lucrurile care
ne fac oameni și ne disting de mașini
sunt cele care ne vor face unici și
indispensabili. În acest sens, dezvoltarea
competențelor cheie își asumă o
importanță majoră în programele
educaționale, deoarece ne dorim să
pregătim forța de muncă pentru această
lume în continuă schimbare și ar trebui
să sprijinim personalul educațional în
implementarea abordărilor orientate
spre
competențe,
oferindu-le
oportunități de dezvoltare profesională
continuă. Programa WELDONE a fost
construită ca o contribuție în acest scop.
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IMPACTUL METODOLOGIILOR
INOVATOARE DE FORMARE ASUPRA
SISTEMULUI DE CALIFICARE EWF

EWF
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Sistemul de calificare
EWF este singurul sistem
armonizat din producție, prezent în
46 de țări din întreaga lume. Succesul
său este înrădăcinat într-un sistem
de calitate robust și transparent,
care este dezvoltat, implementat și
recunoscut de entități de formare,
organisme naționale de certificare,
companii, formatori și stagiari. Acestea
fac parte dintr-un lanț de organizații

implicate în acest sistem deschis care
asigură că orice persoană, oriunde în
lume, are același acces nerestricționat
la educație, formare, certificare și
calificare în domeniul sudării și al
procedeelor conexe pentru diferite
profiluri profesionale, în conformitate
cu standarde internaționale (de ex. ISO,
CEN).

confirmând dacă aceștia
din
urmă
îndeplinesc
condițiile
necesare
WELDONE (...) propune apelarea
pentru a deveni ATB-uri și
la abordări pedagogice care sunt
implementează orientările
EWF privind formarea, cu
noi pentru practicile actuale de
responsabilitatea calității
formare.
impuse de sistem.
Una dintre provocările
sistemului de calificare
EWF este să fie actualizat în mod
Organismele nominalizate autorizate
constant în conformitate cu dezvoltarea
(ANB) sunt organizații responsabile
tehnologică și nevoile industriei,
cu supravegherea implementării de
precum și cu evoluția metodelor și
către organismele de formare aprobate
instrumentelor pedagogice. Această
(ATB) a sistemului de calificare EWF
actualizare permite sistemului să
și a orientărilor sale de instruire, în
pregătească mai bine forța de muncă
diferite țări, atât în scopuri de calificare,
actuală și viitoare, care va contribui la
cât și de certificare în domeniul
creșterea sectorului, nu numai la nivel
sistemului de calitate menționat
european, ci și la nivel mondial.
anterior. ANB-urilor li se oferă un set
de reglementări pe care trebuie să le
Rezultatele proiectului WELDONE pot
respecte și să le implementeze atunci
contribui la actualizarea sistemului
când evaluează condițiile tehnice și
de calificare EWF, întrucât propune
pedagogice ale furnizorilor de formare,
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utilizarea unor abordări pedagogice
care sunt noi în practicile sale actuale
de formare, oferind formatorilor ai ATB
instrumente practice pentru încurajarea
și motivarea cursanților lor în abordarea
profesiilor legate de fabricație, întrun mediu de învățare activ, unde
diverse resurse educaționale, cum
ar fi materialele digitale și tehnicile
de învățare bazate pe rezolvarea de
probleme, pot fi încorporate în formare
pentru dezvoltarea abilităților cheie ale
cursanților. Aceste abilități cheie, cum
ar fi comunicarea, abilitățile digitale,
abilitățile antreprenoriale, colaborarea
și gândirea critică, vor promova învățarea
pe tot parcursul vieții cursanților și
oportunitățile de angajare a acestora, în
conformitate cu obiectivele sistemului
de calificare EWF.
Cunoscând
potențialul
proiectului
WELDONE și importanța rezultatelor
sale pentru succesul ATB-urilor în
formarea profesioniștilor pentru piața

forței de muncă din domeniul extins al
fabricației, unele ANB au decis să aibă
o implicare activă în proiect, acest lucru
permițând partenerilor WELDONE să
contribuie la dezvoltarea sistemului de
calificare al EWF și a sistemului său de
asigurare a calității. Această aliniere
este crucială pentru implementarea
rezultatelor WELDONE în ATB-uri,
care să fie supravegheate de ANB-uri,
respectând astfel scopurile WELDONE
de a contribui la adoptarea abordărilor
de învățare activă prin sistemul de
calificare al EWF.
Creditări foto: Rob Lambert, Russ Ward,
Creative Commons
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CUM SĂ LEGAȚI NATIVII DIGITALI ȘI
10
IMIGRANȚII DIGITALI ÎN PROCESUL
EDUCAȚIONAL
„Viitorul muncii va fi o cursă între educație și tehnologie”.
Mauricio Macri, fost președinte al Argentinei, gazda G20, 2018
Consiliul Uniunii Europene

N

u cu mult timp în urmă, scriitorul
și prezentatorul educațional
american Marc Prensky a scris
despre „nativii digitali” și „imigranții
digitali” (Prensky, 2001). În lucrarea sa,
el a subliniat diferența în modul în care
generația de studenți, care au crescut
în era digitală, gândesc spre deosebire
de profesorii lor, care au crescut înainte
de era digitală. Nu este un secret, există

o discrepanță uriașă între alfabetizarea
TIC a studenților - nativii digitali și profesorii lor - imigranții digitali,
studenții având avantajul. Din acest
motiv, este necesară o dezvoltare a
profesorilor și formatorilor pentru a
putea lucra în mediul digital, în sensul
de a ști cum și când să folosească
tehnologia și în ce scop.

Christy Price, profesor american de
psihologie, a publicat rezultatele
cercetării în lucrarea sa „The 5 R’s of
Engaging Millennial Students” unde
studenții au definit caracteristicile
unui profesor / formator ideal. Aceste
5 R sunt: Metode bazate pe cercetare,
Relevanță, Justificare, Prestație relaxată
și Raportare. Elevii au definit, totodată,
și abordarea didactică, aceasta având
trei caracteristici: mai puține prelegeri,
utilizarea multimedia și cooperarea de la
egal la egal. Ei sunt maeștri în „googling”
și află acolo multe dintre informațiile
relevante pentru viața lor. Ei îi văd pe
profesori ca fiind acei oameni care sunt
acolo pentru a-i ajuta să aplice informații
utile, să explice obiectivele și sarcinile
și să asigure o atmosferă relaxată în
clasă, cu o comunicare informală între

