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CONȚINUTURI
A.1. POTENȚIALUL FOLOSIRII TEHNOLOGIEI DIGITALE ÎN MESERII ȘI MEȘTEȘUGURI
UNESCO definește meșteșugurile ca parte a patrimoniului intangibil: o expresie artictică izvorând din
tradițiile comunității bazate pe cunoștințele transmise – deseori oral – de la o generație la alta.
Conform definiției adoptate de UNESCO (Symposium “Crafts and the International Market: Trade and
Customs Codification”, Manila, 1997): ”produsele meșteșugărești sunt produsele realizate de
meșteșugari, fie cu totul manufacturate sau cu ajutorul uneltelor de lucru manual sau incluzând și
mijloace mecanice, contribuția manuală a meșteșugarului fiind însă cea mai importantă componentă în
realizarea produsului finit. În termeni de calitate, nu există restricții legate de producție și materiile
prime folosite provin din resurse durabile. Natura specială a produselor meșteșugărești constă în
caracteristici distincte utilitare, estetice, artistice, creative în funcție de specificul cultural, decorativ,
funcțional, tradițional, simbolic, specific din punct de vedere religios și social”1. Meșteșugurile au o
puternică componentă culturală, creativă și economică, și în general sunt considerate parte a industriei
culturale și creative (ICC).
Activitățile meșteșugărești se pot distinge în general prin următoarele caracteristici, aplicate la
confecționarea, repararea sau restaurarea obiectelor, structurilor,
₋ “Înțelegerea și angajament față de materiale.
₋ Aplicarea aptitudinilor haptice și instrumentelor controlate manual.
₋ Îmbunătățirea abilităților dobândite de-a lungul timpului.
₋ Loturi unice sau relative mici în loc de producție în masă.
₋ Impactul producătorului asupra concepției, designul și estetica produsului finit.
₋ Încorporarea culturală a produsului finit.”2.
Noile tehnologii și inovația au revoluționat directivele sociale și economice, ducând la învechirea
practicilor, instrumentelor și profesiilor, oferind posibilitatea de a crea unele noi, mai efective. Ca o
tradiție tacită bazată pe cunoaștere, valoarea produselor meșteșugărești este strâns legat de persoanele
care posedă, întruchipează și aplică o gamă complexă de cunoștințe, abilități, tehnici și sensibilități față
de materiale3. Proiectul RICHES a analizat modul în care schimbările sociale și economice din Europa în
secolul 21 afectează patrimoniul cultural și angajamentul acestuia față de ființele umane. Cercetările
efectuate în cadrul proiectului RICHES au arătat că : ”în procesul de orientare către economii bazate pe
cunoaștere, cunoștințele tradiționale, stabile sunt relevante și pot coexista în mod productiv cu
cunoștințele noi. În loc să-i submineze statutul, tehnologia digitală (împreună cu alți factori precum
mișcarea producătorului) a servit la repoziționarea produselor meșteșugărești în economie și a
cotribuit la creșterea valorii produselor meșteșugărești. Are potențialul de a consolida în continuare
legătura dintre trecut (patrimoniu, meșteșuguri tradiționale) și viitorul creativ”4. În acest context

RICHES European Policy Brief, April 2016, p. 12
Ibid., p. 8
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economic și social nou, produsele meșteșugărești pot aduce laolaltă ”un set distinct de cunoștințe,
abilități și aptitudini, centrate în jurul unui proces de angajament reflectiv față de lumea materială și
digitală”5.
În societățile moderne consumeriste, disponibilitatea bunurilor accessibile, produse în masa, a redus
semnificativ potențiala piață a produselor meșteșugărești, la o poziție de nișă. Acest lucru a plasat
produsele meșteșugărești într-o poziție vulnerabilă, câteva tipuri de produse meșteșugărești – în
special meserille legate de patrimoniu – fiind afectate în mod deosebit. Factorii care influențează
decăderea produselor meșteșugărești variază în Europa de la o țară la alta, și include:
₋ Reducerea drastică a nevoilor pieței, deoarece consumatorii optează pentru produsele mai ieftine
sau importate;
₋ Competiția cu produsele din import, în special produsele ieftine produse în țările asiatice;
₋ Regresia forței de muncă pe măsură ce meșteșugarii competenți înbătrânesc, și generațiile mai
tinere demonstrează lipsă de interes în preluarea acestor profesii, considerându-le de multe ori
puțin profitabile;
₋ globalizarea economiei, care a dus la o reducere generală în activitățile de producție și
comercializare, atât pentru piețele interne, cât și pentru cele de export;
₋ creșterea costului materiilor prime, în special a materialelor ”natural” (de exemplu lemnul,
mătasea, bumbacul);
₋ lipsa stimulentelor fiscal și guvernamentale pentru susținerea producției și a antreprenoriatului
meșteșugărești;
₋ lipsa de acces la finanțări start-up pentru întreprinderi meșteșugărești;
₋ o ‘problemă de imagine’ care asociază produsele meșteșugărești doar cu patrimonial și trecutul,
atitudini de refuz în ceea ce privește cunoștințele tacite care le fac mai puțin atractive pentru tinerii
care își aleg o profesie în economii avansate precum în țările din UE.
Scăderea treptată a produselor meșteșugărești în multe economii europene, în mod paradox este
acompaniat de un fenomen de revitalizare cu aspect de reechilibrare manifestându-se în următoarele:
₋ Reînvierea interesului față de abilitățile meșteșugărești și o cultură și etică Do-It-Yourself (DIY);
₋ Apariția fabricării digitale și a metodelor hibrdie de prodicere, acceptate de comunitățile d
eproducători online și offline;
₋ Creșterea cererii consumatorilor pentru produse unice, personalizate;
₋ Reinventarea și repoziționarea abilităților, tehnicilor, modelelor și materialelor meșteșugărești,
îmbunătățirea lor prin integrarea tehnologiei digitale; și
₋ Promovarea unor abordări etice care sprijină sustenabilitatea, utilizarea ecologică, respectiv
producția și dezvoltarea locală6.
În contextul social actual, când schimbările se îndreaptă către o eră digital, noile tehnologii aduc
următoarele oportunități producătorilor, facilitându-le accesul la mai multe resurse necesare pentru
dezvoltarea ciclului de viață al produselor meșteșugărești:
₋

₋

₋

5
6

Democratizarea design-ului: modelele, tehnicile, instrumentele și resursele sunt schimbate în
regim de gratuitate, și consumatorii sun deseori implicați în procesul de creare a produselor și
serviciilor.
Democratizarea producției: procesele de producție (care în trecut au putut fi conduse doar de
companii mari) pot fi supravegheate cu ușurință de micro-antreprenori care externalizează
producția componentelor pentru obiectele pe care le proiectează sau folosesc designul altora
pentru ei. Aceste componente sunt comanData sau produse rapid prin medierea unor portaluri web
specializate. Toate operațiunile pot fi efectuate fără probleme din fața unui computer.
Democratizarea inovației: expertiza, accesul liber la informațiile provenind preponderent de pe
internet și instrumente de prototipizare, și accesibiltatea furnizorilor deschid, de asemenea, terenul
pentru democratizarea inovației. Acces nou la know-how și la instrumentele pentru designul și
producția acestor produse. Dezvoltarea de software open source se extinte în mod rapid și la

Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 2-3
Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 3
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manufactură. Și comunitățile online de utilizatori de software open source produc și împărtășesc
cunoștințele și rezultatele inovației7.
Toate acestea sugerează că produsele meșteșugărești este unul dintre sectoarele economiei care
beneficiază în mod significant din integrarea tehnologiilor digitale la toate nivelele, de la design și
producție la marketing și vânzare (produsele meșteșugărești prosperă în comercializarea online sau în
combinarea activităților comerciale tradiționale cu cele online) 8.
Inovația noilor tehnologii în procesele de design și producție
Integrarea tehnologiei în practica melteșugărească a afectat virtual toate aspectele ciclului de viață a
produselor meșteșugărești de la concepție și design până la vânzarea finală. Mai mult, integrarea
tehnologiei în design și producție trebuie șă ia în considerare cum anume afectează aceasta valoarea
produselor meșteșugărești (adesea bazându-se pe lucru manual) și practicile producătorilor,
dincolo de considerații financiare și productivitate. Noile tehnologii care pot fi utilizate în fazele de
conceptualizare, desingn și producția obiectelor meșteșugărești sunt următoarele, precum: imagine
generată de computer (computer-generated imagery: CGI), laser cutting, Quick Response (QR, ”răspuns
rapid”) și fabricația aditivă AM (additive manufacturing) sau printarea 3D, printre altele. De exemplu,
prin fabricația aditivă, obectele 3D pot fi realizate prin adăugarea straturilor de material, urmând un
tipar digital. Dintre toate tehnologiile care pot acoperi procesele de design și producție, fabricarea
aditivă este una dintre cele mai cuprinzătoare, din moment ce poate fi integrate în orice etapă, de la
dezvoltarea inițială a conceptului și testare până la realizarea finală a produsului. Tehnologia poate fi
utilizată de asemenea doar pentru dezvoltarea conceptului și realizarea unor prototipuri pentru
testarea conceptului inițial.
Integrarea noilor tehnologii în design și în procesele de realizare poate spori eficiența, creativitatea,
interactivitatea și personalizarea:
₋ Eficiența este adusă de accelerarea proceselor de design și producție, și creșterea volumului de
producție. Aceasta este oferită de tehnologii precum laser cutting și fabricație aditivă în special. Una
dintre provocările este sporirea eficienței păstrând totodată valoarea lucrului manual, lăsând
suficient spațiu pentru decizie și creativitate umană. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin
producție mixtă de fabricație și manufactură, prin care obiectele se realizează rapid în formă brută
de mașini, apoi se finisează manual.
₋ Creativitatea este sporită prin explorarea și vizualizarea conceptelor și ideilor (de exemplu prin
CGI), precum și prin permiterea experimentării. Realizarea rapidă a unor prototipuri, oferită de
fabricația aditivă, poate fi folosit în traducerea rapidă a unor concepte abstracte în prototipuri.
Fabricația aditivă le permite producătorilor să se joace cu spațiu și forme în moduri în care nu se
puteau realiza prin tehnologiile anterioare sau de mână. Creativitatea poate fi stimulată și prin
interacțiuni pe internet: comunitățile de producători activi pot schimba idei, concepte, modele și
resurse.
₋ Interactivitatea se referă la capacitatea obiectelor meșteșugărești de a interacționa într-o manieră
inteligentă cu utilizatorii, de exemplu prin integrarea unor coduri QR. Pot fi adăugate informații pe
obiecte, sau acestea pot fi augmentate pentru a se potrivi perfect în mediul lor și să răspundă în
tipare complexe interactive.
₋ Personalizarea se referă la individualizarea obiectelor ca răspuns la preferințele sau dorințele
clienților. Obiectele meșteșugărești pot fi realizate la comandă, și produsele meșteșugărești și-au
păstrat vreme îndelungată un avantaj critic față de fabricația cu mașini. Personalizarea prin
fabricație aditivă poate fi integrată într-o varietate de contexte, de la spații comerciaale la muzee,
oferind clienților posibilitatea de a alege un model anume sau modificarea unui model, imprimat
apoi pe loc9.
Raportul proiectului RICHES subliniază, de asemenea, că noile tehnologii îmbunătățesc procesele de
producție prin:
₋ accelerarea producției și creșterea volumului în timp ce păstrează caracteristicile estetice și
7

Op. Cit. RICHES. Deliverable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 65-66
Op. Cit. RICHES European Policy Brief, p. 2
9 Op. Cit. RICHES. Deliverable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts
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₋
₋
₋

calitatea unică a produselor meșteșugărești prin producția mixtă de manufactură și producție
handmade;
sporirea creativității digitale prin explorarea și vizualizarea conceptelor și ideilor;
facilitarea experimentării prin transpunerea rapidă a conceptelor design în prototipuri și/sai
produse finale;
și permiterea producerii unor noi obiecte și design unic, accesibile doar prin intermediul noilor
tehnologii10.

Cum afectează intervenția tehnologică poziționarea unui produs de la pur meșteșugăresc la fabricat cu
mașini? Valoarea produselor meșteșugărești se bazează mai puțin pe estetică (care poate fi reprodusă
de mațini), și mai mult pe procedură, elementul de intervenție umană, și munca implicată. Se poate deci
interpreta intervenția cu mașini ca pierdere de valoare (socială, culturală, dar și economică)? Noile
tehnologii pot fi utilizate fără să scadă valoarea produselor meșteșugărești, dacă sunt folosite pentru a
facilita partea mecanică a producției; este mai probabil ca o producția care este mecanizată într-un
procent mai mare de 50%, să se considere mai degrabă obiect produs în masă în loc de obiect
manufacturat. Integrarea tehnologiilor în procesele de fabricație a produselor meșteșugărești afectează
valoarea produselor meșteșugărești în funcție de păstrarea unor alte aspecte de producție (cum ar fi
motivele tradiționale, culorile și materialele naturale). Ca și concluzie ”tehnologia poate spori sau
scădea valoarea obiectului elaborat (…) impactul tehnologiei asupra valorii obiectelor meșteșugărești
trebuie evaluat în fiecare caz aparte, relatat la produs și totodată la tipul de tehnologie utilizat,
respectiv la etapa a procesului de fabricare în care se integrează”11.
Inovația noilor tehnologii în marketingul și distribuția produselor
Tehnologiile digitale pot fi folosite în cinci scopuri care fac parte sau influențează procesul prin care
produsele meșteșugărești ajung de la producători la consumatori:
 prezentarea produsului și comunicarea caracteristicilor produsului
 vânzarea produselor
 înțelegerea și interacționarea cu consumatorii
 realizarea unor relații și interacționarea cu profesioniști, creatori și colegi
 învățarea și schimbul de resurse și informații.
O gamă largă de tehnologii și instrumente online, aplicații și portaluri pot susține aceste activități.
Următoarele oportunități pot fi deschise de tehnologiile digitale, în special în mediul online:
 Comunicarea valorii și construirea imaginii unei mărci. Mediul digital, în special internetul, oferă
producătorilor posibilitatea de a-și expune produsele și să-i comunice caracteristicile. Spațiul online
oferă posibilitatea de a arăta produsul și de a prezenta caracteristicile materiale, în timp ce le
subliniază acele atribute, care le conferă valoare. Acest lucru se poate realiza utilizând o varietate
de abordări și medii, de la storytelling la materiale video despre procesul de realizare, pentru a
comunica calități precum artă, competență, utilizarea tehnicilor speciale, relația cu patrimoniul,
motive atemporale etc.
 Noi rute către piețe (globale). Au apărut o varietate de modalități de abordare față de clienți și
încheierea unor tranzancții, care pot fi angajate de producători individual, sau în completarea
canalelor tradiționale (magazine, buticuri, agenții, galerii și muzee etc.) Piețe online care operează
la nivel global (precum Etsy) sau local (precum Breslo în România și Folksy în Marea Britanie).
Comercializarea electronică poate utiliza internetul ca o unealtă pentru a lega produsele
tradiționale meșteșugărești cu cele globale. Aceasta a deschis piețe globale pentru producători,
care acum pot comercializa la nivel internațional.
 Angajarea și relaționarea cu consumatorii sunt sporite de spațiul și instrumentele online. Serverele
web și rețelele de socializare pot fi utilizate pentru a atrage noi clienți, a construi loialitate și a
garanta răspuns rapid. Satisfacția clienților devine important și ca mecanism direct în
responsabilitate.
 Crearea rețelelor cu colegii (networking) și implicarea în comunitățile online al producătorilor
servesc în mod indirect marketingul produsului. Prin implicarea în astfel de comunități, producătorii
10
11

Op. Cit. RICHES European Policy Brief
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își pot extinde rețeaua de contacte, învăța din bune practici și exemple, vedea și adopta modalități
mai eficiente de marketing al produsului.
Noi modele business și forme de organizare
Mai multe studii naționale atestă contribuția produselor meșteșugărești la economie, prin măsuri
cuantificabile, precum ocuparea forței de muncă, valoarea adăugată brută (VAB) și numărul
întreprinderilor. Întreprinderile meșteșugărești care operează cu resurse locale, folosesc materiale
prietenoase cu mediul sau reciclate, respectiv care încurajează o consumație sustenabilă și etică,
reprezintă un exemplu cum productivitatea, întreprinderea inovativă și protecția mediului pot fi
reconciliate12. Elementele de modele de întreprindere inovativă sunt oferite de integrarea tehnologiei
în toate etapele din ciclul de viață al produselor: producătorii își pot construi întreprinderea în jurul
unor modele inovative bazate pe ”e-tailing” (vânzare electronică cu amănuntul, comercializarea
electronică a bunurilor cu amămuntul, unde o întreprindere vinde consumatorului) și valorificând
potențialul instrumentelor web, rețelele de socializare în special, pentru comunicare și promovare 13.
Inovația în marketingul și distribuirea produsului este asigurată de tehnologiile bazate pe web, în
special rețelele de socializare, care oferă producătorilor: noi locații și mijloace pentru comunicarea
valorii și construirea imaginii produsului; noi căi către piață (globală); noi oportunități de
interacționare cu clienții; și posibilitatea de a crește rețelele profesionale. Pentru a transpune aceste
oportunități în creștere afecerii, este nevoie de: antreprenoriat și abilități strategice de întreprindere;
cunoașterea pieței, clienților și concurenței, împreună cu recunoașterea clară a poziției produsului; a ști
cum să se comunice valoarea produsului, care poate consta în caracteristicile produsului, procesul de
realizare sau abilitățile producătorului; abilitatea de a utiliza perfect o varietate de instrumente web
pentru prezentarea produsului spre vânzare, comunicarea caracteristicilor și intracționarea cu clienții.
Integrarea tehnologiei digitale oferă noi modele de business ți forme de organizare, de exemplu:
modele bazate pe tehnologii emergente, precum fabricarea digitală; modele prosperând în comerțul
electronic; comunități și parteneriate între producători și antreprenori creativi și alte forme de
asociere. Pentru a profita de aceste oportunități este nevoie de perspicacitate comercială și abilități
antreprenoriale, care sunt mai puțin accesibile pentru producătorii din anumite contexte, în special în
mediul rural sau izolat14.
Democratizarea designului și a producției servește cei mai buni micro-antreprenori. Comercializarea
electronică (E-commerce) poate fi compatibil cu piețe online, paginile de vânzări ale rețelelor de
socializare, sau cu un site propriu de comercializare online. Nu necesită sau necesită puțină experiență
tehnică pentru înființare, și nu este nevoie doar de serviciile de transport și livrare pentru încheierea
tranzacțiilor. Cifrele indică tendințe pronunțate în direcția unor tipare de lucru flexibile și afeceri la
domiciliu. De exemplu, platformele rețelelor de socializare nu au fost configurate inițial pentru
permiterea vânzările, dar astăzi pot fi folosite ca platforme pe care antreprenorii în tehnologie captează
cerințele pieței și le răspund cu caracteristici adiționale sau noi instrumente. Soluțiile pot fi gratuite sau
aproape gratuite pentru persoane care au o experiență tehnică minimă, sau pot avea un preț care să
poată fi aleasă dintr-o varietate de software pentru crearea unui magazin online.
Unele dintre cele mai promițătoare modele noi de business arată destu de simplu: marketingul
produselor și tranzacțiile pot fi realizate în exclusivitate online, iar după ce au fost configurate,
operațiunile se pot desfășura într-o manieră de rutină. Totuși, următoarele atribute par să fie critice
pentru configurarea și mentenanța cu succes a afacerii online:
 Antreprenoriat și abilități strategice de afecere
 Cunoașterea pieței, a consumatorilor și a concurenței, împreună cu o înțelegere clară a
poziționării produsului
 A ști cum să se comunice valoarea produselor, care pot consta în proprietățile produsului sau
în procesul de realizare
 Abilități pentru a permite utilizarea unei varietăți de instrumente bazate pe internet pentru
prezentarea produselor spre vânzare, comunicarea proprietăților, respectiv relaționarea cu
clienții.