profesori și elevi, pe de o parte și între
elevi, pe de altă parte. Probabil cel mai
important fapt este că aceștia sunt mai
dispuși să urmeze rezultatele învățării
atunci când profesorii / formatorii se
conectează cu ei la nivel personal. “Nu
trebuie să fii cel mai bun prieten al lor.
Pur și simplu trebuie să știe că ești de
partea lor”, a spus Price.
Adaptăm noua abordare didactică
la epoca industriei 4.0 în care trăim
în prezent și o adaptăm la cerințele
studenților. Internetul și rețelele
sociale pe care le folosim au un
impact semnificativ asupra dezvoltării
sociale, precum și asupra dezvoltării
fiecărui individ. Rețelele sociale
precum Facebook, Twitter și multe
altele au devenit un spațiu puternic
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de interacțiune între diferite grupuri
sociale. Acestea oferă oportunități
nelimitate de partajare a intereselor
și resurselor, pentru colaborare,
comunicare și interacțiune 24/7 oricând, oriunde. Este un spațiu extrem
de potrivit pentru educație. Astăzi, nativii
digitali și imigranții digitali se mișcă în
mod egal în ea. Când introducem microînvățarea drept conținut educațional
în acel spațiu, adică informații scurte,
direcționate, conținut și formare
profesională, obținem noua didactică
care, cu siguranță, îi va interesa pe

REŢEA DE
SOCIALIZARE
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studenții de astăzi. Desigur, aceasta
este o provocare și pentru profesori.
Aceștia trebuie să asocieze aceste
informații scurte cu obiectivele propuse
și cu gradul de cultură necesar pentru a
obține rezultate relevante ale învățării.
Și, în cele din urmă, această sinergie
a nativilor digitali și a imigranților,
care utilizează rețelele sociale și
microînvățarea, va aduce accelerarea
necesară în cursa cu tehnologia
menționată în zicala de la începutul
acestui eseu.

REŢELE

REŢEA DE
SOCIALIZARE

REŢELE

IMIGRANŢI DIGITALI

NATIVI DIGITALI

Sarcină unică

Sarcini multiple

Text
Resurse limitate
Gândire secvenţială

≠

Multimedia
Resurse multiple
Gândire paralelă
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IMPORTANȚA ALFABETIZĂRII
MEDIA ÎN EDUCAȚIE

C

alitatea vieții a fost îmbunătățită
semnificativ odată cu inventarea
noilor tehnologii. Nu mai trebuie
să părăsim confortul casei noastre
pentru a găsi informațiile de care avem
nevoie. Sunt suficiente câteva clicuri
de mouse pentru a afla ce vrem să
știm. Cu toate acestea, simpla însușire
a noilor tehnologii nu înseamnă că
suntem alfabetizați în mass-media,
iar alfabetizarea Media, pe care Renee
Hobbs o definește ca fiind capacitatea
de a aborda, analiza, evalua și transmite
un mesaj folosind mass-media, este una
dintre cele mai importante forme de
alfabetizare ale secolului al XXI-lea.

zi auzim despre numărul de persoane
infectate, nu numai în țara noastră, ci
și în întreaga lume. Acesta este doar
unul dintre exemplele pentru care este
important să fii alfabetizat în massmedia. Evaluarea și analiza critică a
conținutului la care suntem expuși
deschide posibilitatea luării corecte de
decizii și a creării unor judecăți solide cu
privire la un anumit subiect.

Având în vedere cantitatea de informații
pe care o primim zilnic, este extrem de
important să recunoaștem care dintre
informațiile primite este corectă și
fiabilă. Cel mai proaspăt exemplu este
știrea cu privire la pandemia COVID-19,
cauzată de noul coronavirus cu care
suntem bombardați zilnic. În fiecare

Deși avantajele erei digitale sunt
mari și fac viața mai ușoară în
multe segmente, există indicatori
care anunță și pericole la fel de
mari.
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Alfabetizarea mediatică are aceeași
importanță pentru toate categoriile de
vârstă, iar instituțiile de învățământ
au un rol cheie în educarea oamenilor
în domeniul Media. Instructorii pot
arăta cursanților cum să analizeze și
cum să evalueze conținutul Media.
Este important să-i învățăm că fiecare
informație despre care aud sau citesc
trebuie să fie gândită - trebuie să se
întrebe cine poate beneficia de ea și
de ce este acolo. Rolul educatorului
este de a orienta cursanții către
surse profesioniste de informații pe
un anumit subiect și de a-i ajuta să
recunoască la timp informațiile false
și știrile false. Acest lucru poate fi
realizat în cadrul propriilor subiecte
de discuții, încurajând cursanții să
discute, să delibereze și să-și formeze
propriile opinii. Accentul trebuie pus pe
capacitatea de interpretare și înțelegere
corectă a tuturor mesajelor interzise,
care este, de asemenea, o dimensiune
cheie a alfabetizării mediatice.
Atunci când vorbim despre alfabetizarea
mediatică, un accent special ar trebui
pus pe tinerii care adoptă modele de
comportament, mod de gândire, dar

și de distracție, din conținuturi Media.
Astfel își formează identitatea, atât
personală, cât și socială pe baze puțin
verificate. Deși avantajele erei digitale
sunt mari și fac viața mai ușoară în
multe segmente, există indicatori că
și pericolele sunt mari. A educa un
tânăr în domeniul Media înseamnă a-l
ajuta să aleagă acele mesaje, știri și
surse de distracție care îi vor ajuta să
devină conștienți de un comportament
responsabil. Cu alte cuvinte, ajutați-i să
recunoască diferitele pericole sociale și
forme de manipulare, cărora să le aplice
propria judecată.
Mass-media sunt mijloace pentru
comunicarea cu succes și a deveni
alfabetizat în mass-media implică
înțelegerea rolului lor în propria
dezvoltare personală, indiferent de
grupa de vârstă căreia îi aparții sau
de meseria pe care o faci. Depinde
de educatori și de instituțiile de
învățământ să recunoască importanța
predării de discipline care să conducă
la alfabetizarea Media și, astfel, să
răspundă nevoilor societății actuale.

Creditări foto: August de RIchelieu, Ricardo Gomez Angel
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APĂSAȚI REDARE PENTRU A ÎNCEPE

E

ste crucial să înțelegem modul în
care gamificarea - adică aplicarea
principiilor de proiectare a jocurilor
în contexte non-joc - poate fi utilizată
în educația vocațională. Iată trei cazuri
foarte diferite, care utilizează reguli
comune.
Casalgrande este un orășel din nordul
Italiei. În 2012, directorul școlii primare
cu 504 elevi s-a confruntat cu o
problemă financiară. Costul energiei
electrice a crescut semnificativ. După
zile de gândire, profesorii au conceput un
joc. Au anunțat o competiție între clase
pentru a optimiza utilizarea aparatelor
de aer condiționat, a luminilor și a
încălzitoarelor de apă. Școala a conectat
contoare mici în paralel cu contoarele de
electricitate. Datele emise de acestea
au putut fi vizualizate pe web în timp
real. Concurența a dus la o reducere
semnificativă a costurilor și, ca „efect
secundar”, elevii au învățat cum să
economisească bani și să aibă grijă de
mediul lor.

urmau să fie angajați de o companie
de construcții. În primele interviuri de
recrutare, elevii au primit descrierea
sarcinilor. Apoi au fost instruiți pentru a
face față provocării pasului următor. Apoi
au trecut din nou prin faza de recrutare.
La fiecare nivel, teoria a fost predată
prin jocuri simple, cum ar fi „Cartea de
vizită - mergi acasă” pentru a înțelege
redistribuirile, „Livrarea nebună” pentru
calculul rutelor optime. Rezultatele
de performanță ale curriculum-ului au
trecut de la 88% la 96%, în medie.
În 2006, în Ungaria, o mică companie de
instruire în sudură - Mátrai WT&VT – a
decis că nu mai vrea să aibă de-a face cu
deșeuri de oțel, butelii de gaz, electrozi
și sârme pentru sudare, precum și cu o
eficiență scăzută a învățării. Abilitățile
manuale necesare pentru a presta
munca de sudor sunt foarte greu de

În 2014, profesorii din Colegiul Tehnic
din Shijiazhuang, China, și-au dat seama
că unul dintre subiectele predate, legat
de logistică, a funcționat sub așteptări.
Motivul: subiectul, numit Managementul
aspectului Centrului de distribuție, este
plictisitor. Ca soluție, colegiul a introdus
un cadru de simulare în care studenții

Cu VR, profesorii pot crea
profiluri personale și pot forma
grupuri pe baza aspectelor de
profil.
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învățat. Dacă elevii nu dezvoltă abilitățile
așteptate după sesiunea normală de
instruire ei trebuie să reia instruirea,
deoarece rutinele necorespunzătoare
sunt foarte greu de remediat. MÁTRAI
a găsit un nou instrument de simulare
și a inventat un nou mod de predare.
În primul rând, elevii practică mișcări
bidimensionale în fața unui ecran
plat. Când o stăpânesc, pot face un
pas mai departe pentru a lucra cu
realitatea virtuală 3D (VR), pentru a
învăța să configureze parametrii și să
îmbunătățească abilitățile manuale.
Abia după aceea, pot face suduri reale.
Apoi, se întorc la VR fără obiecte reale și,
în acest pas special, studenții sudează
„orbește”, precum ucenicii Jedi din Star
Wars.
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Cu VR, profesorii pot crea profiluri
personale și pot forma grupuri pe
baza aspectelor de profil. În timp,
aceste grupuri pot fi reorganizate
pentru a menține motivația ridicată.
Gamificarea poate reduce și frica de
flacără și foc, astfel că, atunci când
sunt în fața unui echipament de sudare
adevărat, cursanții urma protocoalele
de siguranță fără greșeală.

Ce este comun în aceste povești foarte
diferite?
Elevul este în centrul atenției. Profesorii
găsesc răspunsul la întrebarea: „cum
va beneficia elevul făcând acest lucru?”
Gamificarea se bazează pe motivații
intrinseci.
Libertate de alegere. În Italia, studenții
erau liberi să se alăture jocului și să
găsească roluri. În China, elevii au
preluat roluri în funcție de interesul
și abilitățile lor. În Ungaria, au ales
exercițiul cu care să practice.
Toți caută ceea ce știu studenții. Aceasta
se numește „structura scheletică”
pe care se vor așeza noile informații
și abilități: materialele se bazează pe
ceea ce știe deja elevul, iar profesorul
ar trebui să optimizeze structura
scheletică pentru piesele lipsă, până
când elevul le învață.
Curriculum-ul este încorporat în joc.
În China, un joc a fost dedicat fiecărui
rezultat al învățării, iar în Ungaria
regulile te obligă să înveți protocoalele.
Provocarea pentru un profesor este să
imprime rezultatele învățării într-un joc
bun.
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DE LA ATINGERE LA VIRTUAL ÎN
DOMENIUL SUDĂRII – ÎNVĂȚARE PE
BAZA EXPERIENȚEI SENZORIALE

O

bservațiile din trecut și expertiza
acumulată arată că experiența
senzorială poate fi utilizată
pentru a ajuta elevii să învețe despre
un proces, echipament, un instrument
sau despre orice altă noțiune tehnică.
S-a observat că o parte din informațiile
memorate de un student sunt legate de
mediul în care a primit acele informații.
De exemplu, atunci când un student
începe să discute despre turnătorie,
memoria asociază rapid informațiilor
principale pe care acesta le are despre
subiect căldura resimțită în timpul
lucrului practic cu turnătoria; când
începe să discute despre vopsire,
memoria îi redă mirosul simțit în timp
ce observă procesul într-un laborator
specific.
Și se pot aminti aici mult mai multe
astfel de experiențe senzoriale...

Această stare de fapt susține ideea că
astfel de tipuri de experiențe în laborator,
experiențe în care se pot vedea, se pot
simți și se pot auzi diferite emisii ale
procesului de sudare sau geometria și
greutatea diferitelor entități implicate
în procesul de sudare ar putea ajuta
studentul să memoreze cum să opereze
o mașină sau un instrument sau care
este modul de aplicare a unui proces de
sudare.
Dacă așa stau lucrurile, atunci cum ar
trebui conceput un sistem de învățare
bazat pe experiența senzorială?
Sub
îndrumarea,
observarea
și
controlul specific asigurate de către
un cadru didactic studentul accesează
echipamentul de laborator și încearcă să
observe cu profunzime fiecare detaliu,
utilizând în direct simțurile principale,
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Probabilitatea de a ne aminti
informațiile teoretice și / sau
practice crește prin crearea
de conexiuni între acestea și
informațiile primite de la senzorii
naturali proprii.