Op. Cit. RICHES European Policy Brief
Op. Cit. RICHES. Deliverable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, p. 74
14 Ibid., p. 5-6
12
13
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Folosirea tehnologiei pentru a însuși abilități digitale și pentru a preda online meseriile,
meșteșugurile
Dar, de asemenea, apar mai multe probleme legate de tranziția producției meșteșugărești, artizanale
către era digitală, cum ar fi accesul inegal la abilități, dispozitive și instrumente, makerii,
producătorii au nevoie de tehnici și abilități specializate, (cum ar fi abilitățile necesare pentru a modela
obiecte și a le programa înainte de a fi tipărite 3D sau abilități necesare pentru a lucra cu CGI),
cunoștințe referitoare la branding, marketing și articularea valorii; precum și înțelegerea
oportunităților prezentate de tendințele în evoluție ale consumatorilor. Astfel de abilități și programe
de formare digitală în tehnologii legate de meserii și meșteșuguri sunt din ce în ce mai integrate în
programele de educație formală, totuși cele mai avansate tehnici și abilități (de exemplu, software de
modelare pentru fabricarea aditivă) sunt încă văzute ca experimentale.
În linii mari, e-learning-ul poate fi definit ca o metodă de învățare care este sprijinită de noile tehnologii
ale informației și comunicațiilor. Această nouă formă de învățare pare să fie adecvată pentru a răspunde
cerințelor foarte specifice ale sectorului meșteșugăresc. Luând în considerare unele limitări e-learningul oferă mai multe oportunități și avantaje. Prin e-learning, procesul de învățare poate avea loc
independent de timp și spațiu, conținutul este întotdeauna disponibil și procesul de învățare poate fi
adaptat la intervalul de timp al utilizatorului. În plus, cheltuielile de călătorie și timpul sunt eliminate,
ceea ce face ca această formă de învățare să fie și mai atractivă pentru sectorul meșteșugăresc, în
special pentru profesioniștii aflați în zone rurale sau izolate. Rezumând, învățarea electronică și
utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării oferă o oportunitate excelentă pentru
profesioniștii din sectorul meșteșugăresc de a-și dezvolta abilitățile pentru a-și îndeplini potențialul pe
piață15.
Capacitatea formatorilor de a preda cu TIC și accesul la e-learning pentru toată lumea ar trebui
garantată. Sunt necesare materiale de studiu, pedagogii și practici relevante și interesante. Cu toate
acestea, TIC nu poate înlocui toate abilitățile necesare în predarea și învățarea meșteșugurilor: TIC
utilizat pentru educația în meserii nu poate sprijini predarea și învățarea decât prin introducerea unor
noi metode de predare și învățare. Metodologiile de predare existente par să se concentreze pe
construirea înțelegerii structurilor logice. Majoritatea acestor metode pot fi considerate tehnici bune de
recepție, stocare și repetare. Cu toate acestea, creativitatea, dacă este adesea contradictorie cu gândirea
logică:
valorifică
zonele
preconștiente
și
chiar
inconștiente
ale
gândirii.
http://ims.mii.lt/ims/konferenciju_medziaga/e-learningConference/ecel08-cd2.pdf
Craftopolis este un mediu e-learning creative care urmărește încurajarea gândirii creative,
multidisciplinaritatea și utilizarea metodelor TIC în domeniul meșteșugurilor. Utilizatorii finali al
programului Craftopolis sunt studenți și profesori la al doilea nivel din regiunea UE. (…) Cercetarea s-a
concentrate asupra poziției analizei de artă, creativitatea, utilitatea și atractivitatea mediilor e-learning.
Craftopolis a fost testat de utilizatorii finali și evaluad de două ori în timpul procesului de dezvoltare.
Rezultatele au consolidat existența nevoii utilității sporite unui mediu e-learning și unei atitudini
pozitive față de un mediu de învățare bazat pe storytelling. Craftopolis folosește elementele societății
bazate pe storytelling. Povestirile sunt folosite ca metafore și elemente atractive pentru a concentra
atenția și a încuraja procesul de memorare. Mediul de învățare însuși este o povestire, fiecare sarcină e
o povestire și povestirile sunt folosite ca surse de inspirație. Creativitatea în mediul de învățare este
susținut de sarcini care sunt structurate în jurul teoriilor legate de creativitate. Soluția pedagogică este
constructivă. Mediul de învățare ghidează studenții către lucri independent prin sarcini împărțite la trei
nivele de dificultate. Procesul de învățare este condus de profesor, care la rândul lui selectează și el cea
mai potrivită sarcină pentru fiecare grup de lucru și trece întregul grup la un nivel superior. Valorile
inovative al programului Craftopolis pot fi definite ca: crearea unui model de pedagogi a creativității
virtuale, care îndrumă studenții către gândirea și rezolvarea problemelor în mod independent; oferirea
unei structuri modulare aplicabile mai multor domenii; unirea vechiului cu noul, actualizarea și
aducerea vechilor tradiții la prezent; introducerea unui mediu de învățare extrem de ușor de utilizat. Elearning este o posibilitate de a reînnoi gțndire și know-how-ul legat de meșteșuguri.

15

Cr@ftsman Project. Report on the Situation of Craftsmanship in Europe (2015), p. 19-20
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CRITERIUL DE EVALUARE
Cunoștințe despre cum afectează tehnologiile produsele meșteugărești (valoarea lor, noile oportunități
ale pieței, etc.)
Cunoaștere și identificarea noilor instrumente ale tehnologiei utilizate pentru sporirea ciclului de viață
a produselor meșteșugărești.
Abilitatea găsirii și selectării informației specializate pe Internet privind învățarea prin realizarea
integrării tehnologiei în producerea și vânzarea produselor meșteșugărești.
RESURSE
RICHES Project (http://www.riches-project.eu/):
₋ RICHES. Deliverable 5.1. The Use of Craft Skills in New Contexts, May 2015
₋ RICHES European Policy Brief, April 2016
Cr@ftsman Project. Report on the Situation of Craftsmanship in Europe (2015)
PRODUSE/OUTPUTURI
Module de formare IO2

INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE
Selectați dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false:
a. Tehnologia digitală are potențialul pentru consolidarea în continuare legătura dintre trecut
(patrimoniu, meșteșuguri tradiționale) și un viitor creativ.
b. Meșteșugurile pot uni ”un set distinct de cunoștințe, abilități și aptitudini, centrate în jurul unui
process de angajament reflexiv față de materialele și lumea digitală.”
c. Imaginea generată de computer (CGI) este folosită în activitățile meșteșugărești pentru a printa
obiecte în 3D.
d. Tehnologia cea mai frecvent introdusă în timpul fazelor de conceptualizare a, designul și elaborarea
produselor meșteșugărești este: imaginea generată de computer (CGI), laser cutting, Quick Response
(QR) și fabricația aditivă (sau imprimarea 3D).
e. Tehnologiile precum laser cutting și fabricația aditivă pot spori beneficiile prin reducerea costurilor
de producție în tuimpul proceselor de design și realizare.
f. Intervenția tehnologiei se interpretează ca o valoare mai scăzută a produselor meșteșugărești (social,
culturală, dar și economică), are un impact negativ asupra calității.
g. E-tailing înseamnă comerț electronic cu amănuntul, este o subgrupă a majorității comerțului
electronic conectat de bunurile retail, unde o afacere vinde consumatorului.
h. Mass-media digital, în special internetul, oferă producătorilor oportunitatea de a dezvolta modele de
business complexe și sophisticate pentru a-și aloca produsele piețelor internaționale.
Răspunsuri: False (c, e, f, h); Adevărate (a, b, d, g)

A.2 ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ
A.2.1: Comunicare online, networking și colaborare
A.2.2 Stocare online (Accesul rapid și ușor al informației)
A.2.3: Măsuri de securitate privind proprietatea intelectuală, GDPR
A.2.4: Formarea dezvoltării profesionale continue în era digitală

Titlul modulului
A. INTRODUCEREA ÎN ABILITĂȚILE TIC
Titlul submodulului
A.2 ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ
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Titlul unității
(ore)
A.2.1 Comunicare online, networking și colaborare
20
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
Studenții trebuie să fie capabili să utilizeze modalități online de comunicare, networking și colaborare:
- Pentru a identifica modalitățile de comunicare online și rețelele sociale disponibile
- Pentru a explica ce este comunicarea online
- Pentru a ilustra cu exemple aplicațiile disponibile pentru dispozitive mobile
- Disponibiltate de a comunica online prin diferite modalități online (ex. e-mail, forum, rețele de
socializare)
CONȚINUTURI
Introducere
Înaintea începutului mediului electronic, existau doar două tipuri de comunicare, verbală și nonverbală.
Dar odată cu sosirea internetului, există o mulțime de metode și instrumente pe care oamenii le pot folosi
pentru a comunica între ei. Comunicarea online se referă la modul în care oamenii comunică între ei prin
calculator sau alte dispozitive (de ex. tablete, smartphone-uri), și internet.
Care sunt tipurile comunicării online?
Comunicarea online poate include o varietate largă de moduri precum comunicarea prin mesaje
electronice (e-mailuri) sau prin aplicații de mesagerie sau prin diferite rețele de socializare sau bloguri
sau prin platforme electronice și rețele virtuale sau altele. Toate aceste tipuri de comunicare online sunt
utilizate din ce în ce mai mult și îmbunătățesc atât networking-ul, cât și colaborarea.

Emailurile: sau scrisorile electronice sunt formele cele mai timpurii ale comunicării online. Emailurile
sunt instrumentele cele mai fundamentale ale comunicării prin internet. Adresele de email se folosesc
pentru logarea în numeroase servicii online, și în general se presupune că oricine de pe internet are cel
puțin o adresă de email. Adresele de email sunt accesibile de pe numeroase servicii gratuite. Funcționează
printr-o interfață online și sunt găzduite pe serverurile diferiților furnizori de internet. Emailul este o
modalitate de comunicare online care salvează timp și bani; este utilizat pe scară largă de o mulțime de
oameni din întreaga lume pentru comunicarea personală sau profesională.
Cum să trimiți un email? Urmăriți următorul tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=-cxlyeVioA&t=32s
Short messaging services (SMS): După cum sugerează și numele, acestea sunt mesaje scurte cu o
limitare la caractere alfanumerice determinate care sunt transmise de la expeditor la destinatar prin
telefon, internet sau sisteme de dispozitive mobile. Protocoalele permit utilizatorilor să trimită și să
primească mesage cu un conținut de 160 caractere alfanumerice de pe și pe telefoane mobile. Totuși
mesajele SMS sunt mesaje de test mobile-to-mobile, iar suporturile serviciilor s-au dezvoltat și pe alte
tehnologii mobile.
Chatul: aceasta este o metodă foarte populară de comunicare online, deoarece permite utilizatorului să
poarte o discuție cu una sau mai multe persoane în același timp. Această posibilitate de comunicare online
se desfășoară în camere. Acestea sunt spații specifice ale Internetului, comunicate pentru-un subiect atare,
unde membri pot comunica și împărtăși interesele/ideile/părerile/experiențele cu ceilalți. Un membru
scrie un mesaj care este accesat de ceilalți membri online din camera de chat. Membrul poate vedea și lista
membrilor care se află online. Poate da click pe alți membri online sau offline pentru a trimite un mesaj
privat sau pentru a vedea profilul acestuia.
Forumul: Acestea sunt sesiuni online care au utilizatori multiple interacționând unul cu celălalt prin
postarea unor mesaje în același suprafață de chat. Este des folosit pentru a purta dezbateru și discuții pe
oricare subiect. Oamenii pot și comunica pnline. Fprumul este un tip de wbsite care permite membrilor
postarea unor întrebări, lansarea unei discuții sau contribuirea la discuții variate. Fiecare întrebare sau
discuție individual este considerat un fir. Un forum de obicei este actualizat și monitorizat de un amdin
sau de un moderator.
Whiteboard-urile: Acest instrument sau aplicație funcționează ca o tablă fizică și permite utilizatorului să
deseneze sau să scrie pe o suprafață online. Este popular în instuțiile educaționale și este un isntrument
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foarte bun în comunicarea unilaterală. Pe următorul link puteți urmări un video introductiv despre
folosirea whiteboardului : https://www.youtube.com/watch?v=lLxVjw1yvRk
Social media: aceste platforme permit membrilor să se conecteze cu prieteni și să facă noi piretenii din
întreaga lume. Permit totodată membrilor să distribuie noutăți prietenilor, urmăritorilor sau să se
conecteze în cadrul platformei. Pentru a începe necesită înregistrare și completarea profilului dvs. După
care puteți vedea și alți utilizatori cu care ați dori să fiți prieteni și să comunicați. Cele mai populare rețele
de socializare cu înregistrare gratuită sunt Facebook, Twitter, Instagram, YouTube și altele.

Aplicațiile utilizate pentru networking social sunt:
Facebook: este un site de socializare în care utilizatorii pot posta comentarii, pot distribui fotografii și pot
posta link-uri de știri și alte conținuturi interesante de pe web, pot comunica live și pot viziona scurte
materiale video. Conținutul distribuit poate fi accesibil public sau poate fi vizualizat doar de un anumit
grup de prieteni, familie sau de o singură persoană. Chiar și persoanele cu abilități tehnice mai reduse se
pot înscrie și pot începe postarea pe Facebook.
Deși a început ca o modalitate de a păstra legătura sau de reconectare cu prieteni demult văzuți, a devenit
rapid îndrăgit de companiile care au avut capacitatea de a stabili un public-țintă strâns și să adreseze
anunțurile direct persoanelor care sunt cei mai interesați în produsele sau serviciile lor.
Caracteristicile cheie ale Facebook-ului sunt următoarele:
 Facebook permite întreținerea listei de prieteni și alegerea setărilor de confidențialitate pentru a
defini cine poate vizualiza conținuturile din profil.
 Facebook permite încărcarea fotografiilor și întreținerea albumelor de fotografii, care pot fi
distribuite prietenilor.
 Facebook susține chat-ul online interactiv și posibilitatea de adăuga comentarii la profilul unui
prieten penru a ține legătura, a distribui informații etc.
 Facebook susține paginile de grup, paginile pentru fani, paginile pentru afaceri, care permit
întreprinderilor să utilizaze Facebook-ul ca o metodă de marketing social media.
 Rețeaua Facebook for Developers oferă opțiuni cu funcționalități avansate și de generare de bani.
 Prin Facebook Live se pot transmite înregistrări video (video streaming).
 Chat-ul cu prietenii și membrii de familie de pe Facebook, sau afișare automata de fotografii prin
instrumentul Facebook Portal.
Messenger: Facebook Messenger este o aplicație mobilă gratuită pentru mesaje rapide, împărtășirea
fotografiilor, videourilor, audiourilor și pentru chat. Aplicația care se descarcă gratuit, poate fi folosită
pentru a comunica cu prietenii pe Facebook și cu contactele dvs. telefonice. Aplicația Messenger este
separate de Facebook. Totuși, profilurile pot fi setate prin contul Facebook sau cu numărul de telefon.
Twitter: este un site de știri online și o rețea de socializare, pe care oamenii comunică prin mesaje scurte
numite tweet-uri. Tweetingul este postarea unor mesaje scurte pentru cei care vă urmează pe Twitter, cu
speranța că mesajele sunt utile și interesante pentru acest public. O altă descriere a Twitter-ului și a
tweeting-ului ar putea fi microbloggingul. Unii folosesc Twitter pentru a descoperi online persoane și
companii interesante, optând pentru urmărirea conținuturilor lor. Mii de persoane își fac reclamă la
servicii de recrutare, consultanță și vânzare cu amănuntul utilizând Twitter, și funcționează. Oamenii
preferă publicitatea care este rapidă, mai puțin invazivă și poate fi activată sau dezactivată la alegere.
Twitter este exact așa.
WhatsApp: WhatsApp este o aplicație pentru mesaje ce poate fi descărcat gratuit pe smartphonuri. Cu
ajutorul internetului pe WhatsApp putem trimite mesaje, imagini, audio sau video. Sefviciul este similar cu
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serviciile de mesagerie, tpotuși pentru că WhatsApp folosește internetul pentru mesaje, costurile sunt mai
reduse decât cele ale SMS-urilor. Puteți folosi WhatsApp și de pe desktop, accesând siteul Whatsapp și
descărcându-l pe Mac sau Windows. Este foarte popular în rândul tinerilor, deoarece are funcții ca chatul
în grup, mesagerie vocală și partajarea locației.
Viber: Viber este o aplicație gratuită care permite utilizatorilor să efectueze apeluri gratuite, să trimită
texte, imagini și mesaje video altor utilizatori Viber. Funcționează atât pe telefonul mobil cât și pe
computer și poate fi folosit pentru a se conecta cu persoane din întreaga lume. Aplicația poate fi
descărcată direct pe telefon sau pe computer, utilizatorii pur și simplu trebuie să-și introducă numărul de
telefon pentru a începe.
Instagram: Similar cu Facebook sau Twitter, oricine cine creează un cont Instagram are un profil și un
news feed. Când postați o fotografie sau un videoclip pe Instagram, acesta va fi afișat pe profil. Utilizatorii
care vă urmăresc, vor vedea postările în propriul feed. De asemenea, veți vedea postările altor utilizatori
pe care alegeți să-i urmăriți. Este ca o versiune simplificată a Facebook-ului, cu accent pe utilizarea pe
dispositive mobile și distribuirea conținuturilor vizuale. La fel ca alte rețele de socializare, puteți
interacționa cu alți utilizatori pe Instagram urmărindu-i, fiind urmărit de ei, comentând și dând like,
etichetare și trimitând mesaje private.
LinkedIn: LinkedIn este o rețea de socializare pentru profesioniști. Scopul site-ului este permiterea
membrilor înregistrați să înființeze și să documenteze o rețea a persoanelor pe care le cunosc și în care au
încredere din punct de vedere profesional. Pagina de profil a unui membru LinkedIn, care se axează pe
abilități, istoricul de angajare și de aducație, are o rețea de news feed profesional și un număr limitat de
module personalizabile. Calitatea de membru de bază LinkedIn este gratuită. Membrii rețelei se numesc
"conexiuni". Spre deosebire de alte rețele de socializare gratuite precum Facebook sau Twitter, pentru a
avea conexiuni, LinkedIn cere o relație preexistentă.
YouTube: YouTube este un serviciu de distribuire video în cadrul căruia utilizatorii pot viziona, prefera (a
da like), distribui, comenta și încărca propriile videoclipuri. Serviciul video poate fi accesat de pe PC,
laptop, tablete și telefoane mobile. Funcțiile principale YouTube sunt următoarele:
 Utilizatorii pot căuta și viziona videoclipuri
 Crearea unui canal personal YouTube
 Încărcare de videoclipuri pe propriul canal
 A da like / comenta / ditribui alte videoclipuri YouTube
 Utilizatorii se pot abona la / pot urma alte canale și utilizatori YouTube
 Crearea unor playlist-uri pentru organizarea și gruparea videoclipurilor
Skype: Skype este un software care permite lumii desfășurarea unor conversații. Milioane de persoane și
companii folosesc Skype pentru a face apeluri gratuite private sau în grup, de video și voce, pentru a
trimite mesaje instant și pentru a trimite fișiere altor persoane prin Skype. Se poate utiliza pe orice
dispozitiv, care funcționează mai bine pentru D-voastră - telefonul mobil, calculaorul sau tableta. Skype de
poate descărca gratuit și este ușor de utilizat.
Urmăriți un video despre avantajele și dezavantajele mediei sociale:
https://www.youtube.com/watch?v=0nwlUZcMci8
Care sunt unele beneficii ale comunicării online?
1. Acesibilitatea 24/7, în orice loc unde aveți conexiune la internet
2. O altă modalitate de comunicare unde nu puteți fi întrerupt
3. Contrar comunicării verbale, discuția online poate fi urmărită și regăsită
4. Participanții nu trebuie să contribuie doar când au deja idei sau când se simt pregătiți
5. Forumul online încurajează o refelexie mai profundă decât procesele rapide ale comunicării fizice
față în față
6. Modalitate de promovare a locurilor de muncă, a ideilor/părerilor/experiențelor
CRITERII DE EVALUARE
-