Acces controlat
la echipamentul
și procesul de
sudare

Experienţe
senzoriale în
timpul
observărilor

Lecţii teoretice și
conexiuni cu
experienţele
senzoriale

Înapoi în laborator
pentru o conectare
la nivel practic a
senzaţiilor cu
obiectele și
fenomenele
implicate

Învăţarea
elementelor
teoretice și
practice, toate
conectate la
experienţele
senzoriale

văz, auz, miros, pipăit. Instructorul
începe procesul de sudare și atrage
atenția elevului asupra emisiilor care
trebuie percepute. Elevul ar trebui să
acorde atenție tipurilor și intensităților
și specificului fiecărei emisii (fum,
zgomot, lumină, căldură, etc.) pentru
diferite tipuri de tehnologii de sudare,
pentru a putea recunoaște un proces,
un regim sau un echipament, în timpul
următoarelor activități la nivelul
laboratorului de sudură sau într-un
mediu real de lucru.
Instructorul furnizează informațiile
teoretice, creând conexiuni între
acestea și emisiile detectate, explicând
totodată fenomenele implicate în
procesul de sudare.
După o sesiune de lecție teoretică,
elevul se întoarce la laborator și,
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sub supraveghere, repetă activitatea
practică anterioară pentru noi observații
și chiar aplică singur procesul de sudare
pentru a simți mai bine emisiile.
Elevul va combina trei elemente
distincte în timpul procesului de
învățare:
informațiile
teoretice,
activitatea practică și experiența
senzorială.
El
parcurge
sesiuni
succesive în interiorul laboratorului,
în interiorul sălii de clasă și înapoi în
interiorul laboratorului. Probabilitatea
de a-și aminti informațiile teoretice și /
sau practice crește datorită conexiunii
cu informațiile primite de senzorii
naturali proprii.
Un miros specific al fumului produs
în timpul sudării va fi întotdeauna o
amintire a riscurilor, a pozițiilor de luat
în timpul sudării, a utilizării căștii, a
căldurii date de arcul electric și a mai
multor alte informații pe care le-a primit
elevul cu privire la fum.
La întoarcerea la laborator, cursantul
se așteaptă să experimenteze mirosul
fumului, deoarece în mintea lui rămâne
relația cu fumul și el va ști că fumul
este prezent în mod normal atunci
când materialul este topit de sursa de
energie.
În acest fel, învățarea va avea o bază
bună provenind dintr-o sursă naturală
de informații. Trecând în mod repetat de
la laborator la clasă și chiar la un atelier
de fabricație într-o companie, studentul
va asimila mai repede toate informațiile
tehnice.

Creditări foto: Tamara Velazquez, Mirta
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CELE TREI DIMENSIUNI ALE
26 COMPETENȚEI ÎN PROCESUL DE
ÎNVĂȚARE A ADULȚILOR

S

Din 2018, fosta competență
„Învățarea
învățării”
este
redenumită de Consiliul Uniunii
Europene sub forma de competență
„Personală,
socială
și
învățarea
învățării”. Această competență cheie
este definită ca „abilitatea de a reflecta
asupra propriei persoane, de a gestiona
eficient timpul și informațiile, de a lucra
cu ceilalți într-un mod constructiv, de a
rămâne rezistent și de a gestiona propria
învățare și carieră” și se subliniază
că „include abilitatea de a face față
cu incertitudine și complexitate, de a
învăța modul în care trebuie învățat,

de a susține bunăstarea fizică și
emoțională, de a menține sănătatea
fizică și mentală și capacitatea de a duce
o viață conștientă cu privire la sănătate,
orientată spre viitor, empatizând și
gestionând conflictele, într-un context
incluziv și de susținere ” (Consiliul
Uniunii Europene, 2018).
Cadrul european pentru competența
cheie „personală, socială și de învățarea
învățării” (LifeComp), publicat în
iulie 2020, privește competențele
„personale, sociale și de învățare a
învățării” aplicabile tuturor sferelor vieții

și care pot fi dobândite prin educație
formală, informală sau non-formală (CE,
2020). Competența în trei dimensiuni
include aspecte personale care implică
conștiința de sine, bunăstarea fizică și
mentală, un aspect social, care acoperă
interacțiunile interpersonale și lucrul cu
ceilalți, un aspect de învățare axat pe
strategiile de învățare continuă, precum
și abilitățile de gestionare a carierei.
Acest aspect din urmă este crucial
deoarece include autocunoașterea și,
mai precis, cunoașterea trăsăturilor
de personalitate precum interesele,

abilitățile vocaționale, valorile și
autoevaluarea. De asemenea, include
capacitatea: (i) de a organiza un plan, (ii)
de a se angaja și de a fi activ în procesul
de învățare, (iii) de a analiza informații
despre oportunitățile educaționale /
profesionale și de a lua cele mai bune
decizii posibile. Având în vedere că
majoritatea locurilor de muncă din
zona tehnică necesită ca individul să
fie flexibil, adaptabil, să lucreze în
cadrul unei echipe și să poată face față
incertitudinii și complexității, această
competență este foarte importantă în
orice formare tehnică și a
fost inclusă în programa
WELDONE.

(...) este de așteptat ca
îmbunătățirea competențelor
personale, sociale și de a învăța
cum se învață să promoveze un
mediu constructiv de învățare.
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Potrivit Comisiei Europene (2019),
competența personală, socială și de
învățare a învățării include cunoașterea
strategiilor de învățare care se potrivesc
cel mai bine individului. Acest lucru
este legat de înțelegerea nevoilor
cuiva în dezvoltarea competenței
(competențelor) și astfel înțelegerea
modului de navigare printr-o varietate de
moduri de dezvoltare a competențelor
și găsirea drumului în educație, formare
și oportunități de carieră.
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Concentrându-ne pe învățarea adulților,
este important să înțelegem relația
acesteia cu cele trei dimensiuni ale
competenței: învățarea adulților se
bazează pe capacitatea unei persoane
de a lucra atât în grup, cât și autonom,
de a se autoevalua și a gestiona eficient
propriile interacțiuni sociale. Aceste
aspecte sunt incluse și îmbunătățite
prin competența în trei dimensiuni.

recunoașterea diferitelor medii și
tratarea eficientă a prejudecăților. De
asemenea, activează mecanismul de
aplicare a cunoștințelor anterioare și a
experiențelor de viață într-o varietate
de contexte și medii. Permite persoanei
să caute diverse oportunități de învățare
(EC, 2019). Acestea pot fi esențiale
pentru procesul de învățare a adulților,
mai ales atunci când se întâmplă în
grupuri. Prin urmare, îmbunătățirea
competenței personale, sociale și de
învățare a modului de a învăța este
de așteptat să promoveze un mediu
constructiv de învățare.

Rolul crucial pe care îl are competența
cheie specială în procesul de învățare
a adulților devine mai evident având
în vedere următoarele: promovează
spiritul de colaborare, asertivitate și
integritate. Include respectul față de
Celălalt: înțelegerea diferitelor nevoi,
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FLIPPED CLASSROOM:
CUM SĂ AVEȚI MAI
MULT TIMP DE LUCRU
ÎN SĂLILE DE CLASĂ?
30

F

lipped Classroom sau Clasa
răsturnată este un model de
învățare mixt care se adresează
diferitelor etape de învățare ale
cursanților, permițându-le să fie
participanți activi la propriul proces
de învățare. Profesorii / formatorii au
un rol de ghidare în această metodă
de abordare centrată pe cursant,
„transformând” modelul tradițional de
clasă într-un loc de înțelegere în care
învățarea și realizările cursanților sunt
îmbunătățite.

Această metodă de predare inovatoare
abordează diversitatea crescândă a
cursanților și evoluția tehnologică
constantă care le schimbă accesul la
informații și modul în care comunică cu
profesorii / formatorii și colegii.
Ideea de bază a Flipped Classroom
este de a „schimba învățarea prin
transmiterea de informații către
cursanți înainte de curs sub formă
de videoclipuri instructive, prelegeri
înregistrate și alte resurse pedagogice
accesibile de la distanță” (Goedhart,

2019), concentrându-se timpul pe
clasă pe înțelegerea de către cursanți
a informației. Sala de clasă devine un
atelier în care conținutul este discutat cu
profesorii / formatorii și lucrat împreună
cu ceilalți colegi, într-un mediu de
învățare activ și colaborativ. Pe scurt,
temele care se fac de obicei acasă se fac
în clasă într-un mod practic, încurajând
cursanții în rezolvarea problemelor, în
timp ce prelegerile făcute de obicei în
sălile de clasă sunt vizualizate acasă,
accesibile oricând, oriunde. În acest fel,
profesorii / formatorii au mai mult timp
pentru a oferi participanților la curs
sprijinul individual de care au nevoie.
Pentru a realiza acest lucru, profesorii
/ formatorii creează și postează online
videoclipuri scurte (de 10 minute) la

care să aibă acces toți participanții la
curs, astfel încât să le poată vizualiza
înainte de următoarea sesiune de
curs, în aceste videoclipuri profesorii
prezentându-le informațiile pe care
le-ar obține într-o clasă tradițională.
Profesorii / formatorii pot adapta
procesul de învățare făcând informația
mai mult sau mai puțin complexă, în
funcție de diversitatea stilurilor și a
ritmurilor de învățare ale cursanților.
Pe lângă conținutul învățării, aceste
videoclipuri pot conține și întrebări care
să-i ajute să se gândească la conținutul
transmis.
Potrivit unei publicații a Acedo (2019),
Flipped Classroom este o metodă care
adună susținători, dar și critici, cu multe
avantaje, dar și unele dezavantaje:
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DEZAVANTAJELE METODEI

AVANTAJELE METODEI
Permite cursanților să aibă mai mult
control asupra învățării lor, deoarece le
acordă mai mult timp pentru a înțelege
concepte și pentru a revizui materialele.
Promovează o abordare și o colaborare
centrate pe cursant, întrucât timpul de
curs poate fi folosit pentru a stăpâni
abilitățile prin proiecte de colaborare și
discuții, încurajând cursanții să predea
și să învețe unii de la alții cu îndrumarea
profesorilor / formatorilor.
Lecțiile și conținutul sunt mai accesibile
pentru cursanți, evident în condiția
că aceștia au acces la computere, și
asigură recuperarea rapidă a oricărei
rămâneri în urmă din partea cursanților,
prin vizionarea lecțiilor video.
Sistemul mai poate fi mai eficient
și prin faptul că permite cursanților
și profesorilor / formatorilor să se
concentreze asupra altor activități.

Poate crea o diviziune între cursanții cu
acces la un computer și internet și cei
din familiile cu venituri mici, cu acces
limitat la aceste resurse

Se bazează pe pregătirea profesorilor /
formatorilor cărora li se cere o sarcină
suplimentară de lucru pentru a integra
mai multe elemente în videoclipurile de
prelegere condensate, abilități digitale
pentru a le încărca online și capacitatea
de a motiva cursanții să participe și să
se pregătească pentru curs.

10 argumente pro și contra unei săli de clasă răsturnate (Acedo, 2019)

32

Aceasta nu este o metodă „unică
pentru toți”, deoarece depinde de
subiectele care trebuie abordate. Cu
toate acestea, studii concluzionează că

există un efect pozitiv al clasei Flipped
asupra învățării și asupra satisfacției și
motivației cursanților.
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROIECTE ȘI
34 COMPETENȚELE ȘI ATITUDINILE CARE
VIN CU EA

Ce fel de profesori ne dorim în școlile noastre? Putem alege între
profesori care stau în fața clasei, vorbind de obicei și dirijând spectacolul,
în timp ce elevii stau în linii drepte cu fața către ei, sau putem alege
profesori care creează posibilitatea nu doar de a preda, ci de a instrui,
de a îndruma și inspira.

Î

n prezent, sistemele educaționale se
confruntă cu provocarea de a forma și
întări în copii, tineri și adulți competențe
cheie
care
îmbină
cunoștințele,
abilitățile și atitudinile esențiale
pentru angajare, împlinire personală,
incluziune socială și cetățenie activă.

As the educational paradigm has Pe
măsură ce paradigma educațională s-a
schimbat, profesorii sunt încurajați să
utilizeze strategii de învățare active
care sunt considerate „experiențe
contextuale semnificative, în care elevul
se află în centru și se implică activ în
procesul de învățare, fiind capabil și

având ocazia să reflecteze la ceea ce
a învățat” (Lima, Mesquita și Coelho,
2017).
O strategie de învățare activă este
învățarea bazată pe proiecte, care poate
fi definită ca „o metodă de predare în
care elevii dobândesc cunoștințe și
abilități lucrând o perioadă extinsă de
timp pentru a investiga și a răspunde la
o întrebare, o problemă sau o provocare
complexă” (BIE , 2014).

care trebuie atinse, dar stimulează
totodată autonomia cursanților în cadrul
proiectului. Atribuirea spre analiză a
unui anumit tip de proiect trebuie să
se concentreze pe obiectivul de a ajuta
elevii să învețe prin experimentarea
unor provocări reale și pentru a vedea că
soluțiile relevante și creativitatea prind
viață în produsele pe care le construiesc.
Multe școli ar putea avea nevoie să
găsească flexibilitatea pentru a schimba
sau adapta planurile de învățământ
și modurile de evaluare într-un mod
care abordează munca din cadrul unui
proiect complex și interdisciplinar care

Este vorba despre crearea unui
proiect pentru a crea un produs care
este prezentat unui public din viața
reală. Profesorul încă
definește în mod clar
unele cerințe, cum ar
(...) Uneori, se poate întâmpla ca
fi nivelul de cunoștințe
implicate și obiectivele
elevii să uite că profesorul este