Analiza principalelor tipuri de comuncare online
Listarea celor mai uitilizate aplicații de rețele de socializare
Denumirea a cel puțin două avantaje și dezavantaje ale mediei sociale.
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RESURSE
CDC (2012). CDC’s Guide to Writing for Social Media
(https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/pdf/GuidetoWritingforSocialMedia.pdf)
Talpau A. (2014) Social Media – A new way of communication
(http://webbut.unitbv.ro/BU2014/Series%20V/BULETIN%20V/I-06_TALPAU-1.pdf)
Online communication channels (https://www.europarc.org/communicationskills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%2
0Communication.pdf)
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții au cunoștințe și abilități de comunicare online
Cursanții pot ilustra cu exemple aplicațiile disponibile ale rețelelor de socializare
Cursanții sunt dipuși să comunice online prin câteva modalități online
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Titlul modulului
A. INTRODUCERE ÎN ABILITĂȚILE TIC
Titlul submodulului
A.2 ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ
Titlul unității
(ore)
A.2.2 Stocare online (Accesul rapid și ușor al informației)
20
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
Cursantul va fi capabil să distingă soluțiile de stocare online, cu scopul de a avea acces rapid și ușor la
informații.
Are cunoștințe despre distribuirea documentelor online și cunoaște drepturile legate de
proprietatea documentelor.
Selectează soluții adecvate de stocare, distribuire și gestionare a datelor online (ex. clouds)
Utilizează soluțiile accesibile de distribuire online, cloud-uri și instrumente de colaborare
CONȚINUTURI
Introducere
Pentru a face cunoscut unui public mai larg produsele dumneavoastră și/sau producție
meșteșugărească, aflați mai multe despre tehnici online de accesare rapidă și ușoară a informațiilor.
Cloud-urile, platformele online și aplicațiile de colaborare pot simplifica procesul de comunicare a
designerilor sau a altor utilizatori online. Majoritatea soluțiilor disponibile pe piață sunt compatibile
cu dispozitivele mobile, ealizând sincronizarea îndată ce s-a descărcat fișierul.
Puteți folosi un cloud pentru:
 Stocare fișiere
 Distribuire fișiere
 Protecția fișierelor (back up)
Majoritatea furnizorilor de cloud-uri pentru stocare oferă acces la distribuirea și / sau stocarea
fișierelor.
Alte avantaje ale stocării în cloud includ:
 Informații păstrate și întreținute la distanță
 Accesarea Datalor de oriunde, unde există conexiune la internet
 Evitarea trimiterii fișierelr prin e-mail, înlocuind cu doar un link
 Funcțiunea drag and drop pentru distribuirea documentelor
 Economisirea costurilor, deoarece nu este nevoie să investiți în hard disk-uri adiționale
 Configurare rapidă
Digitalizarea permite, e asemenea contribuirea la o comunitate online, pentru a distribui propriile idei,
pentru a beneficia de tipare deja elaborate, pentru consultarea cu alți meșteșugari sau pentru
descărcarea unor instrucțiuni pentru simplificarea proceselor. Aceasta este cunoscut ca colaborare.

Drepturile de proprietate a documentelor privind distribuirea online
Distribuirea fișierelor presupune schimb de proprietate intelectuală. În cazul în care distribuiți propria
lucrare, luați în considerare drepturile pe care doriți să le acordați utilizatorilor, adică dreptul de a
vizualiza, descărca, edita, distribui sau modifica. Dacă decideți să distribuiți orice lucrare care nu vă
aparține, mergeți la sursa inițială pentru confirmarea drepturilor de propietate și alte posibilități de
diseminare ulterioară.
Conform legislației UE, realizarea unor copii temporare pe ecranul sau calculatorul utilizatorului nu
este, în sine, ilegală (5 iunie 2014, Curtea de Justiție a UE (CJEU), cazul British Meltwater). Cloud-urile
pot fi folosite pentru distribuirea lucrărilor fără acordul proprietarului dreptului de autor.
Diferențele dintre drepturile de autor și brevet
Dacă puteți arăta că v-ați dezvoltat lucrarea dintr-o altă sursă și nu ați copiat pur și simplu lucrarea
altcuiva, aceasta reprezintă o protecție împotriva afirmației că ați fi încălcat drepturile de autor.
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Ghiduri suplimentare pentru profesorii de meșteșuguri pentru introducerea stocării online
1) Permiteți cursanților să exploreze versiunile freeware (programe gratuite) disponibile pentru
stocare online și să decidă singuri, care este cel mai potrivit pentru ei.
2) Începeți prin distribuirea unei fotografii, unui video etc. cu cursanții, astfel ei vor putea învăța mai
întâi cum să descarce, apoi cum să distribuie singuri.
CRITERII DE EVALUARE
Identifcarea și explicarea partajării documentelor și a cloud-urilor;
Determinarea disponibilității stocării cloud și a altor soluții online de partajare;
Conturarea pasurilor privind partajarea și accesarea online a informațiilor;
Planificarea dispunerii online a datelor (partajare/sharing);
Selectarea stocării online adecvate (clouds)
Utilizarea instrumentelor de colaborare online
Utilizarea instrumentelor de colaborare online disponibile;
Aplicarea soluțiilor de partajare pentru audiența țintă;
Descrierea diferenței dintre dreptul de proprietate al unui document și copyright.
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet; opțional: proiector.
Resurse online suplimentare
Lista softwareurilor pentru colaborare pe Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software
Tutoriale privind utilizarea diferitelor soluții cloud
https://edu.gcfglobal.org/en/topics/usingthecloud/
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții dobândesc cunoștințe și abilități privind partajarea documentelor.
Cursanții pot selecta soluțiile adecvate pentru stocarea, partajarea și gestionarea online a datelor (de
ex.. clouds-urile).
Cursanții pot demonstra cum se utilizează clouds-urile cu un freeware selectat.
INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE
1.
2.
3.
4.

Care este scopul cloud-urilor online?
Ca designer cum puteți beneficia din utilizarea online a clouds-urilor?
Ce exemple de freeware cunoașteți pentru partajare, stocare sau colaborare?
Care sunt principiile drepturilor de autor al unui document privind partajarea online?
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Titlul modulului A. INTRODUCERE ÎN ABILITĂȚILE TIC
Titlul submodulului A.2 ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ
Titlul unității A.2.3 Măsuri de securitate privind proprietatea intelecutală,
GDPR

(ore)
20

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE




clarificarea noțiunii de proprietate intelectuală
clarificarea semnificației GDPR-ului
recunoașterea și aplicarea instrumentelor de potecția datelor și procedurilor de siguranță

CONȚINUTURI
Proprietatea intelectuală (PI) este un termen pentru orice bun intangibil - ceva legat de proprietate
care nu există ca obiect fizic, dar are valoare. Exemple de proprietate intelectuală includ design-uri,
concept, software-uri, invenții, secrete comerciale, formule și nume de branduri, precum și opere de
artă. Proprietatea intelectuală poate fi proteată prin copywright (drept legal de autor), marcă
înregistrată, brevet sau alte măsuri legale.


în era digitală contemporană proprietatea intelectuală se confruntă cu noi provocări care trebuie
luate în considerare în ceea ce privește măsurile de securitate și procedurile de siguranță
 Pe 25 mai 2018 a fost lansat Regulamentul general privind protecția Datalor (GDPR), care vizează
îmbunătățirea protecției Datalor personale în UE, a devenit direct aplicabil.
 practicanții meșteșugurilor ar trebui să cunoască noțiunea de proprietate intelectuală, instrumente
pentru protecție, și ar trebui să aplice procedure de siguranță care să-i ajute să-și asume
responsabilitatea și să aibă încredere în sine
Teme de dezbatere – Dacă considerați că ați creat ceva nou și doriți să aflați cum să protejați creația
dvs.
 De ce este importantă proprietatea intelectuală – termeni, protecție, acord de confidențialitate
1.1. Ce este un patent?
Inventatorul are dreptul de a exclude alții din procesul de realizare a invenției.
1.2 Ce este marca?
Logourile, cuvintele/frazele care identifică sursa unică a bunurilor sau serviciilor
1.3 Ce este un copyright?
Copyrightul poate include lucrări publicate sau nepublicate, protejate de copiere
1.4 Secrete comerciale – lista clienților, secretele manufacturii, meșteșugărești, strategii ale
companiei




Cum să gestionați riscurile proprietății intelectuale
Cum să vă orientați în structuri legale complicate
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engo.com
General Data Protection Regulation (GDPR)
Pe 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția Datalor (GDPR), care vizează
îmbunătățirea protecției Datalor personale în UE, a devenit direct aplicabil.
Teme de dezbatere:
 Fundamentele protecției datelor
Noțiunea „confidențialitate” și “protecția datelor personale” și conceptualizarea acestora
Confidențialitatea și protecția datelor personale ca drepturi fundamentale
Definiții cheie din legea protecției datelor personale
 Principalele principii ale protecției datelor din UE
 Informare, onligațiuni
 Principiul transparenței
 Dreptul de succes al datelor
 Observare stratificată
 Note ale informației în circumstanțe diferite
 Studii de caz
Utilizarea cookie-urilor
Contracte electronice
Utilizarea paginilor de rețele de socializare
 Protecția datelor
 Datorii și sancțiuni
 Impactul GDPR-ului
CRITERII DE EVALUARE
Chestionare
1. De ces este importantă prioprietate intelectuală
2. Enumerați 2 tipuri de protecție a datelor din acest domeniu
3. Ce poate fio considerat secret comercial? Enumerați!
RESURSE
www.digitalsme.eu
www.futurelearn.com
www.itpro.co.uk
www.wipo.int
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
www.enago.com
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
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www.rand.org
www.ifdc.global
www.researchgate.net

PRODUSE/OUTPUTURI






Asumarea responsabilității procedurilor de securitate
Încrederea în sine pentru a acționa independent
Cunoașterea noțiunii de proprietate intelectuală
Cunoașterea semnificației GDPR-ului
Cunoașterea și aplicarea instrumentelor de protecție a datelor și a procedurilor de securitate
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Titlul modululuiA. INTRODUCEREA ÎN ABILITĂȚILE TIC
Titlul submodulului A.2 ABILITĂȚI ESENȚIALE PENTRU ERA DIGITALĂ
Titlul unității A.2.4 Dezvoltarea profesională continuă în era digitală

(ore)
25

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE





cunoașterea importanței dezvoltării profesionale continue în era digitală
descoperirea și demonstrarea noilor modalități de învățare
actualizarea abilităților și tehnologiilor meșteșugărești
descoperirea unor noi instrumente pentru dezvoltarea profesională continuă.

CONȚINUTURI
Dezvoltarea profesională continuă (DPC) se referă la procesul de urmărire și documentare a
abilităților, cunoștințelor și experiențelor pe care le dobândiți atât în mod formal cât și în mod
informal în timp ce lucrați, dincolo de orice formare inițială.
o noi modalități de învățare – strâns legate de gestionarea cunoștințelor și de procesele
de învățare pe tot parcursul vieții
o noi instrumente și tehnologii – pentru actualizarea abilităților tehnologice și digitale
ale meșterilor și meșteșugarilor.
Dezvoltarea profesională continuă demonstrează starea de profesionalizare a meșteșugarilor în fața
clienților și / sau angajaților.
Operațiunile IT și business în meșteșuguri nu mai sunt separate una de alta.
Tematică:
1. CPD
 învățare de la colegi sau învățare distribuită prin networking
 citire despre noi tehnologii, noi metode de lucru, modificări legislative
 observarea sau asistarea unui coleg experimentat
2. Utilizarea tehnologiilor digitale – învățarea și dezvoltarea competențelor pe toată durata vieții
3. Competențe digitale – ca și competențe tehnice
4. Competențe de navigare digitală – necesară pentru a avea succes în lumea digitală, de ex.
prioritizarea informațiilor și evaluarea calității și autenticitatea informațiilor.
5. Managementul cunoștințelor (de ex. validarea informațiilor, asigurarea asupra calității
informațiilor)
6. Self-learning (instruire prin forte proprii) și învățare pe toată durata vieții.
7. Cunoașterea limitelor și obstacolelor tehnologiei (de ex. recunoașterea când tehnologia este utilă și
când nu este).
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Planificați-vă
obiectivele, activitățile,
rezultatele așteptate

Potriviți planul
de dezvoltare cu
rezultatele
obținute

Dezvoltarea
profesională continuă

Executați și
urmăriți
activitățile Dvoastră

Actualizați
înregistrările
cu rezultatele
obținute

Traducerea ilustrației de pe Epma.ae

CRITERII DE EVALUARE
Chestionare:
1. Care este diferența dintre abilitățile tehnice digitale și abiliățile de navigare
digitală?
2. Explicați termenul de învățare pe tot parcursul vieții
3. Enumerați 3 instrumente digitale care pot fi folosite în domeniul dvs. de
activitate
RESURSE
www.digitalsme.eu
www.futurelearn.com
www.itpro.co.uk
www.wipo.int
https://money.howstuffworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RQOJgEA5e1k
www.enago.com
http://continuingprofessionaldevelopment.org/
www.rand.org
www.ifdc.global
www.researchgate.net
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PRODUSE/OUTPUTURI

Disponibilitatea de a ctiva independent, de a actualiza abilitățile, metodele de
învățare, tehnologiile și instrumentele existente

Cunoașterea importanței dezvoltării profesionale continue în era digitală

Cunoașterea unor noi metode de învățare

Actualizarea abilităților meșteșgurești și tehnologice

Cunoașterea unor noi instrumente pentru dezvoltarea profesională continuă.
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B. FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
B.1 INSTRUMENTE DE ÎNVĂȚARE

Titlul Modulului: B. FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
Titlul submodululuiB.1. INSTRUMENTE DE ÎNVĂȚARE
Titlul unității INSTRUMENTE DE ÎNVĂȚARE
25 ore
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie capabil să utilizeze comunicarea online, networkingul și instrumentele colaborării.
CONȚINUTURI
Comunicarea online, networking și colaborarea
Web-ul este un mediu ideal pentru comunicarea tutore-cursant și cursant-cursant, sprijinit și de grupuri de
informare și liste de e-mail. Pot fi utilizate diferite mecanisme bazate pe web, variate în funcție de
complexitatea lor, pentru a facilita feedbackul și comunicarea cursanților. De exemplu, un simplu formular
Web anonim poate fi utilizat în cadrul unui anumit curs pentru a încuraja studenții să pună întrebări cu
privire la sarcini specifice sau alte probleme legate de curs și să împărtășească aceste informații întregului
grup. Isntrumentele mai sofisticate sunt discuțiile și conferințele web, precum și mediile de învățare online.
Instrumentele de comunicare cele mai comune din cadrul cursurilor online includ emailul, mesageria și
blogul.
E-mail: înseamnă scrisoare electronică, este definit ca transmisie de mesaje printr-o rețea de comunicare.
Sunt numeroase furnizori de servicii de e-mail, printre care cei mai renumiți sunt Yahoo Mail și Gmail.
Schimbul de mesaje prin email cu un tutore sau mentor este o experiență de învățare online.
Mesageria instant / Instant Messaging (IM): Mesageria instant este schimbul de mesaje text printr-o
aplicație software în timp real. Mesageria instant permite cursanțlor să discute între ei prin mesaje text.
Acest lucru a devenit foarte popular, deoarece aici, totul este realizat într-un mod mai rapid, mai fiabil și
coeziv. Mesageria instant îi ajută pe profesori să creeze grupuri specifice subiectului pentru schimbul de
informații și schimbul de resurse. Aplicațiile de mesagerie instant, precum WhatsApp sunt utilizate pe
scară largă de către comunitatea de predare ca instrument de comunicare fiabil.
Chat: Chatul este un instrument de comunicare sincronă care facilitează comunicarea online. Acest
instrument îi ajută pe profesori și cursanți să programeze o discuție cu privire la o anumită întrebare sau
temă și să salveze ulterior discuția de chat pentru o utilizare ulterioară. Instrumentul de chat este un
instrument integrat în toate LMS și există multe aplicații de chat independente care pot fi utilizate în afara
LMS.
Blogul: Un blog este propriul dvs. website pe care urmează să îl actualizați continuu. Un blog este un
jurnal personal sau un jurnal online actualizat frecvent. În bloguri, intrările sunt afișate de obicei în ordine
cronologică inversă. Majoritatea blogurilor sunt interactive, permițând vizitatorilor să lase comentarii și
chiar să transmită mesaje reciproce prin intermediul widgeturilor de pe bloguri, iar această interactivitate
este cea care le distinge de alte site-uri web statice. Multe bloguri oferă comentarii sau știri despre un
anumit subiect; altele funcționează ca jurnale online mai personale. Un blog tipic combină text, imagini și
linkuri către alte bloguri, pagini web și alte medii legate de subiectul acestuia. Majoritatea blogurilor sunt
în primul rând textuale, deși unele se concentrează pe artă (blog de artă), fotografii (blog foto), videoclipuri
(video blogging), muzică (blog MP3) și audio (podcasting)16.
Instrumente de colaborare
În întreaga lume asistăm la tranziția către învățarea colaborativă. Avantajele învățării colaborative sunt
imense. Le permite cursanților să câștige din experiența colegilor lor și să-i ajute să dobândească și să
16

Padrón,
C.¸
et.
al.
The
collaborative
development
of
https://pdfs.semanticscholar.org/0f8f/4b353292c5d14922adba5d11bef20494e6c4.pdf

didactic

materials.