în clasă, dar este în regulă asta!
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pune elevul în centrul procesului de
învățare și promovează o învățare mai
autodirecționată, chiar dacă se bucură
întotdeauna pe sprijinul instructorului.
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Se așteaptă ca acest mod de învățare
să-i modeleze pe elevi într-un mod
care nu poate fi realizat prin predarea
„tradițională”, deoarece îi încurajează
să gândească și să ia decizii pe tot
parcursul proiectului, îi încurajează să
părăsească zona de confort și, poate,
chiar și zona fizică a clasei lor! Aceștia
sunt provocați să își aleagă calea de
învățare, în loc să se concentreze doar
pe rezolvarea unei probleme care are
o soluție predefinită, iar acest lucru
le permite să dezvolte alte abilități și
atitudini dorite, cum ar fi comunicarea,
creativitatea, inovația, încrederea și
multe altele, care se vor șlefui o dată cu
participarea lor activă în proiect.

ideilor fără sens și eșecului, creând
un spațiu pentru gândire și discuție.
Uneori, poate se va întâmpla ca elevii
să uite că profesorul este în cameră
și este ok! Acest lucru îi va permite
profesorului să stea cu grupurile mici
de elevi, ascultând ce gândesc și poate
răspunde la întrebările pe care aceștia
le pot avea.
În timp ce învățarea are loc, elevii au
multiple oportunități de a-și explora
și articula gândurile și descoperirile.
Lucrul într-un proiect îi apropie de
realitatea pieței muncii. Ei învață să
caute cele mai bune soluții pentru
nevoile lor, iar aceasta este o abilitate
fundamentală pentru un viitor angajat.

IPracticile de predare inspiraționale
vor declanșa imaginația elevilor, iar
profesorul acționează ca un antrenor,
îndrumându-i pe cursanți pe calea lor de
învățare, ajutându-i să organizeze idei,
promovând atât munca independentă,
cât și munca în echipă și oferind spațiu
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SUDARE INDUSTRIALĂ,
CONCEPTUALIZARE, SIMULARE TRIUNGHIUL DIN VÂRFUL ÎNVĂȚĂRII
BAZATE PE PROBLEME

S

imularea
prin
utilizarea
instrumentelor
digitale
a
fost folosită de mult timp în
instruirea personalului: pentru piloți,
forțe de poliție, forțe militare sau

astronauți. Sudarea este un proces
pentru care instruirea este vitală, în
special atunci când se discută despre
calitatea sudurilor. Datorită dezvoltării
instrumentelor digitale, în zilele noastre

este posibil să se utilizeze simularea
pentru a instrui personalul sudor și
mai multe școli și licee VET au început
să aplice deja simularea sudării în
programele lor.
Și care este cea mai bună experiență a
lor?
Cu ajutorul unui expert în sudare dintr-o
anumită industrie locală, instructorul
identifică o aplicație moderată, din
punct de vedere al dificultății, și
extrage principalele suduri care sunt
utilizate pentru a crea structura sudată
respectivă. Expertul în sudare notifică
instructorul cu privire la cerințele de
calitate și, pe baza acestor cerințe,
instructorul
elaborează
conceptul
de sudură care trebuie efectuată:
modelul fizic și elementele specificației
procedurii de sudare.
Carmen Mihăilescu, profesoară la un
liceu tehnologic din Drobeta - Turnu
Severin, aplică în școala sa triunghiul
realitate-conceptualizare-simulare
din ianuarie 2020, pe baza conceptului
WELDONE WAY, iar rezultatele au
constat în economii mari de costuri în
ceea ce privește materialele și energia
consumate: „Este important să creăm un
concept foarte apropiat de sudura reală!
Orice eroare în modelul fizic sau în setul
de parametri de sudare va produce erori
mari în procesul de sudare reală, după
antrenamentul de simulare”.
ADupă sudarea simulată, care este
repetitivă pentru a câștiga experiență,
elevii încep să sudeze folosind
echipamente și materiale reale. Elevii
află că diversele componente ale

echipamentului de sudare și modul
de reglare a parametrilor de sudare
sunt foarte asemănătoare cu cele din
procesul de simulare. Asta înseamnă că
pasul de la simulator la echipamentul
real de sudare este unul facil. În trei luni,
numărul proceselor de sudare repetitive
a scăzut cu 30-35% (până la obținerea
calității așteptate a sudurii, aspect care
este verificat de expertul în sudare din
industrie).
„Calitatea sudurilor este acceptabilă
chiar și la o primă încercare, deoarece
elevii au căpătat cunoștințe și abilități
importante în ceea ce privește tehnica
de sudare. În același timp, timpul
necesar pentru a înțelege echipamentul
de sudare este mai mic”.
„Calitatea sudurilor este acceptabilă
chiar și la o primă încercare, deoarece
elevii au căpătat cunoștințe și abilități
importante în ceea ce privește tehnica
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de sudare. În același timp, timpul
necesar pentru a înțelege echipamentul
de sudare este mai mic”.

student, ca viitoare forță de muncă, și
industrie ca viitor angajator, pe de altă
parte.

„Elevilor le place să se întoarcă la
simulator, deoarece acționează ca un
joc serios și tuturor eleviilor le plac
jocurile”, spune Carmen Mihăilescu.

Multe articole despre PBL au fost scrise
în ultimii 10 ani și multe soluții pentru
implementarea acestuia au fost propuse
și încercate.

Cum să implicați Triunghiul în formarea
personalului sudor

Triunghiul
Sudare
industrială
Conceptualizare - Simulare este o
metodă deja aplicată cu succes prin
internet de mai multe școli VET din
România.
Ce a făcut acest lucru posibil și a adus
succes aplicării metodei?

Ele
v

Învățarea bazată pe probleme (PBL)
poate fi considerată o strategie de
predare care este centrată activ pe elev,
pe de o parte, și creează o legătură între

Ins
tru
ct

or

Expert s
udo
rd
in

Convertirea
unei probleme
reale într-o
problemă
virtuală

•
•

•

Digitalizarea problemei tehnologice
și crearea de scenarii specifice
Implicarea simulatorului și a
computerelor
ca
instrumente
pentru predare și învățare
Utilizarea internetului ca mediu de
comunicare

in
rie
st
du
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Identificarea
problemei - sudura
care trebuie făcută
de elev, în condiţii
de calitate
specifice

Aplicarea simulării
repetitive a
problemelor
virtuale pentru a
câștiga experienţă

•
•

Supravegherea online a elevului
Testarea online a elevului pentru
identificarea momentului potrivit
de a trece la sudarea reală

Metodă: inspirată de WELDONE

Creditări foto: WikiImages, Mirta Szügyi, Naveen Annam

FERENC
BENUS JR.