Source:
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păstreze informații într-un mod mai implicat. Astfel, vedem că majoritatea formărilor online este, de
asemenea, una socială. Cursanții învață prin colaborarea cu colegii din grupuri mai mici sau mai mari.
Tehnologia e-learning oferă o serie de colaborări, unele dintre instrumentele populare de colaborare
includ Chat, forum, wiki, grupuri online, conferințe audio / video, și rețele sociale.
Forumurile de învățare colaborativă promovează interacțiunea cursanților prin intermediul panourilor
de mesaje, unde elevii pot posta întrebări și răspunsuri; chat text sau forumuri unde elevii pot comunica; și
discuții tematice, în care facilitatorii și studenții pot discuta un subiect dat și își pot revizui reciproc
răspunsurile.
Wiki: Un wiki este un site web colaborativ care colectează și organizează conținut, creat și revizuit de către
utilizatorii săi. Cel mai cunoscut exemplu este Wikipedia. Wiki-urile sunt o modalitate de a dezvolta o bază
de cunoștințe în jurul unei anumite zone de conținut, fie că sunt cele mai bune practici într-un anumit
domeniu sau cum se utilizează un anumit software. Mai multe software-uri ajută la crearea wiki online și
unul dintre cele mai faimoase dintre acestea este Wordpress. Wiki este, de asemenea, o caracteristică
disponibilă în tot sistemul de management al cursanților. Într-un context de e-learning, wiki le permite
profesorilor să ofere cursanților mai multe tipuri de sarcini pentru a colabora și a crea conținut pentru
orice subiect. Platformele Wiki sunt utilizate pe scară largă pentru a crea și partaja resurse educaționale
deschise, iar în Karnataka inițiativa KOER este dezvoltată pe o platformă wiki
Marcare socială: un serviciu de marcare socială este un serviciu online centralizat care permite
utilizatorilor să adauge, să colecteze, să editeze și să partajeze marcaje ale documentelor web. Site-urile de
marcare socială îmbunătățesc experiențele de învățare prin încurajarea colaborării de grup. De asemenea,
ajută la organizarea și economisirea resurselor web mai repede și mai ușor pentru studenți. Serviciile de
marcare socială oferă un domeniu mai mare de cercetare, integrare și colaborare în comparație cu
aplicațiile de marcare mai tradiționale, cum ar fi browserele, care oferă funcționalități limitate. Există
multe servicii disponibile gratuit pentru crearea și partajarea marcajelor sociale și cele mai renumite
dintre acestea sunt Diigo, Delicious și StumbleUpon. Profesorii pot crea marcaje sociale ale resurselor unui
capitol și pot invita alți profesori să contribuie și să noteze. Marcajele sociale astfel create pot fi împărtășite
cursanților, iar profesorii pot, de asemenea, să dea sarcini cursanților pentru a construi în mod colaborativ
marcaje sociale legate de un anumit subiect.
Site-uri de social networking. Site-ul de rețea socială este expresia utilizată pentru a descrie orice site
web care permite utilizatorilor să creeze profiluri publice în cadrul acelui site web și să formeze relații cu
alți utilizatori ai aceluiași site web care își accesează profilul. Site-urile de rețele sociale pot fi folosite
pentru a descrie site-uri web bazate pe comunitate, forumuri de discuții online, camere de ședință și alte
spații sociale online. Exemplele includ Facebook, Twitter, Linkedln, Google+ etc. Rețelele sociale pot fi
utilizate în mod eficient pentru e-learning prin crearea unor grupuri de interese specifice. Cursanții din
acest grup pot împărtăși informații, fotografii, videoclipuri, grafică legate de un anumit subiect. Acest lucru
poate fi folosit și de profesori pentru a colabora la generarea și partajarea resurselor online cu ușurință,
facilitând astfel învățarea.
Cursurile online integrează prezentări multimedia, utilizând tehnologia media streaming. Webcasting
folosește fluxuri media pentru a transmite audio și video pe Internet. Termenul „webcasting” se referă la
audio și videoclipuri trimise dintr-o singură sursă către mai mulți receptori pasivi. Aplicația tipică este
lecția video, în care un expert vorbește simultan cu mulți cursanți, fără nicio interacțiune. Cu toate acestea,
difuzările web înregistrate pot fi furnizate pentru utilizare asincronă. Videoclipurile pot fi utilizate de
facilitator pentru a oferi conținut (de exemplu, lecții video scurte în care un expert vorbește), motivație sau
orientare. Acestea sunt folosite pentru a arăta obiecte sau procese în mișcare (de exemplu, asamblarea
componentelor unei mașini), prezentarea unor persoane reale vorbind (de exemplu, instructorul) etc.
Conferința web oferă comunicare bidirecțională, coordonare și colaborare în situațiile de învățare.
Conferința web se referă la o prezentare educațională live online, în timpul căreia spectatorii participanți
pot trimite întrebări și comentarii. Conferința web este un instrument de comunicare sincronă prin elearning (conferințele web înregistrate pot fi furnizate pentru utilizare asincronă, dar atunci nu este
posibilă nicio interacțiune). Conferința web este o aplicație extrem de interactivă, bazată pe Internet, cu un
set bogat de funcții de colaborare (de exemplu, audio / video de la prezentatori și cursanți, partajarea
aplicațiilor, instrumente de whiteboard și mark-up, săli de discuții, sondaje, teste, ridicarea mâinilor și
răspunsuri la emoticon, diapozitive și conținut media, vizitare site-uri web, chat public / privat cu text).
Este capabil să scaleze de la grupuri mici la sute sau mii de utilizatori simultani.
CRITERII DE EVALUARE
Recunoașterea metodelor și instrumentelor aplicate în comuniarea online, networking și colaborare
Capacitatea de a selecta un instrument adecvat pentru un anumit mediu de învățare
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Capacitatea de a utiliza acel instrument
RESURSE
Metode de învățare bazate pe tehnologie: https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
Devekzic, Vladan. Semantic web and education
Adaptarea materialelor de învățare pentru învățarea de la distanță:
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-LearningMaterials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
UNESCO. “ICT in Schools: A Handbook for Teachers or How ICT Can Create New, Open Learning
Environments”
PRODUSE/OUTPUTURI
Module de Formare IO2
INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE
Selectați dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false::
a) Instrumentele de comunicare cele mai comune în educația online sunt: instrumentele bazate pe email,
discuțiile, forumul, wiki, alte instrumente de partajare și editare, blog, webcasting, chat și mesageria
instant), whiteboard și insturmente de screen-sharing, conferințele audio și video.
b) Instrumentele de colaborare populare includ chat, forum, wiki, grupuri online, conferințe audio/video,
marcare socială și rețelele de socializare.
c) Cursul online sprijinit de Moodle promovează o abordare colaborativă. Moodle vine în ajutorul
profesorilor în crearea cursurilor online bazate pe interacțiune și colaborare.
d) Webcasting permite participanților să adreseze întrebări și comentarii pe parcursul prezentării
educaționale online, pe când conferința wev este un instrument pasiv de ascultare, vizionare fără
interacțiuni între participanți în timpul prezentării.
Răspunsuri: adevărat (a, b, c); fals (d)
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B. FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
B.2 CREAREA DE CONȚINUT
B.2.1 Resurse educaționale deschise
B.2.2 Instrumente și platforme libere pentru crearea, publicarea resurselor de învățare
B.2.3. Colectare, curare și organizare de resurse de învățare
Titlul modulului
B.FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
Titlul submodulului
B.2 Crearea de conținut
Titlul unității
(ore)
B.2.1Resurse educaționale libere
17
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie capabil să livreze conținuturi pentru platforma e-learning
Cunoștințe:
 să recunoască diferitele materiale audiovizuale necesare pentru conceperea conținutului de
învățare, inclusiv a resurselor educaționale deschis
Abilități:
 să fie capabil să planifice materiale de învățare deschise, conținuturi și activități pentru
platformele de învățare online
 să fie capabil să producă materiale de învățare deschise, conținuturi și activități pentru
platformele de învățare online
Competențe:
 să realizeze un plan și pe baza acestuia să producă conținuturi ale învățării electronice
 să livreze propriul material de e-learning pentru un program de formare specific, în acord cu
cerințele unei platforme de învățare
CONȚINUTURI
Introducere
Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt materiale de educație/formare (de la textul simplu până
la module complete) care sunt disponibile pentru a fi accesate, utilizate, adaptate și redistribuite în
mod liber sau cu mici restricționări de utilizatori. Aspectele cheie sunt de tip legal, nu tehnic: un fișier
PDF poate fi accesibil online, dar dacă accesul depinde de plata unui abonament sau de acceptarea
unui acord care vă împiedică să-l împărtășiți sau să adăugați comentarii, să-l includeți într-un set de
materiale de învățare pentru o clasă etc., atunci nu este o resursă deschisă.
Instrumente și concepte
 2012 Paris Open Educational Resources Declaration este o recomandare adresată statelor
Congresului Mondial OER găzduit de UNESCO. Solicită o diversitate de acțiuni pentru a
încuraja conștientizarea și utilizarea OER, pentru a promova înțelegerea și utilizarea cadrelor
de licențiere deschise, pentru a facilita găsirea, recuperarea și partajarea OER, pentru a
încuraja licențierea deschisă a materialelor educaționale realizate din fonduri publice și multe
altele.
OER Commons este un site online cu instrumente pentru a ajuta la construirea și publicarea
OER, cum ar fi planuri de lecții și cursuri, o bibliotecă de OER și o diversitate de alte
instrumente pentru conectarea și partajarea OER
OERCRAFT este un proiect înființat de Comisia Europeană cu scopul de a dezvolta și
îmbunătăți OER (targetat la microîntreprinderi și întreprinderi legate de meserii, meșteșuguri
Creative Commons este o organizație globală non-profit cu
scopul de a permite partajarea și reutilizarea lucrărilor prin
furnizare de instrumente legale libere. Licența sa variază de la
simpla atribuire (autorii permit ca lucrările lor să fie distribuite, remixate, adaptate sau
construite pe baza acestora, chiar dacă în scopuri de profit, atâta timp cât sunt recunoscuți
drept creatorii originali) pănâ la atribuiri care previn scopurile de profit și
interzic derivarea (cea mai restrictivă licență).
Practica
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1. Alegeți una dintre lucrările dvs. originale (un text, o imagine etc.) sau creați una simplă pentru
această practică. Aplicați-i licența „Atribuire” Creative Common, incluzând în ea eticheta
grafică corespunzătoare, literele CC BY și conectând la rezumatul licenței și textul legal, toate
acestea fiind în licenses page of the Creative Commons site. Creați un exemplu al utilizării
adecvate a lucrării și unu pentru utilizarea neadecvată.
2. Faceți același lucru pentru alte licențe ale siteului Creative Commons. Notă: pentru tuilizatorii
comerciali ai unei lucrări puteți realiza un exemplu privind cum ar putea fi folosit.
3. Căutați resurse pe web (video, imagini, text, cursuri, guidebooks, etc.). Puteți identifica
folosinșa acestora?Uitați-vă și la termenii de licență și alte texte legale asociate cu resursa ori
cu websiteulcare le furnizează. Notificați dacă nu folosesc creative commons, iar dvs. trebuie
să constatați din termenii lor libertatea sau nu de acces, utilizare, adaptare și redistribuire.
4. Enumerați, pentru fiecare resursă pe care ați identificat-o: deschiderea accesului (direct?
Înregistrare gratuită? Înregistrare plătită / restricționată?); utilizare (cine poate folosi resursa
pentru un curs de formare? nimeni? doar școli publice? vreo școală? ce zice de tutori privați
sau companii de formare?); adaptare (resursa poate fi schimbată sau trebuie folosită „așa cum
este”? răspunsul depinde de plată?); redistribuire (puteți redistribui resursa sau vă puteți
referi doar la locația actuală?)
Lectură suplimentară
Educase Open Educational Resources collection - https://library.educause.edu/topics/teaching-andlearning/open-educational-resources-oer
Open Educational Resources site of the International Council for Open and Distance Education https://www.icde.org/open-education-resources
OER Portals: http://www.pearltrees.com/joycevalenza/oer-portals/id17856381#l198
Ghiduri suplimentare pentru formatorii meșterilor:
1. Înainte de a publica lucrarea dvs. într-un singur depozit sau instrument, verificați termenii de
licențiere pentru a vedea ce control ați păstrat asupra lucrării dvs. (o puteți împărtăși în altă
parte, de exemplu?)
2. Gândiți-vă cum să exprimați licența în lucrări non-text. De exemplu, pentru creditele de
deschidere sau creditele finale ale unui videoclip; ca un banner alb pe o imagine; ca text lateral
pe un site Web unde distribuiți lucrarea; ca o piesă audio la deschiderea sau la sfârșitul unei
înregistrări; etc.
CRITERII DE EVALUARE
1 – Dacă cineva vede lucrarea dvs. elaborată conform sarcinii de prwactica nr. 1 poate regăsi iconul de
licență, literele CC BY, dând click sumarul licenței și textul legal? Ați realizat un exmeplu unde autorul
este atribuit și unul în care nu?
2 – Pentru celelalte licențe ați produs un exemplu pentru conformitate și neconformitate?
3 – Ați căutat un număr adecvat și o diversitate de resurse și ați reușit să identificați pentru fiecare
autorizarea (sau neautorizarea) de acces, utilizare, adaptare și redistribuire, adică nivelul de
deschidere?
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune de internet, opțional: proiector.

PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții cunosc și au abilități în resurse educaționale deschise
Cursanții pot selecta și utiliza RED/OER Learners în limitele licențierii lor, planifica resursele de
învățare ca OER-uri și alege licențierea adecvată pentru OER-urile făcute de ei
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INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE
1. Arătați cuiva exemplele dvs. de lucrări cu licențe Creative Commons și întrebați-le dacă pot afla
condițiile de licențiere pentru fiecare.
2. Arătați cuiva exemplele dvs. de utilizare adecvată și neadecvată. Pot ghici care este care? Sunt de
acord cu corectitudinea exemplelor dvs.?
3. Trimiteți un e-mail persoanelor responsabile cu unele dintre resursele web pe care le-ați găsit
pentru exercițiul de practică nr. 3 și 4 și întrebați-le dacă ați înțeles corect că puteți / nu puteți utiliza,
adapta sau redistribui munca lor pentru un caz specific de formare a meșteșugurilor. Din răspunsurile
lor, ați înțeles corect termenii originali?
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Titlul Modulului: B. FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
Titlul submodululuiB.2. CREAREA DE CONȚINUT
Titlul unității
(ore)
B2.2 Instrumente și platforme libere pentru crearea, publicarea resurselor de 17
învățare
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie capabil să selecteze și să folosească instrumente deschise pentru crearea
resurselor de e-learning.
Cunoștințe:
 Să selecteze care formate audio și video sunt cele mai cunoscute, și să le cunoască
caracteristicile
 Să selecteze care formate de text și hipertext sunt cele mai cunoscute, și să le cunoască
caracteristicile
 privind instrumentele existente pentru crearea resurselor de învățare interactivă
 privind platformele existentre pentru publicarea resurselor de învățare
Abilități:
 Să folosească instrumente de înregistrare și editare audio, video
 Să utilizeze instrumente de editare online pentru textele și hipertextele împărtășite
 Să folosească instrumente de creare a unor conținuturi interactive
 Să folosească platforme online pentru stocarea și regăsirea resurselor
Competențe:
 să creeze resurse multimedia de învățare folosind materiale audio, video, text și hipertext
 să creeze resurse de învățare interactivă
 să combine resursele de învățare cu platformele online pentru distribuire
CONȚINUTURI
Introducere
În timp ce resursele de învățare pot fi variate și foarte diferite, formează text static în jocuri și simulări
interactive, o parte semnificativă a acestora se bazează pe o combinație de text, audio și video, adesea
cu hyperlinkuri care permit utilizatorilor să exploreze alte părți ale resurselor - sau resurse noi –
făcând doar clic pe ele. Deoarece dispozitivele computerizate stochează doar informații numerice,
toate conținuturile non-numerice, de la text la video, trebuie codate ca numere. Aceasta înseamnă că
pentru fiecare imagine, sunet, text și video care trebuie salvat, trebuie efectuat un proces ”în culise”,
transformând presiunea și frecvența sunetului, culorile și intensitatea imaginii și a videoului, literele și
celelalte simboluri într-o reprezentare numerică. Și atunci când trebuie să auzim și să vedem datele
transformate, trebuie efectuat un alt proces ca numerele să fie sunete, lumină sau o altă formă de
exprimare pe care oamenii o înțeleg. De-a lungul timpului, au fost create numeroase procese diferite
pentru fiecare serviciu, prioritate diferită. Unele aveau menirea de a fi rapide. Alții aveau scopul de a
ocupa un spațiu cât mai redus sau a avea cel mai scurt timp de transmisie. Altele au fost menite să fie
rezistente la erorile de transmisie. Și unele au fost menite pur și simplu să fie deținute de creatorii lor,
blocând utilizatorii să folosească (și să plătească) doar un număr limitat de instrumente.
Prin urmare, este relevant să avem cel puțin o înțelegere introductivă a celui mai obișnuit format
pentru audio, grafică, video, text și hipertext, să reușim să folosim cât mai multe resurse disponibile și
să facem accesibile creațiile noastre. Principala preocupare cu privire la formatele de fișiere pentru
formarea meseriașilor, meșteșugarilor este că acestea să fie cunoscute, astfel încât studenții să le poată
accesa cu ușurință și, să recunoască cât multe instrumente pentru o flexibilitate mai mare în
producerea și dezvoltarea activităților educaționale.
Formate audio, imagine și video
Diversele formate pot fi diferențiate în funcție de capacitatea de optimizare a fișierelor pentru o
anumită mărime (salvând astfel spațiu, ajutând la transferul online mai rapid) sau calitate (formate
mai largi, timp de transfer mai lung, dar un nivel de precizie mai ridicat).
Audio:
MP3 (“MPEG Layer 3”) este formatul cel mai cunoscut datorită asigurării mărimii reduse a fișierului și
a bunei calități audio. Cu toate acestea, dimensiunea redusă a fișierului este obținută prin pierderea
calității. Pentru a nu pierde calitatea, cel mai obișnuit format este WAV („Waveform”) sau, pentru o
compresie fără pierderi de calitate FLAC (Free Lossless Audio Codec), deși foarte puține instrumente
recunosc acest format.
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Imagine:
O mare majoritate a imaginilor fotografice este stocată în format
JPEG / JPG, deoarece oferă o calitate foarte bună a dimensiunilor
mici de fișiere. Cu toate acestea, în cazul imaginilor care nu sunt
fotografice, pierderea calității JPEG este foarte vizibilă sub formă
de neclaritate sau netezire culorii, așa cum se arată în imaginea de
probă din dreapta. Pentru imaginile fotografice unde precizia
culorii este critică, aceasta este, de asemenea, o limitare serioasă a
JPEG. Pentru stocarea imaginilor fără nicio pierdere de calitate,
formatul cel mai utilizat este PNG, deoarece gestionează o
compresie bună a imaginilor care nu sunt fotografice și păstrează informațiile despre culori. Alte
formate sunt TIFF / TIFF sau BMP, dar devin mai puțin frecvente în afara contextelor profesionale de
editare. Unele imagini pot fi stocate sub formă de instrucțiune de desen (în limbaj tehnic, în format
vectorial) în loc de imagini statice, permițându-le să fie lărgite fără pierderi de calitate (imaginile
statice, atunci când sunt mărite încep să prezinte linii zimțate - efectul „scară”) . Aceste formate sunt
destul de cunoscute, dar mai există și SVG (“Scalable Vector Graphics”) sau EPS (“Encapsulated
PostScript”).
Video:
Video-urile sunt secvențe de imagini și sunet, ceea ce înseamnă că dimensiunile fișierelor (și timpul de
transfer) sunt mult mai mari decât cele ale imaginilor. Din acest motiv, este neobișnuit să lucrezi cu
videoclipuri necomprimate în afara contextelor profesionale. Spre deosebire de imagini și audio,
formatele video nu s-au concentrat în jurul câtorva formate, existând cel puțin 5 formate frecvent
întâlnite: MP4 („MPEG-4”), AVI („Audio Video Interleave”), MOV (din „movie”), un format numit de fapt
QuickTime, adesea folosit de Apple), FLV („Flash Video”) și WMV („Windows Media Video”). Aceste
formate acceptă și mai multe codări interne, cu nume precum H.264, H.265, MPEG-4, DivX, XviD și
multe altele. Caracteristicile tehnice se schimbă rapid, dar atunci când constatați că un instrument nu
acceptă un format de videoclip, puteți utiliza un alt instrument pentru a converti în alt format. Cu toate
acestea, având în vedere că toate aceste formate comprimă video-uri în timp ce se pierde din calitate,
în procesul de conversie există întotdeauna o degradare a calității, deci ar trebui să păstrați
întotdeauna o copie a videoclipului original și să o convertiți din acea copie ori de câte ori este posibil.
Text & Hypertext:
Cea mai simplă reprezentare numerică a textului se numește ASCII
(„American Standard Code for Information Interchange”), numită adesea
pur și simplu „Text simplu”. Totuși, acest lucru ar trebui evitat pentru
textele non-engleze, deoarece caracterele accentuate, cum ar fi „á”, „ã”, „ü” și
altele, precum caractere grecești, arabe sau chineze nu sunt reprezentate în
mod standard în acest format și prin urmare, pot să apară deformate în
diferite calculatoare din diferite țări. Din acest motiv, ori de câte ori un instrument permite, ar trebui
folosit codificarea textului „Unicode”, care asigură faptul, că textul este stocat constant în limbi.
Unicode poate apărea ca „UTF-8” sau „UTF-16”, dar pentru majoritatea problemelor de conținut
educațional, diferența dintre acestea două nu este relevantă. Imaginea din dreapta arată meniul
„Codificare” din Windows Notepad, care este disponibil când salvăm textul.
Hypertext se referă la textul care conține instrucțiuni pentru plasarea elementelor adiționale, cum ar fi
imagini, aliniere, formatare și legături (numite „hyperlink”) către alte părți ale aceluiași text sau alte
texte, imagini, videoclipuri și resurse, în general. Cel mai obișnuit format este HTML („HyperText
Markup Language”), dar adesea textul formatat și hiperlegat este furnizat ca document PDF („Portable
Document Format”). În mod obișnuit, paginile HTML vor fi utilizate atunci când trebuie să le edităm în
mod regulat, iar PDF pentru prezentarea finală a rezultatelor. Cele mai frecvente metode de a crea un
PDF sunt „a salva în format PDF” în alte instrumente de editare a documentelor sau prin „tipărirea în
format PDF” folosind o „imprimantă PDF”.
Resurse interactive de învățare
Multe instrumente online oferă servicii pentru crearea de conținut interactiv, cu diferite grade de
simplitate (sau complexitate). Acestea vă vor permite să combinați resurse de text, audio, imagine și
video, să atribuiți reguli de navigare sau să reacționați la acțiunile utilizatorului. De exemplu,
PurposeGames permite crearea rapidă a jocurilor pentru evaluare (text, imagine, potrivire, etc.) care
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pot fi partajate pe orice pagină Web. Sploder permite crearea de jocuri online, cum ar fi jocuri
mecanice clasice, platformere, jocuri de tragere și multe altele, care pot fi folosite pentru implicarea
cursanțior, ajutându-i să exprime dinamica conceptelor de învățare și a punctelor de vedere ale
acestora. De exemplu, permițând cursanților să creeze jocuri care să reflecte povești, amintiri,
perspective personale, temeri și îndoieli, așteptări și obiective. Multe instrumente permit combinarea
între ele și alte tipuri de creare de conținut interactiv, cum ar fi povești interactive sau prezentări de
diapozitive (Adobe Spark, Google Photos, Prezi), infografii și rapoarte interactive (Infogram) și multe
altele.
Platforme pentru publicarea resurselor de învățare
Invariabil, platformele de învățare, precum Moodle și altele permit încărcarea și publicarea
conținutului de bază, cum ar fi text / hipertext, fișiere, imagini și mici videoclipuri sau fișiere audio.
Pentru videoclipuri și fișiere audio mai mari, galerii foto mari și orice conținut interactiv, cea mai
comună soluție este folosirea unui serviciu online de stocare sau depozitare. Videoclipurile sunt
stocate în mod obișnuit pe YouTube și Vimeo, materialele audio ca și benzi sonore de video pot fi
stocate pe platforme, precum SoundCloud, iar conținuturile interactive pe website-urile care permit
crearea lor. Mai multe servicii permit, de asemenea, crearea rapidă a site-urilor Web, precum Google
Sites, care permit formatorilor de meserii și meșteșuguri să elaboreze și să combine conținutul static și
interactiv din diverse surse din mediul online.
Instrumente
Audacity – software de înregistrare și editare a materialelor audio
Bullzip – PDF printer
FormatFactory – instrument pentru conversia fișierelor video și audio
Lightworks – software pentru crearea și editarea video
Paint.Net – software pentru editare de imagine
VLC –video player apropae universal.
Practica
1. Descărcați instrumentele și creați diverse fișiere audio, video, imagine și PDF. Folosiți instrumentele
pentru a le converti între diferite formate și comparați rezultatele, deschizându-le în computer și
verificând calitatea, viteza, dimensiunea și cât de repede le puteți trimite altor persoane de pe web.
2. Utilizați Audacity pentru a înregistra un fișier audio și editați-l tăind secțiuni (de exemplu, ștergând
biți silențioși la început sau la sfârșit) și aplicând efecte cum ar fi amplificarea și reducerea zgomotului.
3. Utilizați Lightworks pentru a combina videoclipuri și audio într-un film, editând un videoclip
existent, tăind părți suplimentare și păstrând doar o secțiune relevantă.
4. Încărcați fișiere audio și video în servicii precum YouTube și SoundCloud. Apoi creați un site pe
Google Sites și organizați o pagină cu text, imagini și încorporarea videoclipurilor YouTube și a audio
SoundCloud, urmând instrucțiunile lor de „încorporare”.
5. Explorați resursele de învățare interactive menționate pentru a crea un conținut interactiv și
includeți-l în pagina Google Sites creată anterior, urmând instrucțiunile fiecărui site pentru
încorporare.
Lectură suplimentară
10 Common Video File Formats, Codecs, and Containers https://www.borrowlenses.com/blog/video-file-formats/
51 Best Free Visual Content Creation Tools To Make Marketing Easy - https://optinmonster.com/bestvisual-content-creation-tools/
Get Started with Sites - https://gsuite.google.com/learning-center/products/sites/get-started/#!/
Designing Accessible Learning Content - http://www.teaching-learning.utas.edu.au/content-andresources/accessibility
Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor și meșteșugurilor pentru
resurse educaționale deschise:
1. Ori de câte ori este posibil, păstrați copii personale ale tuturor resurselor - texte, fișiere audio,
imagine și video, și salvați paginile Web. Acest lucru vă va permite să recuperați conținutul,
dacă unele servicii online încetează să fie disponibile sau încetează să mai fie gratuite.
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2.

Utilizați conținuturi interactive ca și complementare, nu ca și conținut de bază – astfel
cursanții pot accesa majoritatea conținuturilor offline sau chiar le și pot salva, chiar dacă au
lățime de bandă redusă sau pot plăti taxe de conectare.
3. Nu uitați, că uneori cursanții accesează conținutul mergând, în transportul public sau în locuri
aglomerate, deci asigurați-vă că există modalități de a interacționa cu conținutul dvs. pe
ecrane mici și fără a necesita sunet.
4. Unii cursanți pot avea dizabilități, planificați deci alternative când elaborați un conținut. De
exemplu, utilizatorii nevăzători nu sunt capabili să urmărească un video, deci este necesar de
o descriere textuală care le asigură aceeași informație. Simbolurile grafice și Simbolurile
grafice și indiciile textuale pot ajuta utilizatorii nevăzători să interpreteze indiciile contextuale
precum muzica / zgomotul. Pentru conținut interactiv, amintiți-vă că unii cursanți pot avea
dizabilități de mișcare și necesită mai mult timp, deci abțineți-vă de la solicitarea unei
interacțiuni bazate pe timp (de exemplu, dacă utilizați jocuri de acțiune, aveți căi alternative
de învățare pentru cursanții cu dizabilități vizuale și motorii). Mai multe informații despre
„Proiectarea conținutului de învățare accesibil” vedeți linkul de mai sus.
CRITERII DE EVALUARE
1- Diversitatea versiunilor acelorași audio, imagini și video folosind formate diferite
2- Compararea versiunilor pre-editing și post-editing ale fișierelor audio și video
3- Existența unui folm creat prin combinarea altor fișiere audio și video
4- Linkuri către un conținut de pe o platformă online și potrivirea fișierelor locale
5- Existența unui site Google ca o combinare de texte, imagini, audio/video embedded de pe
platforme online
6- Existența conținuturilor de învățare interactivă pe același site, încorporate de pe platforma lor
online originală
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune internet; opțional: proiector.

PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții cunosc instrumente și platforme deschise pentru crearea și publicarea resurselor de învățare
Cursanții pot crea resurse de învățare multimedia, folosind audio, video, text, hypertext și combina
resursele cu platforme online pentru a le publica
INSTRUMENTE DE AUTOEVALUARE
1. Ați reușit să creați versiuni pentru același fișier audio, de imagine și video în formate diferite?
2. Ați reușit să identificați diferențele dintre acestea din aspectul calității, rapidității, mărimii,
etc.?
3. Ați reușit să înregistrați și să editați un fișier audio inclusiv amplificarea și reducerea
zgomotelor?
4. Ați reușit să creți un film combinând video-urile și sunetele?
5. Ați reușit să editați un video existent, tăind părți din acesta, păstrând doar o secțiune
relevantă?
6. Ați reușit să încărcați material audio și video pe o platformă online?
7. Ați reușit să creați un website în care să încorporați materiale audio și video găzduite de
platforme online?
8. Ați creat o diversitate de resurse de învățare interactivă pe care le-ați încorporat în website-ul
dvs?
9. Ați creat forme alternative de conținut pentru a le reda în mod accesibil pentru cursanții cu
dizabilități?
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Titlul modulului
B.FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
Titlul submodulului
B.2 Crearea de conținut
Titlul unității
(ore)
B.2.3. Colectarea, curarea și organizarea resurselor de învățare
17
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie capabil să colecteze, să păstreze și să organizeze resursele de învățare
Cunoștințe:
 Concepția păstrării conținutului pentru învățarea individuală
 Etapele păstrării continutului: colectare, sinteză, comentare, conexiune
Abilități
 Relaționarea etapelor de păstrare a conținutului cu acțiunile legate de conținutul de învățare
 Descoperirea instrumentelor adecvate păstrării conținutului
 Experimentarea instrumentelor pentru păstrarea conținutului
 selectarea și aplicarea instrumentelor pentru fiecare etapă a păstrării conținutului
Competențe:
 Construirea și dezvoltarea spațiilor de învățare a cunoștințelor pentru sectorul meseriilor și
meșteșugurilor
CONȚINUTURI
Introducere
Resursele de învățare pentru meserii apar și dispar pe platformele online. Calitatea, utilitatea și
domeniul de aplicare al acestora variază imens, ceea ce poate fi descurajant sau dezorientant pentru
cursanți. Astfel, formatorii online trebuie să fie parteneri în procesul de navigare și explorare a
resurselor de învățare în continuă schimbare. Simpla colectare și indexare a acestora devine curând
atât de mare și depășită, încât devine inutilă. Astfel, formatorii trebuie să fie curatori de conținut. Pe
lângă faptul că acționează ca și curatori pentru cursanții lor, formatorii ar trebui, de asemenea, să
încurajeze cursanții să își păstreze propriile resurse de învățare, ca parte a procesului lor de învățare
reflexivă. Păstrarea conținutului depășește colectarea resurselor: înseamnă organizarea în mod util,
furnizarea informațiilor contextuale, cum ar fi calitatea, tema, domeniul de aplicare, cât de actuale
sunt, etc. Conținuturile organizate sunt astfel mai valoroase pentru învățare decât dacă ar fi doar
elemente individuale. De asemenea, păstrarea conținutului educațional poate fi generică în ceea ce
privește grupul țintă mai concentrat. De exemplu, conținuturile păstrate pentru sectorul meseriilor și
meșteșugurilor pot include tot felul de sfaturi privind materiile prime, dar conținuturile recomandate
pentru o școală specifică ar trebui să pună accent mai mare pe materiile prime disponibile sau
accesibile cu ușurință de bugetul cursanților, pe tehnicile prioritare în proiectele unei anumite școli și
pe multe alte elemente ce țin de contextul local.
Etapele păstrării conținutului
Acest proces este un ciclu cu patru etape continue (și paralele):
1. Colectarea, proces de căutare regulată, de indexare a resurselor
relevante și de organizare logică și consistentă a acestora;
2. Sintetizarea, este sarcina de a reduce complexitatea și
extinderea resurselor prin concluderea aspectelor cele mai
relevante;
3. Comentarea, este sarcina de a asocia informațiile contextuale șu
resursele, cum ar fi gradul lor de utilitate, complementaritatea,
cum se compară cu celelalte resurse, care aspecte le leagă cu alte
resurse, cum să le actualizăm, etc.
4. Conectarea, este procesul de prezentarea a resurselor păstrate în fața unei comunități,
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implicarea acestei comunități în îmbunătățirea calității procesului de depozitare, și de
schimbarea a tuturor aspectelor (colectare, sinteză, comentariu) ca acestea să răspundă cât
mai bine la nevoile și scopurile comunității.
Instrumente
Team Curation Tools and Platforms - https://www.pearltrees.com/t/curation-toolsplatforms/id17762089#l346
16 Curation Tools for Teachers and Students - https://shakeuplearning.com/blog/16-curation-toolsfor-teachers-and-students/
Practica
1. Selectați un subiect de învățare specific despre meșteșuguri (de exemplu, vopsire) și un public țintă
(de exemplu, studenți de educație și formare profesională) care va fi folosit pentru a urma cele patru
etape ale pregătirii pentru un minim de 10 resurse despre subiectul dvs. ( conform instrucțiunilor din
următoarele elemente).
2. Colectați 10 resurse diferite printr-o combinație de căutare Google.com, căutare pe Twitter și
Facebook și alte rețele sociale și căutare platforme de publicații precum SlideShare, Scribd și Issuu.
Organizați-le în cel puțin trei categorii.
3. Sintezați fiecare resursă (maximum 30 de cuvinte).
4. Comentați categoriile sau resursele individuale, după caz.
5. Publicați rezultatul curatat și împărtășiți-l cu alte persoane, în mod ideal cu publicul țintă; conectațivă cu acei oameni, obținând feedback-ul lor.
6. Folosind listele de instrumente, revizuiți pașii anteriori și efectuați-le cu diferite instrumente,
încercându-le și experimentând.
Lectură suplimentară
Content Curation for Learning - The Complete Guide from Anders Pink.
https://anderspink.com/documents/content-curation-book.pdf
Content Curation Official Guide. https://medium.com/content-curation-official-guide/about
Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor și meșteșugurilor pentru
dezvoltarea mediului personal de învățare:
1. Fiți valoroși: nu sintetizați și nu comentați copiind / alăturând text din instrumente, creați
sinteze și comentarii adecvate pentru publicul tău țintă.
2. Concentrați-vă asupra calității și nu asupra cantității: decideți care dintre concluziile dvs. ar
trebui și nu ar trebui să fie în conținutul păstrat, gândiți-vă dacă un anumit conținut nu face
decât să dubleze conținutul existent, gândiți-vă la valoarea adăugată a fiecărui element de
conținut.
CRITERII DE EVALUARE
1. Ați identificat un subiect și un public țintă? Sunt clare sau prea generice?
2. Diversitatea surselor și tipurile de resurse colectate.
3. Adecvarea categoriilor la subiect și publicul țintă, adecvarea alocării resurselor la categorii.
4. Calitatea sintezelor în funcție de subiect și publicul țintă.
5. Calitatea comentariilor: valoarea și diversitatea informațiilor contextuale pe care le furnizează în
vederea publicului țintă.
6. Ușurința de acces și comentarea conținutului curat care a fost publicat, nivelul de angajament
personal la partajare.
7. Varietatea și bogăția diferitelor instrumente utilizate.
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune internet; opțional: proiector.
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PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții au cunoștințe și abilități în colectarea, păstrarea și organizarea resurselor de învățare
Cursanții pot construi și dezvolta conținuturi de învățare pentru sectorul meseriilor și meșteșugurilor
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1. Ați selectat un subiect țintă sau un public țintă? Aceștia sunt specifice sau generice (de ex.
tineri)?
2. Ați colectat cel puțin 10 resurse? Sunt destul de variate încât să fie apreciați de publicul țintă,
asigurându-le informații diferite, provenind din surse diferite dintre cele sugerate?
3. Ați grupat resursele pe cel puțin 3 categorii? Aceste categorii sunt de folos din perspectiva
publicului? De exemplu, dacă publicul dorește șabloane de textile, gruparea lor pe baza
formatului de fișier foto nu este oportună, ci gruparea lor ca material/tehnică/costuri/efort.
4. Sintezele sunt de folos publicului? Sau necesită deschiderea resursei pentru a aprecia valoarea
acesteia? Sunt prea scurte sau lungi, sau de o lungime adecvată?
5. Comentariile asigură valori contextuale publicului? Timpul petrecut de public citind
comentariile dvs. le economisește din timp atunci când decid să folosească resursele și cu ce
scop?
6. Resursele publicate sunt transparente în ceea ce privește categoriile lor? Sintezele și
comentariile sunt vizibile?
7. Utilizatorii pot da cu ușurință un feed-back și pot discute despre cum păstrați dvs. conținutul,
pot contribui la îmbunătățirea acestui proces?
8. Ați abordat publicul cu un text care încorporează utilitatea conținutului dvs. curat și dorința
dvs. de a primi comentarii și sugestii? Sau pur și simplu ați informat oamenii despre existența
lor?
9. Ați parcurs toate etapele cu instrumente diferite?
10. Diferitele instrumente selectate de dvs. sunt diverse sau sunt variațiile simple ale aceluiași
instrument?
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B. FORMARE DIGITALĂ PENTRU MEȘTERI ȘI MEȘTEȘUGARI
B.3 METODE DE FORMARE

Title of Module: B. ONLINE & DIGITAL TRAINING FOR CRAFTS
Title of submodule: B.3. METODE DE FORMARE
Titlul unității: METODE DE FORMARE

25 ore

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie să fie capabili să personalizeze sistemul de fromare digital și să adapteze materialele
didactice
CONȚINUTURI
Sistemul de Gestionare a Învățării (SGI) oferă o platformă de infrastructură prin care se livrează un
conținut de învățare și prin care se gestionează învățarea și cursanții. Oferă o combinație de instrumente
tip software care performează o varietate de funcții legate de administrarea învățării online și offline, și de
managementul performanței.
În mod tipic, un SGI este un software bazat pe internet care implementează, gestionează, urmărește,
raportează interacțiunea dintre cursant și conținut, și dintre cursant și formator. Din aspect administrativ,
un SGI facilitează introducerea, urmărirea, gestionarea și raportarea activităților și competențelor de
învățare. Un SGI nu se limitează doar la e-learning și poate gestiona și alte forme de instruire (de
asemenea, este adaptat să funcționeze cu dispozitive mobile de învățare).
După introducerea în educație a dispozitivelor TIC, precum calculatorul, învățarea electronică și mobilă a
transformat acest domeniu: dezvoltarea unui mediu de învățare omniprezent care combină avantajele unui
mediu de învățare adaptiv cu beneficiile computerelor omniprezente și flexibilitatea dispozitivelor mobile.
Învățarea omniprezentă înseamnă oriunde, oricând, orice conținut de învățare.
Învățarea omniprezentă are două componente:
₋ Învățarea electronică include o gamă largă de aplicații și procese, inclusiv învățare bazată pe
calcu*lator, pe internet, sală de clasă virtuală, conținut digital. Livrarea unui conținut prin e-learning se
realizează prin mediul electronic, inclusiv intervent, intranet, extranet, CD-ROM, TV interactiv, casetă
audio-video17.
₋ Mediul învățării mobile (m-learning) este un mediu asigurat de dispozitivele mobile. Conform
raportului UNESCO (2013) dispozitivele mobile includ orice tehnologie portabilă, conectată, cum ar fi
telefoanele mobile de bază, smartphone-urile, cititoarele electronice, netbook-urile, tabletele, iPadurile și computerele. Deși nu sunt concepute în principal pentru utilizare educativă, dispozitivele
mobile moderne permit noi posibilități de învățare. Instrumentele vechi se integrează cu noi
instrumente de învățare: carte, hârtie, creion, cameră, cameră video, radio, computer și telefon, pentru
a sprijini învățarea personală, contextualizată și controlată de cursant 18. M-learning este considerat și
ca o subramură sau o extensie a învățării electronice. Nu este doar învățare electronică cu dispozitive
mobile. Informația se accesează de oriunde (aspectul spațial al mobilității), oricând (aspectul temporal
al mobilității) și de oricine (individual și în colaborare). 19 Cele trei componente de bază ale învățării
mobile sunt: hardware, interfața și proiectarea pedagogică. În ceea ce privește relația dintre învățarea
mobilă și domeniile de educație, învățarea mobilă s-a dezvoltat în mod tradițional în domeniul
educației non-formale. Terminalele mobile oferă numeroase posibilități cursanților în ceea ce privește
comunicarea, munca independentă, fiind o resursă importantă în cazul dezvoltării Mediului Personal
de Învățare sau în contextul muncii bazate pe colaborare. 20
Tehnologia TIC și a comunicației poate fi un instrument puternic pentru învățarea personalizată,
deoarece le permite cursanților accesul la cercetare și informații, și oferă un mecanism de comunicare,
dezbatere și înregistrare a rezultatelor învățării. În domeniul e-learning, “Învățarea personalizată