42

Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.
Șef educație și formare / manager de proiect
ferencbenusjr@gmail.com

XR ÎN INSTRUIREA SUDĂRII
Problema instruirii sudorilor

C

ursanții exersează practic mult
până când rezultatul muncii
lor poate fi acceptat de către
instructor. Adesea sunt necesare
săptămâni de practică înainte de a
obține un mic succes, astfel încât
cursanții se pot simți deseori descurajați
și deprimați, unii dintre ei renunțând.
În ceea ce-l privește pe instructor, și
pentru el instruirea practică în sudare
este dificilă, deoarece se bazează în
principal pe know-how-ul pe care
îl deține și pe care încearcă să și-l

dezvolte continuu. Orice pedagogie
a explorării își găsește limitele prin
puținul care poate fi perceput de un
începător și, de asemenea, prin costuri
care limitează încercările. Instructorul
trebuie să îndrume cursanții către o
muncă eficientă, lăsându-i să descopere
cât mai mult posibil, iar demonstrația
practică este principala soluție. Cu
pregătirea
tradițională,
învățarea
durează mult.
Ce este XR?
Realitatea extinsă (XR) este un termen
general care se referă la toate mediile

și interacțiunile combinate reale și
virtuale, precum și interacțiunile
generate de tehnologia computerului.
Include Realitatea Augmentată (AR),
Realitatea Mixtă (MR) și Realitatea
Virtuală (VR). Când auzim pentru prima
dată termenii VR și AR, primul gând
care ne vine în minte este legat de
jocurile video. Acest lucru se datorează
faptului că tehnologia VR și AR a fost
folosită pe scară largă în arena jocurilor.
Realitatea augmentată este rezultatul
utilizării tehnologiei pentru a suprapune
elemente digitale - sunete, imagini și

text - lumii pe care o vedem folosind
o tabletă, ochelari inteligenți sau o
cameră pentru smartphone. Realitatea
virtuală este semnificativ mai complexă,
cu un mediu captivant, tridimensional,
generat de computer, care poate fi
explorat interactiv de către o persoană.
Prin crearea unei experiențe de învățare
captivante și interactive, fără utilizarea
manualelor clasice, Tehnologia XR le
permite cursanților să exploreze și să
învețe în propriul ritm, stimulând astfel
învățarea și înțelegerea și sporind
reținerea critică. Aceste tehnologii
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oferă o bază solidă pentru a îmbunătăți
procesul de educație și în VET.
Utilizarea XR în soluții de instruire a
personalului sudor
Chiar de la începutul mileniului, diverse
proiecte legate de formarea de personal
au început să evalueze eficiența
utilizării simulatoarelor virtuale în
instruirea sudorilor. În acel moment,
era clar că tehnologiile XR și în cea mai
mare parte tehnologia VR vor ocupa
un loc important în atelierele centrelor
de instruire. Chiar din acei ani, au fost
lansate mai multe produse folosind
abordări diferite. Mai mulți studenți au
fost instruiți folosind soluții XR și au
fost derulate cercetări pentru evaluarea
eficienței acestor noi instrumente.
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Utilizarea
XR
pentru
formarea
personalului sudor este esențială și ar
trebui să facă parte din noua revoluție
privind formarea de personal care se
manifestă astăzi, stimulată de criza
COVID-19. Oricum, pentru a produce
efecte pozitive consistente în procesul
de instruire, s-a demonstrat că trebuie să
facă față unor constrângeri cheie, care,
dacă nu sunt abordate, pot transforma
întreaga experiență într-o experiență de
joc limitată. Distracție, da, dar complet

inutilă în scopul antrenamentului.
Aceste constrângeri sunt:
• Integrarea instructorilor: formarea
instructorilor pentru a le permite să
devină instructori 2.0
• Accesibilitate hardware: costul este
încă prea mare pentru uz casnic sau
o desfășurare largă, iar ușurința de
utilizare nu este încă perfectă și
standard
• Pedagogia conținutului: conținutul
XR trebuie conceput pentru a
deveni un adevărat instrument
de învățare. Aceasta este o parte
dificilă, deoarece sudarea este un
amestec complex de parametri
multipli. Încercarea de a le aborda
pe toate poate duce la un eșec în
integrarea XR
Soluțiile reale sunt în principal soluții
bazate pe VR și toate au demonstrat
câteva avantaje cheie, cum ar fi:
• Reducerea considerabilă a
costurilor cu materiile prime și
consumabilele
• Îmbunătățirea vitezei de învățare
• O mai bună înțelegere a procesului
de sudare
• - Controlul și îmbunătățirea
siguranței
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UTILIZAREA VWTS ÎN INSTRUIREA
UCENICILOR SUDORI ȘI A
SUDORILOR CU EXPERIENȚĂ
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A

nalizând problema deficitului
constant de sudori de calitate
pe piața globală a muncii, în
urmă cu zece ani, o echipă de la Școala
Industrială și Comercială Slavonski
Brod, Croația, a ajuns la următoarele
concluzii:
1. Tinerii consideră că sudarea este un
„loc de muncă murdar” și sunt reticenți
să o considere ca o sursă de venit pentru
ei și familia lor.
2. Tinerii nu se mulțumesc cu programele

depășite care au fost implementate în
școlile de sudură de zeci de ani încoace
și nici nu sunt mulțumiți de metodele
de predare și de abordarea didactică a
procesului de predare.
3. Sudorii cu experiență, în afară de
atestarea reglementată de standarde,
foarte rar (doar în companiile mari)
sunt cuprinși în programe de instruire
pentru a-și îmbunătăți abilitățile,
deși abilitățile lor reprezintă pilonul
sistemului de asigurare a calității în
fabricarea produselor complexe.
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TEHNOLOGIA
VR, AR, MR, XR
NewÎNLearning
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VWTS a fost introdus în instruirea
personalului sudor. Pentru elevii școlii
a fost implementat un sistem special
integrat de formare combinată cu
utilizarea sistemului VWTS, dar și
derulând procese reale de sudare, iar
sudorii experimentați s-au instruit
exclusiv pe VWTS. Cercetarea efectuată
pe mai mult de 500 de cursanți (elevi
obișnuiți și sudori adulți) a contribuit la
definirea unor ponderi optime de utilizare
a VWTS și a practicii reale în procesul
de instruire (40/60 MAG, 50/50 MMA
și 60/40 TIG sudare). În 2012, pentru

VWTS

Cursanţi

•

Curriculum

Profesioniști

•

Abilități - abilitățile necesare pentru
executarea
diferitelor
îmbinări
sudate, pe diferite materiale și în
diferite poziții de sudare, utilizând
tehnici de sudare corespunzătoare
Cunoștințe - elaborarea tehnologiei
de sudare sub forma Specificației
Procedurii de Sudare (WPS)
Stabilitate - Stabilitate psihofizică a
sudorilor în timpul sudării.