17

Sharma, S. “Role of ITC in the process of teaching and learning”. Journal of Education and Practice, vol 2, nº 5, 2011, p. 6
Marinagi, C., Op. cit., p. 3
19 Ibid.
20 García-Peñalvo, F.; Olmos, S.; Sánchez-Prieto, J. “Understanding mobile learning: Devices, pedagogical implications
and research lines”. TESI, nº 15, 2013, pp. 20-42
18
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înseamnă adaptarea pedagogiei, curricumului și mediului de învățare la nevoile și stilurile de învățare
individuale ale cursanților”.21 Spre deosebire de învățarea electronică convențională, care tinde să-i
considere pe cursanți ca o entitate omogenă, învățarea electronică personalizată recunoaște eterogenitatea
grupului de cursanți. Mai mult, „subiectul personalizării este strict legat de trecerea de la o perspectivă de
predare centrată pe profesor la una orientată pe cursant și pe competențe”22. Un model centrat pe
cursant este bine se potrivește bine cu pedagogia de învățare constructivistă, care susține că cursanții
învață cel mai bine atunci când pot participa activ la învățare și își construiesc cunoștințele, față de
procesul de învățare în care ei le recepționează pasiv. Învățarea electronică personalizată folosește o
strategie proactivă de învățare, care permite cursantului să controleze conținutul, ritmul și domeniul de
învățare.
Învățarea electronică personalizată oferă cursantului personalizarea a numeroase elemente ale
procesului educațional:
₋ Mediul de învățare: conținutul și afișarea sa pentru cursanți (cum ar fi fundaluri, teme, mărimea,
culorile literelor, și așa mai departe).
₋ Conținutul de învățare constă în reprezentări multimedia (cum ar fi reprezentările textuale, grafice,
materiale audio, video, etc.)
₋ Interacțiunea: include facilitator, cursant și conținutul de învățare (de ex. mouse, keyboard, tap/swipe;
de ex. folosirea de chestionare, discuții online, gaming, tutoriale, abordări de învățare adaptivă)23
Literatura de specialitate propune trei tipuri ale adaptării:
₋ bazat pe interfață (cunoscut și sub denumirea de navigare adaptivă). Realizează legătura dintre
elementele și opțiunile interfeței cu uzabilitatea și adaptabilitatea: care elemente particulare sunt
poziționate pe ecran, ce caracteristici sunt definite (mărime, culoare, etc.) și așa mai departe.
₋ bazat pe fluxul învățării. Procesul de învățare este adaptat dinamic la (diferitele) secvențe adecvate ale
conținutului livrat de curs.
bazat pe conținut. În acest sistem resursele și activitățile se schimbă în mod dinamic în privința
conținutului actual (de exemplu sistemele bazate pe prezentări adaptive)24
Analizele trendurilor sistemelor moderne de e-learning arată, că cele mai populare tipuri de
personalizare ale sistemului de e-learning actual sunt:
₋ Identificarea stilului de învățare. Personalizarea sistemului se bazează pe stilurile de învățare
identificate în rândul utilizatorilor sistemului (abordări de învățare adaptivă).
₋ Sisteme de recomandare. Se folosesc la recomandarea unui material educațional recomandat
cursantului și la selectarea traseelor optimale în parcurgerea materialului de învățare. Un sistem de
recomandare este sistemul care are ca sarcină principală alegerea anumitor obiecte (orice tip de
informație sau articol, cum ar fi cărțile, filmele, cântecele, pagini web, bloguri, etc.) care răspund la
cerințele utilizatorilor. Este o aplicație capabilă să prezinte utilizatorului o sugestie privind un obiect,
obținută pe baza preferințelor anterioare și a preferințelor unei comunități care are aprecieri și opinii
similare acestuia.
₋ Adaptarea linkului. Sistemul modifică afișarea sau disponibilitatea fiecărui link care apare pe o pagină
de Web a unui curs, pentru a arăta cursantului, dacă link-ul duce la informații noi interesante, la
informații noi pentru care elevul nu este încă pregătit sau la o pagină care nu oferă cunoștințe noi.
Sistemul face ca unele linkuri să fie inaccesibile pentru cursant, dacă estimează din perspectiva
cursantului, că acele linkuri conțin informații irelevante.
₋ Agenți pedagogici personalizați. De obicei, mediile de învățare electronică sunt echipate cu diferite
tipuri de agenți care susțin o comunicare mai inteligentă și mai umană (de la formator la student) în
cadrul sistemului. Avatarurile personale, pedagogice sunt o modalitate de a facilita o calitate
superioară în transmiterea subiectelor și cunoștințelor dobândite, care vor fi evaluate. 25 Există două
grupuri de agenți: agenți pedagogici cu funcționalități și potențial variat; și recrutarea agenților
angajați în medii educaționale cu scopul principal de a colecta diferite resurse de învățare. Agenții
pedagogici sunt definiți ca „caractere reale, prezentate pe un ecran de computer care ghidează
utilizatorii prin medii de învățare multimedia”. Principalul lor obiectiv este de a implica, motiva și
21

Klašnja-Milidevid, A.; et al. E-Learning Systems. Intelligent Systems Reference Library 112
Ibid.
23 Ibid., p. 22
24 Ibid., p. 24
25 Ibid.
22
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ghida cursanții prin procesul de învățare. Una dintre principalele caracteristici ale agenților pedagogici
este interactivitatea. Un agent recrutat este un obiect care colectează resurse și înregistrări de
metadate din depozite aflate la distanță.26
Printre tipurile învățării individualizate în mediul online, prezentate mai sus, sistemul adaptiv de
învățare electronică este varianta cea mai recentă. Acest sistem încearcă să se adapteze fiecărui utilizator
oferind resurse de învățare luând în considerare una sau mai multe caracteristici ale utilizatorului. Există
două tipuri de adaptare în sistemul de învățare electronică adaptivă, în funcție de cine ia inițiativele:
sistemul sau cursantul. Dacă sistemul inițiază, se numește adaptivitate, însă dacă cel care inițiază este
cursantul, atunci se numește adaptabilitate. Adaptivitate înseamnă capacitatea unui sistem de a-și regla
prezentarea sa în funcție de caracteristicile cursantului, în timp ce adaptabilitatea înseamnă capacitatea
sistemului de a sprijini ajustările utilizatorului. Sistemele care se pot adapta automat la utilizator, pe baza
presupunerilor sistemului despre caracteristicile acestuia, se numesc adaptive. Sistemele care permit
utilizatorului să schimbe anumite aspecte și să își adapteze comportamentul în consecință, sunt denumite
adaptabile.27 Un sistem de învățare electronică este considerat a fi adaptiv, dacă este capabil: să
monitorizeze activitățile utilizatorilor săi; să interpreteze aceste activități pe baza modelelor specifice
domeniului; să deducă cerințele și preferințele utilizatorului din activitățile interpretate, reprezentându-le
în mod corespunzător în modelele asociate; și, în final, să acționeze asupra utilizatorilor prin cunoștințele
și materialele disponibile, pentru a facilita dinamic procesul de învățare. Deoarece comportamentul
sistemului se adaptează unei persoane, acest tip de adaptare se numește și personalizare. Astfel, sistemul
adaptiv de învățare electronică poate fi descris ca un sistem personalizat, care pe lângă descoperirea și
asamblarea conținutului, este capabil să ofere cursuri adaptive, interacțiune adaptivă și suport pentru
colaborarea adaptivă28.

Sisteme de învățare adaptivă bazate pe stilul cursantului

Învățarea este o activitate cognitivă care diferă de la elev la student. Analiza adaptabilității în sistemul de
învățare electronică a subliniat în mod explicit importanța modelării caracteristicilor cognitive ale
cursanților, în special, a stilurilor de învățare, care sunt cele mai explorate caracteristici cognitive.
Stilurile de învățare sunt utilizate pentru a specifica modul în care cursanții percep, procesează și
interacționează cu mediul de învățare. Există mai multe modele diferite ale stilurilor de învățare
prezentate în literatura de specialitate, cu toate acestea, Modelul Stilurilor de învățare FelderSilverman (FSLSM) este adesea folosit pentru a oferi adaptabilitate în ceea ce privește stilurile de învățare
în mediile de învățare electronică.
Modelul Felder-Silverman descrie un singur student în funcție de șase dimensiuni (activ vs. reflectiv,
senzitiv vs. intuitiv, vizual vs. verbal, secvențial vs. global, tradițional vs. avansat, și munca în echipă vs.
autonom):
₋ Cursanții activi obțin informații printr-o învățare într-un anumit stil, discutând sau explicând altora, în
timp ce cursanții reflectivi obțin informații gândindu-se mai întâi în liniște.
₋
Cursanții senzitivi tind să învețe prin simțurile lor, în timp ce cursanții intuitivi preferă să descopere
posibilități și relații.
₋ Cursanții vizuali preferă imaginile, diagramele și graficele, în timp ce cursanții verbali își amintesc ce
au auzit, au citit sau au spus.
₋ Ce care învață secvențial urmează pașii logici continue, în timp ce cursanții globali fac salturi intuitive
mari în informație.
₋ Ce care învață tradiționali ar putea asimila mai bine informațiile folosind modalitatea de învățare
tradițională fără a utiliza instrumente educative ilustrative, în timp ce avansații sunt dornici să încerce

Ivanović, M.; et. al. Different Roles of Agents in Personalized Programming Learning Environment. Source:
http://www.sudskavestacenja.com/wp-content/uploads/2017/09/Different-roles-of-agents-in-PersonalizedProgramming-Learning-Environment.pdf
27 Herman Dwi Surjono. “The Development of an Adaptive E-Learning System by Customizing an LMS Moodle”.
International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 4, 2013, pp. 632 - 635
28 “Creating Adaptive Environment for e-Learning Courses”. JIOS, VOL. 33, nº 1, 2009
26
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₋

lucrurile, tind să fie nerăbdători în discuții lungi, sunt persoane practice.
Cei care învață în echipă doresc acest grup prin care munca lor devine mai eficientă și sunt mai
motivați, în timp ce cursanții autonomi preferă să lucreze singuri sau într-un grup mic cu puține
persoane, astfel încât să poată înțelege mai bine lucrurile. 29.

Pentru a construi modelul inițial, autorii sistemului trebuie să stabilească în primul rând regulile prin care
construiesc corespondența dintre stilurile de învățare și caracteristicile resursei, pentru a determina ce
resurse sunt mai potrivite unui anumit stil de învățare. Există sisteme adaptive de învățare implementate
prin personalizarea SGI, cum ar fi Moodle. Aceste sisteme identifică tendințele stilurilor de învățare ale
cursantului printr-un set de chestionare. Scorurile chestionarului sunt utilizate de sistem ca bază pentru a
oferi cursantului o prezentare diferită a resurselor de învățare. Există diferite instrumente utilizate pentru
a clasifica fiecare persoană în funcție de stilurile de învățare: chestionarul Kolb, chestionarul Honey și
Mumford, chestionarul GRSLSS, indicatorul tipurilor Myers-Briggs și, în final, Felder Silverman
Din cadrele învățării adaptive putem aminti WINDS, AHA!, InterBook, APeLs:
₋ WINDS ieste un mediu de învățare adaptiv care integrează un sistem inteligent de tutorat/mentorat,
un sistem de gestionare a instrucțiilor computerizate și un set de instrumente cooperative. Sistemul
WINDS asigură adaptabilitatea și personalizarea materialelor de studiu în funcție de modelul
formatorului și istoricul acțiunilor performate în contextul Universității Virtuale de Proiectare de
Arhitectură și de Inginerie (Virtual University of Architecture and Engineering Design).
₋ AHA! este o sursă deschisă care propune un sistem hipermedia adaptiv utilizat mai ales în domeniul
educației. Sprijină tehnicile adaptării, precum ghidaj adaptat, adnotarea linkurilor, ascunderea
linkurilor, prezentarea adaptivă.
₋ InterBook este un instrument pentru a realiza și dezvolta ca autor a unor cărți electronice adaptive pe
internet. Sprijină navigarea adaptivă care ghidează utilizatorii în explorarea hiperspațiului.
₋ APeLS este un sistem hipermedia multi-model, adaptiv bazat pe metadate care gestionează narațiunea,
conținutul și cursantul prin diferite modele. Pornește de la un motor bazat pe reguli, care produce un
model pentru cursuri personalizate bazate pe o narațiune și pe modelul cursantului 30.
CRITERII DE EVALUARE
Cunoașterea diferitelor tipuri de sisteme personalizate de realizare a unui curs online
Capacitatea de a personaliza SGI pentru a furniza un curs online
Capacitatea de a adapta materialele didactice la SGIurile personalizate
RESURSE
Metodologii de învățare bazate pe tehnologii: https://www.doleta.gov/reports/papers/tbl_paper_final.pdf
Devekzic, Vladan. Semantic web and education
Materiale de învățare adaptivă pentru învățarea la distanță:
http://oasis.col.org/bitstream/handle/11599/29/KS2007_Adapting-LearningMaterials.pdf?sequence=1&isAllowed=y
UNESCO. “ICT in Schools: A Handbook for Teachers or How ICT Can Create New, Open Learning
Environments”
PRODUSE/OUTPUTURI
Module de Formare IO2
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Selectați dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false:
1. Personalizarea este strict legată de o perspectivă centrată pe cursant în acord cu pedagogia de învățare
constructivistă, care susține că cursanții învață cel mai bine atunci când pot participa activ la învățare și la
construirea cunoștințelor, decât să acționeze ca destinatari pasivi ai cunoștințelor.
2. Sistemele de învățare adaptive nu pot fi implementate prin personalizarea SGI prin Moodle, stilurile de
învățare ale cursanților pot fi identificate printr-un set de chestionare.
3. Stilurile de învățare sunt utilizate pentru a specifica modul în care cursanții percep, procesează și
interacționează cu mediul de învățare. De exemplu, cursanții reflectivi câștigă informații printr-o învățarea
Oneto, L.; et. al. Making today’s Learning Management Systems adaptive. Source: http://wwwis.win.tue.nl/lms-ale09/Oneto_paper.pdf
30 Ibid., p. 2
29
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într-un anumit stil, discutând sau explicându-i celorlalți, în timp ce cursanții activi obțin informații
gândindu-se mai întâi în liniște.
Răspunsuri: adevărat (a); fals (b, c)
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C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
C.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU MESERII DIGITALE
C.1.1: Solutii Open Source si Open Hardware, Pros, Cons si aspect commune de dezvoltare.
C.1.2: Formate 3D, cadre si standarde privind industria.
C.1.3: Formate 2D, cadre si standarde privind industria.
C.1.4: Open Hardware contra soluțiilor brevetate. Standarde privind industria

Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU MESERII DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.1.1: Solutii Open Source si Open Hardware, Pros, Cons si aspect
3
commune de dezvoltare
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Studenții trebuie să cunoască avantajele și dezavantajele folosirii programelor și suporturilor
electronice accesibile/deschise din domeniul instrumentelor digitale
- cunoașterea programelor open-use
cunoașterea suporturilor open-source
posibilitatea dezvoltării suporturilor deschise.
CONȚINUTURI
Introducere
SOFTWARE LIBER: este softwareul care oferă libertate utilizatorului, și odată obținut, poate fi
folosit, copiat, studiat, modificat și redistribuit în mod gratuit
HARDWARE LIBER: Pentru marea majoritate termenul engelez "hardware" este straniu, pentru
că este un termen general folosit pentru a descrie artefactele fizice ale unei tehnologii. În acest
sens hardwareul poate un fi important echipament militar sau echipament electronic.
În lumea calculatoarelor hardware înseamnă un set de elemente componenta ale
calculatorului. Totodată poate însemna și componentele fizice ale calculatorului, cum ar fi
hard discul, unitatea optică, unitatea floppy disk, etc. Hardware se referă la ceea ce este
tangibil (ce poate fi atins, pipăit), deci toate componentele fizice ale calculatorului.
Softwareurile libere oferă utilizatorului patru libertăți: libertatea de a folosi, studia și
modifica, distribui, și redistribui versiunile modificate. sunt licențe care garantează acestea
și conferă acoperire legală, precum licența GNU GPL. Harwareurile libere preiau aceleași idei
de la softwareurile libere pentru a le aplica în domeniul dvs. există un grup important de
oameni care cred, că singurul avantaj al softwareului liber față de cel privat este gratuitatea.
Această idee este total eronată, deoarece există o mulțime de avantaje față de softwareurile
private.
Avantajele softwareului liber față de softwareul privat:
 Avantajul 1: există doar câteva softwareuri și aplicații libere care nu sunt gratuite, ceea
ce din aspectul licenței presupune reduceri esențiale atât în bugetul companiilor, cât și
în cel al utilizatorilor particulari. Trebuie deci să țineți cont, că termenul software liber
nu este sinonim cu softwareul gratuit. Există cazuri, când trebuie să plătim pentru a
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utiliza softwareurile libere sau pentru suportul tehnic al softwareului.
Avantajul 2: Suportul tehnic al aplicațiilor de software liber este furnizat de companiile
din preajma noastră, deci banii plătiți pentru aplicații rămân la aceste companii.
Suportul pentru softwareurile private poate fi furnizat de asemenea de companii din
regiune, însă marea parte a veniturilor ajung la firmele care dețin softwareul. Astfel
folosind softwareruri libere favorizăm comunitatea ce ne înconjoară.
Avantajul 3: în numeroase ocazii programele sau aplicațiile softwareurilor libere sunt
foarte bune și depășesc din punct de vedere calitativ versiunile private. Câteva exemple:
Thunderbird, Firefox, Filezilla (Open Source), VLC, Blender, Gimp, Libreofice etc. Deci
ideea că softwareurile libere sunt gratuita și oferă servicii limitate este total eronată.
Avantajul 4: Softwareul liber și softwareul open source au coduri accesibile, ceea ce
reprezintă un mare avantaj, pentru că garantează faptul, că programul sau aplicația pe
care o folosim vor fi în totdeauna la dispoziția noastră și mereu vor fi dezvoltatori care
vor scrie coduri noi și vor îmbunătăți programul. În cazul utilizării programelor sau
aplicațiilor private e posibil ca într-o zi să dispară softwareul pentru că dezvoltatorul
aceluia s-a obosit, pentru că compania din spatele softwareului a ajuns în faliment,
pentru că dezvoltatorul s-a răzgândit și nu va mai investi în program, etc.
Avantajul 5: Utilizatorul este proprietarul softwareului. Enunțul nu este valabil și în
cazul aplicațiilor private, unde deținerea licenței nu înseamnă că devii proprietar, doar
dreptul de utilizare contracost pe durata în care există firma din spatele softwareului.
Avantajul 6: proiectele softwareurilor libere sunt proiecte la care pot participa mai
mulți, formând o echipă multidisciplinară, fapt care are ca rezultat calitatea codurilor
scrise, care este superioară și aceste proiecte nu s-ar putea realiza altfel.
Avantajul 7: codul sursă este accesibil tuturor, astfel știm tot timpul ce face softwareul și
putem fi siguri că datele private și securitatea noastră nu sunt compromise. prin codul
sursă programatorii pot verifica că nu există nișe sau vulnerabilități privind securitatea
și că calitatea codului scris este optimală.
Avantajul 8: În cazul problemelor legate de aplicațiile cu software liber, de obicei vom
avea o comunitate largă care își oferă ajutorul, ajutându-ne fără interes. Softwareul liber
este utilizat pentru a crea comunități care își împărtășesc cunoștințele.
Avantajul 9: Utilizând software liber e o cale să combatem pirateria și monopolurile
create de firmele private.
Avantajul 10: Marile firme care produc softwareuri private fac orice e posibil ca
softwareul lor să fie adoptat ca singura posibilitate pe calculatorul personal. acest fapt
generează monopol, competiție necinstită, iar acestea duc la faptul, că folosim în multe
cazuri softwareuri care sunt inadecvate nevoilor noastre.
Avantajul 11: firmele care produc softareuri private tind să folosească formate închise,
precum .doc, .dwg, .tiff, .mp3, etc., pe când firmele care dezvoltă softwareuri libere de
obicei folosesc formate deschise, precum .odf, .pdf, jpeg, .ogg etc. Utilizarea formatelor
deschise permit oricărui să programeze un software care face posibil deschiderea și
editarea acelui document, pe când formatul închis/privat permite ca doar programul
privat să poată deschide documentul. Acest lucru este important, pentru că dacă folosim
documente cu format închis în viitor putem avea probleme/dificultăți în regăsirea
informațiilor salvate în document.
Avantajul 12: Softwareul liber poate fi ușor adaptat la nevoile persoanei sau corporației
utilizatoare, softwareul privat nu oferă acest tip de flexibilitate, deoarece poate fi
modificat doar de persoana sau firma care l-a creat și fiecare modificare va avea costuri
suplimentare
Avantajul 13: Majoritatea programelor libere și Open sunt prezente în toate sistemele
operaționale (Linux, Windows, Mac OS).
Avantajul 14: Softwareurile libere ne dau libertate. Cu ele poți să faci orice vrei. poți
studia codul sursă, îl poți modifica pentru a-l adapta la nevoile tale și poți și distribui
copiile modificate sau nemodificate fără probleme legale. Singura condiție a distribuirii
copiilor softwareurilor este ca acestea să rămână libere.
Avantajul 15: Softwareul liber promovează educația, dezvoltarea tehnologică și cultura.
facilitează în general oportunitățile egale, justiția socială, solidaritatea, etc.
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Dezavantajele softwareurilor libere
În situația curentă, când softwarerurile private sunt în majoritate, putem observa următoarele:
1. dificultatea schimbului de documente: mai ales a celor de tip text (de obicei create în
Microsoft Word), pentru că dacă vrem să le deschidem cu un software liber (de ex. Open
Office sau LaTeX) datele sau pierd sau apare eroarea.
2. Costuri mai ridicate în implementare și interoperabilitate: pentru că softwareul este
"ceva nou", ceea ce înseamnă costuri privind învățarea, instalarea, migrarea,
interoperabilitatea, etc., costuri care pot fi diminuate prin ușurarea instalării și/sau
utilizarea emulatorilor (de ex. dacă utilizatorul folosește Microsoft Windows, atunci
soluția ar fi instalarea a GNU / Linux, apoi a unui emulator Windows, precum Wine,
VMWare,
Terminal
X,
Win4Lin)
.
Trebuie menționat că costul migrării se referă la software, deoarece din aspectul
hardwareului în general, nu are costuri mai mari decât softwareul privat.
CRITERII DE EVALUARE
Recunoașterea programelor open source pentru instrumente digitale
evaluarea softwareurilor open-source pentru instrumente digitale
Recunoașterea suporturilor open-source pentru instrumente digitale
Evaluarea suporturilor open-source pentru instrumente digitale
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet
Opțional: proiector.

PRODUSE/OUTPUTURI
Lista programelor open-source cu cele mai adecvate indicații pentru utilizarea
instrumentelor digitale: imprimante 3D, mașini de frezat cu control numeric (CNC) și
tăierea cu laser
Relația dintre suporturile de computer, cum ar fi plăcile de bază și altele similare, cu
indicațiile lor de utilizare, mai potrivite cu instrumentele digitale: imprimante 3D;
mașini de frezat cu control numeric și tăiere cu laser
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Selectați dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false
1. Softwareul liber nu cauzează dificultăți în schimbul fișierelor
2. Majoritatea programelor libere și Open Source nu sunt prezente în mod uzual în toate
sistemele operaționale (Linux, Windows, Mac OS
3. Hardwareul este folosit să descrie artefactele fizice ale tehnologiei.
4. Firmele care produc software-uri private nu folosesc în mod obișnuit formate închise.
5. Folosirea software-uri gratuite este o cale de a combate pirateria, monopolul creat de
firmele producătoare de software-uri private.
6. Utilizarea softwareurilor libere implică costuri mai mari de implementare și
interoperabilitate.
7. Software-urile gratuite oferă libertate de studiere și modificare.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU MESERII DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.1.2: Formate 3D, cadre si standarde privind industria.
3
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să știe care sunt cadrele uzuale pentru formate 3D utilizate în cadru industrial
cunoașterea formatelor uzuale a fișierelor 3D
CONȚINUTURI
Fișiere pentru tipărire 3D:
Poate primul tip de fișier al unui model digital 3D a fost .DWG. Acesta a fost creat în 1982 odată
cu lansarea primei versiuni AutoCAD. Chiar și azi se folosește ca tip de fișier de bază al acestui
program cu toate că în unele cazuri reprezintă o dificultate în migrarea fișierelor dintr-un loc
spre altul.
Unul dintre foramtele cele mai des utilizate este .STL, prescurtarea în engleză a Stereo
Lithography, care reprezintă o anumită precizie în geometria obiectului modelat prin crearea
unui plan cartezian în care obiectul este construit prin triunghiuri, dar care renunță la
informațiile caracteristicilor cromatice și la cele legate de textură, motiv pentru care deja este un
pic depășit și mai puțin folosit din cauza altor tipuri de fișiere mai oportune.
Totuși, formatul STL are câteva caracteristici care îl fac mai puțin eficient pentru mai mulți
utilizatori. Deseori sunt necesare sisteme de reparație foarte delicate pentru a detecta și repara
golurile, triunghiurile cu vârful în jos și alte detalii ale fișierelor STL care rezultă caractere care
nu pot fi imprimate. Totuși, industria tipăririi 3D a depășit problemele de acest tip ale formatului
STL și astăzi aproape toate serviciile de comandă a tipăririi online acceptă și alte formate mai
flexibile.
Desigur, nu putem nega, că tipul de fișier STL și-a îndeplinit misiunea, dar realitatea este că a
devenit destul de depășit. Sunt foarte multe tipuri de fișiere care sunt printabile și nu numai că
au îmbunătățit operarea cu aceștia, dar au și crescut performanța și standardul STL.
Pe altă parte, foramtul oarecum standardizat este .AMF, în engleză "Additive Manufacturing
File"). Se bazează pe limbajul XML, permite citirea informațiilor cromatice și lucrul cu materiale
multiple. Cu acesta puteți construi structuri mai complexe, deci oferă și mai multe posibilități.
Ca o completare, fișierele în acest format sunt mai mici, decât cele in format STL. Printre cele
mai cunoscute formate putem aminti și 3FM, creat acum câțiva ani de un consorțiu de companii,
precum Microsoft și Hewlett Packard. Unul dinte avantajele acestuia este că, conține toate
informațiile despre produs într-un singur fișier ceea ce simplifică procesul. Este și unul dintre
formatele cele mai complete, pentru că ne duce la descrierea foarte exactă a produsului
modelat.
CRITERII DE EVALUARE
Identificarea fișierelor pentru imprimarea 3D
cunoașterea utilizării difereite a foramtelor imprimabile 3D
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RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet;
Opțional: proiector.

PRODUSE/OUTPUTURI
Lista formatelor 3D imprimabile cu indicațiunile adecvate utilizării

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alegeți adevărat/fals:
1. Fișierele STL de imprimare 3D modelează obiecte prin crearea planului cartezian prin
triunghiuri.
2. Tipul de fișier 3FM a fost creat acum câțiva ani de un consorțiu de companii, precum
Microsoft și Apple.
3. Primul format de tipărire 3D a fost creat în 1982
4. Formatul AMF (în engleză "Additive Manufacturing File") se bazează pe limbajul HTML
5. Unul dintre avantajele formatului 3FM conține informații despre produs într-un singur
fișier, simplificând procesul.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU MESERII DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.1.3: Formate 2D, cadre si standarde privind industria.
3
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să știe care sunt cadrele uzuale pentru formate 2D utilizate în cadru
industrial
cunoașterea formatelor uzuale a fișierelor 2D
CONȚINUTURI
Introducere
Există o mare varietate de formate pentru păstrarea imaginilor bidimensionale legate de
grafici raster și vectoriale.
Grafică Raster
Particularitatea imaginilor raster este că sunt compuse din elemente minuscule, ca și un
mozaic. Aceste elemente sunt pixelurile. Cu cât rezoluția este mai mare, cu atât sunt mai multe
pixeluri/unitate de arie. De exemplu: o imagine este de 600x800px, ceea ce înseamnă că
diagrama conține 600 de pixeli verticali și 800 de pixeli orizontali. Dacă tipăriți imaginea pe
hârtie, de ex. de mărime A4, veți vedea un mozaic.
Imaginile raster sunt folosite atunci, când doriți să arătați tranzițiile foarte fine ale culorilor și
umbrelor. Este cel mai uzual mod de a procesa fotografiile, de a crea colaje, etc. Imaginile
raster necesită mai mult loc pe dischetă decât aceleași imagini în format vectorial. Editorul cel
mai popular al graficii raster este Photoshop.

Foto printcnx.com
Formate raster.
Cele mai comune imagini în format raster sunt JPG și PNG.
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JPG este tipul de fișier cel mai cunoscut și cel mai recognoscibil În câteva cuvinte, permite
salvarea imaginilor într-o calitate satisfăcătoare, ocupând un spațiu redus. Acest lucru este
foarte important în special pentru utilizarea lor pe internet. Ceea ce a condus la păstrarea
acestui tip de fișier este abilitatea de a controla pierderea calității pe parcursul compresării.
Este foarte simplu: alegeți cât de mult vreți să reduceți calitatea imaginii, ceea ce ajută la
definirea mărimii viitorului fișier. Această caracteristică salvează foarte mult spațiu pe
calculator, pe calculatorul dvs.
JPG este tipul de fișier cel mai optim pentru arhivarea și depozitarea fotografiilor digitale
(imagini care conțin tranziții fine ale culorilor, umbrelor și luminozității) și în distribuirea
imaginilor raster pe internet.
Imaginea PNG este compresată fără pierderea calității. În mod normal tipul de fișier PNG este
folosit pentru a salva fișiere cu margini ascuțite, grafici de text și elemente grafice (logouri,
design, icoane).
Avantajul cel mai mare al fișierului PNG este depozitarea și utilizarea stadiilor intermediare
ale editării. Acesta se datorează faptului, că indiferent de stadiul lucrării, compresia se
realizează fără a pierde din calitate.
Grafici vectoriale
Spre deosebire de imaginile raster, o imagine vectorială nu este compusă din puncte sau
pixeluri independente. Logica imaginii vectoriale este totalmente diferită. În grafica vectorială
există așa numitele puncte control care printre el au curbe. Curbura acestor curbe este
definită de formule matematice. Acesta nu înseamnă, că designerul trebuie să fie un geniu în
matematică și trebuie să-și amintească toate formulele hiperbolei și parabolei. Acesta este
sarcina editorului grafic.

Foto printcnx.com
Cel
mai
popular
editor
grafic
este
CorelDraw
și
Adobe
Illustrator.
Grafica vectorială este folosită deseori pentru tipărirea broșurilor, pamfletelor, cartelor de
vizită, etc. Cu alte cuvinte, a produselor care au text, logo, design, simboluri, orice ce nu
necesită transmiterea cu acuratețe a celor 16 nuanțe a fiecărei culori și care poate fi descrisă
prin curbe.
Un mare avantaj al imaginii vectoriale este abilitatea de a putea fi scalată. În ciuda scalelor,
imaginea vectorială nu este afectată și va avea totuși o calitate bună. De exemplu, o imagine
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vectorială va arăta bine și dacă va fi tipărită pe o carte de vizită sau pe un panou publicitar.
Formate vectoriale
PDF
PDF este un format cunoscut de cei care lucrează cu materiale care trebuie tipărite. Designul
produselor tipărite (fluturași, broșuri, cataloage) este pregătit pentru tipar în format PDF.
Acest format poate conține elemente vectoriale și grafică raster, precum texte, icoane sau
chiar videouri.
Unicitatea PDF-ului constă în versatilitatea și popularitatea sa. Poate fi recunoscut de multe
programe și poate fi deschis nu doar de programe speciale, precum Adobe Reader, dar și de
Microsoft Word.
SVG
SVG vine din prescurtarea "resizable vector graphics", adică grafici vectoriale
redimensionabile. Acest format este folosit pentru a crea și salva imagini vectoriale în 2D.
Deoarece este o imagine vectorială, poate fi scalată sau secționată fără a pierde din calitate.
SVG vă permite editarea textului imaginii în orice editor de text.
CRITERII DE EVALUARE
Identificarea fișierelor pentru imprimiarea 2D.
Cunoașterea diferențelor dintre formatele imprimabile 2D
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet;
opțional: proiector.

PRODUSE/OUTPUTURI
Relația fișierelor imprimabile 2D cu indicațiile cele mai adecvate utilizării.

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alege Fals/Adevărat:
1. PDF este un format vectorial
2. O imagine vectorială este compusă din puncte sau pixeluri independente.
3. În mod normal formatul PNG este folosit pentru a salva fișiere cu margini ascuțite.
4. Imaginile raster sunt compuse din elemente minuscule ce formează un mozaic.
5. JPG este formatul cel mai comun și mai cunoscut, dar nu permite salvarea imaginilor
de o calitate oportună, folosind spațiul cel mai redus.
6. Imaginile raster nu trebuie folosite când trebuie să arătați tranzițiile de nuanțe fine
ale culorilor și umbrelor.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU MESERII DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.1.4: Open Hardware Open Hardware contra soluțiilor brevetate. Standarde
3
privind industria
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să cunoască avantajele suporturilor libere ale instrumentelor digitale
pentru utilizarea industrială și privată a acestora,
suporturile electronice libere
suporturile electronice private
cerințele industriale ale utilizării
CONȚINUTURI
Introducere
Hardware înseamnă tot ce este tangibil (poate fi atins), deci toate componentele fizice ale
calculatorului.
Ce este Hardwareul liber?

La fel ca softwareul, și hardwareul poate fi liber. În cazul softwareului e posibil distribuirea
modificărilor aduse acestuia, a sugestiilor sau cunoștințelor acumulate pe parcursul studierii
codului sursă și operării acestuia. La fel se întâmplă și cu hardwareul prin scheme, lista
materialelor, structura fizică a componentelor sale și prin orice element suplimentar folosit
pentru realizarea funcționării sale.
Deși conceptul de hardware liber este cu siguranță mai puțin cunoscut, decât softwareul,
adevărul este că au fost realizate proiecte foarte interesante de-a lungul anilor. Obiectivul
acestuia este crearea designului de echipament pentru calculator într-o manieră accesibilă, ca
oamenii să aibă acces, cel puțin la planurile construcției instrumentului. Informațiile privind
comunicarea cu hardwareul, designul și instrumentele folosite pentru crearea designului
trebuie făcute publice pentru a fi folosite în mod liber și gratuit. Astfel, îmbunătățirea
controlului, implementării și designului este facilitată de comunitatea dezvoltatorilor.
Exemple:
Un exemplu: dezvoltatorul A creează o placă licențiată care este capabilă să controleze
luminile garajului său și distribuie în comunitate tot ce este necesar pentru a duplica placa
licențiată, incluzând proiectul, schematica, lista materialelor și orice software necesar
operării. Dezvoltatorul B decide să facă replica plăcii și face schimbări la componentele
originale, la un preț mai mic și cu un design mai compact. Împarte această creație cu
dezvoltatorul A, care din aceste îmbunătățiri creează versiunea 2.0 a plăcii, continuând
distribuirea schemei construcției. Am ajunge la ceea ce se numește hardware liber. Însă este

48

CRAFTS 3.0 MODULE DE FORMARE

foarte important să nu confundăm liber cu gratuit, pentru că ceea ce este liber nu înseamnă că
trebuie să fie și gratuit, și viceversa.
Arduino:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=9&v=qhy5UtIzZfo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numărul proiectelor disponibile, bazate pe hardware-uri libere, este foarte mare, ceea ce
crește complexitatea clasificării acestora. Ajunge să afirmăm, că Arduino a început ca un
proiect de design care utilizează procesorul Atmel AVR. Provine din Italia, datează din 2005.
De atunci încolo, oficial, au fost create mai mult de 120 000 plăci Arduino. Există multe
variante, unele dintre acestea au cunoscut un nivel înalt de interes din partea utilizatorilor,
dar lucrul cel mai remarcabil legat de Arduino, fără îndoială, sunt aplicațiile sale. De la
controlul jocurilor simple până la a fi parte integrantă a celor mai complexe sisteme de
automatizare a locuinței, la prima vedere se pare, că Arduino poate face orice:
Avantajele și dezavantajele hardware-urilor libere
Avantaje
Protejează și apără suveranitatea, permițând națiunilor să nu depindă de alții care să le ofere
resursele necesare pentru dezvoltarea și independența lor tehnologică.
Încurajează faptul, că hardware-urile pot fi de calitate, de standarde libere și sunt mult mai
economice.
Reutilizarea și adaptarea design-urilor permite inovația și îmbunătățirea designului prin
colaborare internațională.
Ajută firmele să salveze costuri și timp dedicat pentru design.
Sunt comunități interesate de design, programare, testare și sprijin, care cresc zi de zi în mod
dinamic și participativ.
Evită alianța folosirii cu încredere a calculatorului și managementul drepturilor digitale
(DRM), care impune restricții ale instrumentelor electronice, cum ar fi aparatele electronice,
printre care calculatoarele.

Dezavantaje
Cele patru libertăți ale softwareurilor libere nu pot fi aplicate în mod direct și la hardwareuri,
din cauza naturii lor diferite. Una are o existență fizică, cealaltă nu. Ceea ce cauzează o serie
de probleme:
2. Un design fizic este unic. Distribuirea depinde de ușurința reproducerii sale.
3. Distribuirea are un cost asociat. Persoana care vrea să folosească hardwareul dezvoltat de
altcineva, trebuie să plătească o sumă pentru care acesta va verifica componentele necesare,
va construi un design și va verifica că totul este realizat în mod corect. Toate acestea costă.
4. Disponibilitatea componentelor. Chipurile sunt disponibile? Când încercăm să realizăm un
design, ne putem întâlni cu problema lipsei de material. În unele țări poate acesta nu este o
problemă, dar în altele există.
5. Lumea hardware-urilor este plin de brevete; o realitate din cauza cărora motivațiile autorilor
acestui concept este că, codul sau designul nu este lansat dacă nu doriți să-l lansați, dar
companiile noi sunt încurajate să dezvolte și să lanseze hardware-uri noi pentru a crea
standarde publice și libere, la care oricine poate colabora.
1.

CRITERII DE EVALUARE
- Identificați avantajele suporturilor informatice libere.
- Identificați dezavantajele suporturilor de calculator cu utilizare liberă.
- Identificați avantajele suporturilor informatice pentru uz privat.
- Identificați dezavantajele mediilor de calculator pentru uz privat.
1.
2.
3.

RESURSE
Echiapment: Calculator cu conexiune internet.
Opțional: proiector.
Resurse online suplimentare:
https://www.arduino.cc/
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PRODUSE/OUTPUTURI
Identificați avantajele suporturilor de calculator pentru utilizare liberă.
- Identificați dezavantajele suporturilor de calculator cu utilizare liberă.
- Identificați avantajele suporturilor informatice pentru uz privat.
- Identificați dezavantajele suporturilor computerului pentru uz privat.