SISTEM S  K  S  ABILITĂŢILE

ABORDARE

•

Cercetarea menționată mai sus și cele
două programe pilot derulate au definit
un sistem de educație pe tot parcursul
vieții, după cum se arată în următoarele
figuri:
Aplicarea sistemului S - K - S în școli,
centre de formare și companii este

ORGANIZAŢIE, GUVERNANŢĂ, MANAGEMENT

A fost conceput un sistem pentru
educația pe tot parcursul vieții a
sudorilor, numit S - K - S (Abilități
- Cunoaștere - Stabilitate). Cei trei
constituenți sunt după cum urmează:

prima dată în lume, corectarea tehnicii
de sudare a 60 de sudori cu experiență a
fost efectuată în compania Končar Steel
Structures Zagreb, folosind VWTS.

ORGANIZAŢIE, GUVERNANŢĂ, MANAGEMENT

Achiziționarea sistemului de formare
a sudurii virtuale al producătorului
Fronius în 2010 a marcat începutul unor
cercetări serioase în școală care, printre
rezultatele obținute au avut și proiectul
de parteneriat UE, din programul
Leonardo da Vinci: Sistem interactiv
integrat pentru educația pe tot parcursul
vieții sudorilor (InteractivWeld: 2013 2015).
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MULTIMEDIA
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INSTRUCTOR
Cursanţi

NOILE DISCIPLINE: INSTRUIRE AEROBICĂ PENTRU
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New Learning
Culture,
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de așteptat să stimuleze creșterea
abilităților, cunoștințelor și stabilității

Nivel
Cunoaștere
Abilitățile
Stabilitate

pe parcursul întregii vieți profesionale a
sudorilor, în timp ce formarea ocazională
sau deloc cauzează scăderea acestor
abilități, așa cum este descris în Figura
5. Sistemul SKS se bazează pe
programele-cadru europene pentru
sudorii
utilizând
procedeele
de
sudare cu arc electric promovate
prin proiectul Erasmus + „Sudarea
este șansa ta” (WeldChance - 2016 2018). Definirea modului de calificare
a sudorilor cu arc electric în Cadrul
Național Croat al Calificărilor este în
curs de implementare și se bazează pe
rezultatele obținute în acest proiect.

- Aplicarea sistemului S-K-S
- Nivel mai înalt de cunoștinţe, abilităţi și
stabilitate
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Cu sistem S-K-S

Fără sistem S-K-S

Zona de antrenament

ABORDARE

Curriculum

Profesioniști

ORGANIZAŢIE, GUVERNANŢĂ, MANAGEMENT

SISTEM S  K  S  STABILITATE

- Situaţie reală în producţie
- Informaţia memorată este pierdută

VET
Instruire
vocationalã

VIAŢA MUNCITORĂ A SUDĂTORILOR

Diagrama care arată diferența dintre instruirea cu practică
reală și instruirea interactivă integrată

Creditări foto: Stefan Gebhard, Gus Moretta

Zona Educaţională
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PRIN MODERNIZAREA EDUCAȚIEI
SUDORILOR LA O SUDARE MAI BUNĂ
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Î

n ultimii zece ani, Societatea Croată
de Sudare monitorizează și susține
în mod constant activitățile unui
grup de experți condus de Željko Habek,
președintele Asociației pentru Educația
Profesională de-a lungul vieții STRUKA,
care au fost realizate pentru a crește
nivelul și calitatea educației sudorilor.
Este bine cunoscut faptul că în timpul
sudării manuale, cel care definește
calitatea îmbinării sudate este sudorul.
Dacă sudorul aplică tehnologia de
sudare necesară și realizează îmbinarea
cu o corectă tehnică de sudare, nu există

nicio dilemă. Pe de altă parte, dacă
sudorul nu alege și nu execută corect
tehnica operatorie, apar defecte care
cauzează probleme construcției sudate
și pierderi financiare producătorului. În
cazul operării neglijente sau în cazul
existenței unui defect în materialul
sudurii, pot apărea accidente grave
cu consecințe inimaginabile. Deci,
sudorul trebuie să posede cunoștințe,
să fie calificat și responsabil pentru ca
îmbinarea sudată să fie bine executată.
Se știe, de asemenea, că, în timpul
vieții lor profesionale, marea majoritate

a sudorilor au foarte rar șansa de a se
familiariza cu noile tehnologii și de a-și
testa abilitățile și cunoștințele (în afară
de atestarea prescrisă de standarde).
Ocupația de sudor este la mare cerere
în prezent, însă, în ea, există două
elemente opuse care se confruntă
continuu. Una este că sudorii buni,
care produc suduri de calitate, sunt
bine plătiți pentru munca lor. Al doilea
este că tinerilor le este greu să opteze
pentru urmarea unei cariere în domeniul
sudării deoarece consideră că a fi sudor
este dificil, periculos și „murdar”, iar
programele educaționale sunt învechite.
Din aceste motive, echipa menționată
anterior a lansat, împreună cu
partenerii lor, trei proiecte europene
la care Societatea Croată de Sudare a
participat ca partener asociat și a oferit
sprijin. Obiectivele acestui grup și ale

partenerilor săi au fost:
•
•

•

Dezvoltarea unui sistem de educare
a sudorilor pe tot parcursul vieții;
Armonizarea
calificărilor
internaționale și naționale pentru
sudori;
Creșterea nivelului de cunoștințe și
calitate a personalului didactic și a
formatorilor în domeniul sudării și
armonizarea acestuia cu cerințele
generațiilor actuale.

Aceste obiective au fost - sau sunt realizate prin trei proiecte europene,
până în prezent:
1. Sistem interactiv integrat pentru
educarea pe tot parcursul vieții
a sudorilor (InteractivWeld) - un
proiect Leonardo da Vinci (20132015). Acest proiect a promovat
sistemul de educație pe tot parcursul
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vieții sudorilor numit S - K - S
(Abilități - Cunoaștere - Stabilitate)
și utilizarea VWTS - sisteme virtuale
de formare a sudorilor (simulatoare)
în instruirea personalului sudor;
2.

Sudarea este șansa ta - WeldChance,
un proiect Erasmus + - exemplu
european de bune practici evaluat
100/100 (2016-2018). A promovat
programele-cadru
europene
care
armonizează
programele
internaționale și naționale cu
evaluarea externă a formării
sudorilor, o platformă online pentru
toți
sudorii
www.weldchance.
com și o nouă metodologie
pentru
instruirea
sudorilor;

3. Stimularea inovației în formarea în
domeniul sudării - WELDONE (20192022), un proiect de parteneriat
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Erasmus + în care obiectivul este
creșterea nivelului de competențe
ale profesorilor și formatorilor
în domeniul sudării și adaptarea
acestora la nevoile generațiilor
actuale.
CWS va continua să monitorizeze și
să sprijine astfel de proiecte pentru a
moderniza și a crește calitatea educației
personalului din domeniul sudării.

Creditări foto: Engin Akyurt, Mirta Szügyi
Frank Mckenna
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