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alege Fals/Adevărat:
1. Hardwareul poate fi liber la fel ca softwaerul.
2. Utilizarea hardwareului liber este gratuită.
3. Scopul hardwareurilor libere este crearea designului de echipament de calculator în mod
deschis, ca toate firmele să aibă acces și control la diseminarea acestor mecanisme.
4. Hardwareul liber poate fi utilizat doar de persoane fizice, dar niciodată de firme și
companii.
5. Hardwareul gratuit are aceleași standarde ca și cele private.
6. Hardwareul liber se folosește doar pentru distracția personală.
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C.2 CREAREA ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR 3D IMPRIMABILE, CNC ȘI A TAIERII CU LASER
C.2.1: Tipuri de fișiere și conversia lor. Comenzi în fișierele pentru tăierea cu laser
C.2.2: Comenzi în fișierele pentru imprimare 3D
C.2.3: Comenzi în arhivele in CNC
Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.2 CREAREA ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR 3D IMPRIMABILE, CNC ȘI A TAIERII CU LASER
Titlul unității
C.2.1: Tipuri de fișiere și conversia lor. Comenzi în fișierele pentru
tăierea cu laser

(ore)
7

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE

Cursanții vor putea crea și converta fișiere electronice pentru tăierea cu laser
- cunoașterea formatelor pentru utilizarea tăierii cu laser
- comenzi pentru tăierea cu laser
.
CONȚINUTURI
Introducere
Tăierea cu laser este o tehnică substractivă digitală de fabricație care constă în tăierea sau
gravarea materialului cu laser. Tăierea cu laser poate fi folosită în cazul diferitelor materiale, ca
plasticul, lemnul, cartonul, etc.
Procesul implică tăierea puternică și foarte precisă a materialului cu laser, focusând pe o arie
foarte mică a acestuia. Densitatea de mare putere duce la încălzirea rapidă, topirea sau
vaporizarea parțială sau totală a materialului. Deoarece zona afectată de căldura este mică
(aprox. 0.5 mm), piesele tăiate suferă deformări minime. De obicei, calculatorul dirijează laserul
de mare putere spre material și trasează linia tăierii.
Echipamentul laser disponibil pe piață diferă din aspectul sursei de laser folosite. Momentan
există trei mari tipuri de laser care au eficiența și puterea suficientă pentru procesarea
materialelor pe scară largă:
 Laser CO2: dioxidul de carbon sigilat în interiorul laserului este "pompat" (activat prin
încălzire) de un curent electric care creează fluxul de fotoni. De obicei se folosește la
tăiere, forare, sudare și gravare.
 Laserul de granat de ytriu-aluminiu dopat cu neodim (Nd-YAG): YAG se pompează cu
ajutorul unei lămpi sau diode pentru a emite fluxul fotonilor. De obicei se folosește la
tăierea, forarea și gravarea metalelor și ceramicii.
 Laser cu fibră: utilizează diode semiconductoare ca mecanism de pompare și fibră optică
dopată cu elemente de pământuri rare pentru medierea laserului.
Principala diferență între laserul Co2, laserul Nd-YAG și laserul cu fibră este lungimea de undă a
fasciculului pe care-l produc. Laserele CO2 emit o lumină infraroșie puternică cu lungimea de
undă de 10.6 microni. Această lungime de undă este foarte eficientă în procesarea unui segment
larg de materiale, incluzând lemnul, hârtia, sticla, textilele, cauciucul și metalul. Laserul cu fibră și
laserul Nd-YAG emit o lungime de undă de 1.06 microni și sunt recomandate pentru procesarea
metalelor. În orice caz, materialele plastice sau organice nu suportă această lungime de undă.
Tăierea cu laser este eficientă în mod special în acele sectoare unde rata și viteza producției sunt
esențiale și unde metodele tradiționale de fabricație au devenit ineficiente. Laserul facilitează
tăierea precisă a tuturor tipurilor de materiale, pe când procesele tradiționale de producție
impun limite și restricțiuni. Tăierea cu laser permite libertatea designului și a cantității.
Tăierea cu laser permite deci:
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Nivel ridicat de acuratețe și acuratețe pozițională
Economie de materiale
Viteză mare de producție
Colțuri, unghiuri ascuțite și curate
Deformări minime ale materialului
Procese sigure

Tăierea cu laser permite utilizarea fișierelor vectoriale 2D, precum SVG, DXF, AI, etc. Puteți crea
fișiere 2D utilizând programe de grafică vectorială ca Inkscape (gratuit) sau Adobe Illustrator. Pe
internet găsiți foarte multe tutoriale care arată cum se folosesc aceste programe. Fișierele 2D
trimit informațiile către tăietorul cu lase care realizează tăierea, forarea, gravarea sau marcarea
vectorială a materialului ales cu designul selectat. Nu este necesar să fiți experți în design ca să
folosiți tăietorul cu laser.
Designurile cele mai adecvate pentru acest tip de acțiuni sunt cele făcute în 2D sau cele
stratificate. Puteți tăia tot felul de materiale, acrilice, plastice, lemn, țesături, deși există unele
restricții privind anumite componente chimice prezente în unele materiale.
Posibilitățile laserului
Laserul permite trei tipuri de tăiere:
 Tăiere: în funcție de materialul de finisaj. În lemn rămân colțuri arse (care pot fi
lustruite în faza de post-producție), în cazul cartoanelor ondulate lasă un finisaj perfect,
colțurile metacrilatului rămân lustruite.
 Marcare: vă permite trasarea unor linii fără a tăia complet materialul și permite crearea
liniilor de grosime diferită.
 Gravarea: începe cu un strat subțire de material și în funcție de material, poate lăsa în
faza de finisaj contraste mai mult sau mai puțin accentuate.
Cum să pregătim fișierul:
Pentru a realiza tăierea cu laser trebuie citite fișierele vectorizate care conțin o serie de
caracteristici. Puteți folosi programe de grafică vectorială (Illustrator, Inkscape) sau de modelare
(AutoCAD, Rhino) sau puteți crea și fișiere .dxf, folosind alte programe. Caracteristicile de bază
ale fișierelor sunt:
 Unitățile trebuie să fie date în milimetru (mm)
 Grosimea liniilor să fie 0.001 mm
 Liniile trebuie aliniate
Idei pentru designul pentru laser
O parte importantă a prețului de fabricație este calculată pe baza timpului de întrerupere, deci
este esențial să luăm în considerare și acest aspect în faza de proiectare.
Sunt câteva aspecte care conduc la creșterea timpului de tăiere. Cu cât proiectul este mai
complex, cu atât laserul va fi mai lent în tăiere, ceea ce va mări perioada de timp. Curburile
produc un efect similar, forțează laserul să proceseze mai lent, în special, când taie cepuri
compuse din numeroase puncte. Cu cât puteți simplifica proiectul, designul, cu atât veți folosi
mai puțin timp, reducând din costuri. Multe proiecte pot conduce la același finisaj cu doar câteva
puncte și curburi simple.
• Gravarea, de obicei, implică consumarea unui timp mai lung și câteodată nu este necesar, iar
marcarea poate fi în așa fel, încât să rezulte un bun finisaj.
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Este recomandat lăsarea unui spațiu de 2 mm, și evitarea părților de dimensiuni mai
mici, decât grosimea materialului, deoarece crește fragilitatea produsului în acele zone.
Pentru a obține o gravură foarte bună se recomandă adăugarea unui marcaj pe contur
să evidențieze și mai mult rezultatul final. Gravarea și marcarea trebuie să fie două
formule diferite.
Curbele foarte închise, unghiurile pronunțate și zonele de întâlnire ale mai multor linii
nu pot determina cel mai bun finisaj. Același lucru se întâmplă și când avem două linii
apropiate, iar linia laser trasează o grosime din cauza căreia liniile se pot suprapune

Esențiale pentru fișier


Liniile trebuie să meargă în interiorul aceluiași model în funcție de culoarea pe care o au.
Toate culorile de albastru într-un singur compozit, toate cele roșii într-un alt compozit.



Trebuie să fiți foarte atenți cu contururile duble, laserul trece de două ori acolo unde se află
aceștia, iar acest aspect nu numai că va mări timpul de execuție, dar va necesita mai mult
material, astfel afectând toleranța finală.



Este foarte important să închideți contururile în proiect. Acest lucru afectează ordinea tăierii
liniilor, fiind recomandat direcția din interior spre exterior, pentru a evita dezalinierea sau
căderea materialului în pat. Este recomandat crearea fișierului direct în mărimea în care
trebuie tăiat sau scalarea corectă pentru a asigura o măsurare corectă.



Nu puteți plasa puncte de control mai mici de 1 mm, pentru că softwareul nu le poate
distinge, mai mult, dă eroare și iese ceva eronat (deci pentru a fi sigur că nu dați greș).



Măștile de tăiere nu ar trebui să fie folosite, ele cauzează probleme atunci când trec fișierele
tăiate, deoarece liniile dispar, iar designul final poate varia.

Plasarea pe placă
Când profitați de material și optimizați timpul de tăiere, există anumite detalii care trebuie luate
în considerare:
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Plasarea pieselor este importantă, puteți economisi mult spațiu luând în considerare
geometria piesei și plasarea sa în felul cel mai optim: punând unele piese în celelalte,
îmbinând linii drepte, luând în considerare găurile care las loc altor piese ce pot fi înserate
acolo..



Deși este posibil să se economisească timpul de tăiere prin îmbinarea liniilor drepte la tăiere,
este de preferat să se lase un minim de 2 mm între bucăți, astfel încât materialul să mențină
stabilitatea ca piesele să poată cădea. Acest lucru este recomandat mai presus de toate, în
cazul bucăților de materiale foarte groase, deoarece patul nu are o grilă fină și piesele pot
cădea.



Dacă în aceeași placă vor fi mai multe bucăți cu gravuri în ele, este mai bine să le grupați
orizontal pentru a optimiza timpul de tăiere. Laserul face o măturare orizontală pentru
înregistrare, deci este de asemenea recomandat ca cea mai lungă dimensiune să fie plasată
orizontal.



Nu aduceți piesele la margini, deși dacă se verifică intrarea corectă a fișierului, nu este
recomandat folosirea de margini din diverse motive.

CRITERII DE EVALUARE
Crearea fișierelor electronice pentru tăierea sau gravarea cu laser
stocarea fișierelor pentru tăierea sau gravarea cu laser
RESURSE
Echipament: Calculato cu conexiune internet.
Opțional: proiector, mașină de tăiat cu laser

PRODUSE/OUTPUTURI
- Fișiere cu comenzi de tăierea cu laser

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alege Fals/Adevărat:
1. Actualmente există doar trei tipuri de laser
2. Plasticul și hârtia nu pot fi tăiate cu laser.
3. Laserul permite trasarea pe materiale ca sticla.
4. Tăierea cu laser necesită fișiere vectoriale 3D.
5. În conceperea imaginilor pentru tăierea cu laser pot fi folosite grafici vectoriale sau
programe de modelare.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.2 CREAREA ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR 3D IMPRIMABILE, CNC ȘI A TAIERII CU LASER
Titlul unității
C.2.2: Comenzi în fișierele pentru imprimare 3D

(ore)
7

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie
 să știe să creeze și să convertească fișiere pentru a da comenzi imprimării în 3D
 să cunoască tipurile de fișiere folosite pentru imprimarea în 3D
 să știe să dea comenzi pentru imprimarea 3D
CONȚINUTURI
Introducere
Posibilitatea imprimării obiectelor solide tridimensionale este o tehnologie așteptată de mulți
ani de către producători și cercetători care au încercat implementarea unei metode care permite
construirea celor mai variate obiecte cum ar fi implanturi medicale, piese de arhitectură și alte
elemente – într-un mod simplu și ieftin.

Ce sunt imprimantele 3D? La ce se folosesc?
Imprimanta 3D astăzi a ieșit deja din laboratoarele de testare, chiar dacă nu a ajuns la statutul
unei imprimante pe bază de cerneală sau laser, adevărul este, că acesta este traseul pe care-o va
parcurge, când valoarea și costurile sale de operare vor scade la nivelul pe care-l pot permite
utilizatorii, sigur o vom vedea lângă orice calculator în oricare parte a orașului.
Dar domeniul se extinde și mai mult, pentru că putem observa tehnologia imprimării 3D în
domenii ca fabricarea automobile, construcția prototipurilor, care înseamnă economii
importante datorită reducerii timpului de modelare și materialului folosit; în industria
bijuteriilor, încălțămintelor, proiectarea industrială.
Tipărirea 3D oferă posibilitatea aplicării chiar și în viața cotidiană
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Ce este o imprimantă 3D?
Pentru a înțelege ce este o imprimantă 3D, trebuie să ne gândim la un instrument capabil să
genereze corpuri solide tridimensionale prin adăugarea stratificată a materialului, de obicei, a
plasticului ABS, dar nu numai al acestui material. Acest lucru permite crearea, fără a folosi orice
tip de formă/matrice, a unui obiect ce poate fi luat în mână.
Diferența cea mai importantă între formele tradiționale de construire a unui obiect și
imprimarea 3D este că în primul caz obiectul se obține prin îndepărtarea materialului, iar
imprimarea 3D utilizează numai materialul necesar, ceea ce înseamnă economisire, și ca o
valoare adăugată reducerea poluării.
.

În ceea ce privește materialele folosite de imprimantele 3D la crearea obiectelor, acestea de fapt
sunt de 2 tipuri: termoplastice PLA sau ABS, ca fiind cele mai folosite de cele mai economice
imprimante 3D de pe piață, dar găsim și imprimante care modelează obiecte din materiale ca
rășină, fotopolimeri și metal, iar reducerea costurilor acestora permite ieșirea lor din mediul
industriei de fabricație.
Cum funcționează o imprimantă 3D
În ceea ce privește felul în care aceste imprimante 3D își îndeplinesc activitatea, în primul rând
vom avea nevoie de un fișier creat cu un software de modelare 3D, precum Autodesk Inventor,
Solidworks sau Catia pentru a "spune" imprimantei 3D ce să modeleze. Trebuie menționat
referitor la software, că în lumea Open Source există și alternative flexibile care pot face față
acestui tip de imprimantă fără dificultăți și fără costuri suplimentare, care vin foarte bine în
ajutorul întreprinderilor mici și mijlocii. În acest sens aplicațiile Open Source relevante sunt
OpenSCAD și FreeCAD.

Fișierele necesare pentru alimentarea imprimantei 3D conțin instrucțiuni precise despre
coordonatele care trebuie urmate pentru a crea obiectul și sunt de obicei introduse în
imprimantă prin USB utilizând o unitate flash sau memorie, dar există și modele de imprimante
3D care permit conectarea directă la calculator.
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Tipuri de imprimante 3D și materiale de imprimat
În prezent există diferite tehnologii de imprimare 3D, și se pare, că nu pot fi atinse standarde în
această privință, cel puțin în viitorul apropiat. Acest lucru este cauzat de vârsta fragedă a
imprimării 3D, ceea ce încurajează manufacturierii să-și dezvolte propria tehnologie și să încerce
să o impună de facto în industrie.

Totuși, înțelegerea acestui aspect nu este foarte complicată, din timp ce diferența majoră între
tehnologiile de imprimare 3D se datorează modului în care imprimanta depozitează diferitele
straturi de material pentru a crea piesa.

În acest sens, cele mai utilizate tehnologii sunt așa numitele Fusion Deposition Modeling (FDM)
sau tehnologia de depozitare a materialelor plastice, care este o metodă care permite modelarea
părților din plastic ABS sau PLA. Modelarea se realizează prin alimentarea imprimantei cu o rolă
din acest material, care, atunci când trece prin extruderul echipamentului, este încălzit, topit și
depus strat peste strat, formând obiectul. După aceea, așteptați până când materialul se răcește și
poate fi manipulat. Trebuie menționat că această metodă este cea mai utilizată în domeniul
imprimantelor 3D.
Alte technologii folosite sunt Stereolithography (SLA) și Selective Laser Sintering (SLS), ambele
operează cu ajutorul fasciculului laser. Primul modelează obiectul strat cu strat, dar implică
folosirea unei băi de rășină fotocurabilă. În acest caz obiectul format cu rășină lichidă este tratat
cu laser de lumină ultravioletă.
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Iar tehnologia Selective Laser Sintering sau Laser Selective Sintering este similară celei SLA, dar
la modelare poate folosi diferite inputuri în pudră, cum ar fi materiale metalice, ceramice, nailon,
polistiren și sticlă, printre altele. În acest caz laserul combină materialele și le solidifică. Trebuie
menționat, că ambele tehnologii sunt foarte apreciate grație preciziei.

¿
Trebuie menționat, că fișierul ce trebuie listat pe o imprimantă 3D poate proveni de pe internet,
de pe siteuri precum Thingiverse, sau pot fi direct create de utilizator.
Aici trebuie să clarificăm, că tipul fișierelor folosite pentru imprimantele 3D este formatul .STL,
care conține informații despre piesă într-o singură culoare, pe când formatul .VRML, conține
informații în culori diverse. Materialul ce trebuie tipărit este încărcat pentru imprimare, variind
în funcție de tehnologia de imprimare 3D folosită. În final se dă comanda de imprimare și
imprimanta
3D
își
începe
activitatea
Cum va schimba lumea imprimanta 3D
Acum câțiva ani, când s-a lansat idea și au început discuțiile despre posibilitatea creării unor
imprimante care pot reproduce formate în trei dimensiuni, proiectul s-a părut a fi o utopie, ce o
găsim pe paginile unui roman SF. Totuși, adevărul este, că dezvoltarea din spatele imprimării 3D
a bătut o cale lungă de sute de teste și erori, ajungând într-un final la primul echipament de
imprimare capabil să reproducă obiecte tridimensionale.

La scurt timp după acest rezultat, tehnologia a ajuns la mase, și chiar dacă imprimantele 3D nu au
devenit un element pe care le avem în locuințele noastre, datorită schemei și brevetului gratuit,
astăzi oricine poate să realizeze propria imprimantă 3D.
Datorită posibilităților aproape inexhaustibile oferite de imprimarea 3D nu doar pe scară largă,
dar și în domeniul micilor companii din lumea întreagă, sunt foarte mulți care consideră, că
imprimanta 3D a adus o nouă revoluție în industrie.
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Datorită vastei varietăți ale materialelor care pot fi implementate prin procesul imprimării 3D
care include mai ales nailon și polistiren, printre altele, imprimanta 3D face posibilă imprimarea
celor mai diverse obiecte tridimensionale, variind de la haine, unelte, case, diverse piese,
echipament medical, alimente și chiar organe pentru corpul uman.
Prin urmare, ne putem imagina modul în care tehnologia tipăririi 3D va schimba, fără îndoială,
lumea într-un timp scurt și, în acest sens, există mulți experți care spun că datorită tipăririi
produselor alimentare 3D, în câteva decenii va fi posibilă rezolvarea foametei la nivel mondial,
ceea ce, desigur, a generat mari controverse.

Acesta este tocmai un proiect aflat în plină fază de dezvoltare, prin inițiativa pe care NASA a avuto cu o serie de companii, care încearcă să creeze, printre altele, o imprimantă 3D care permite
tipărirea unei pizza. Între timp, marii producători de alimente au început deja să efectueze
diverse teste în acest sens.
.

Odată cu scăderea costurilor pentru tipărirea 3D care va apare în mod inevitabil în scurt timp,
imprimarea 3D va invada și piața imobiliară și în câțiva ani casele construite cu imprimante 3D
vor fi cea mai ieftină și cea mai rapidă opțiune, care, fără îndoială, va avea un însemnat efect
social pozitiv, nu numai în țările emergente cu probleme de locuire, ci și în țările din lumea a
treia, unde, din cauza crizei globale, există cerința costurilor tot mai competitive.
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Pe altă parte, unul din dezavantajele indicate de experți privind tipărirea 3D, este, că va genera o
creștere a produselor imitatoare, a unei piraterii noi pe piață.

CRITERII DE EVALUARE
- Crearea fișierelor pentru imrpimare 3D.
- Stocarea fișierelor pentru imprimare 3D.
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet.
Opțional: proiector, imprimantă 3D

PRODUSE/OUTPUTURI
Fișiere cu comenzi pentru imprimare obiectelor 3D

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alegeți Fals/Adevărat:
1. ABS este singurul material valid pentru tipărire 3D.
2. Aplicațiile open code din acest domeniu sunt OpenSCAD și FreeCAD.
3. Tipul fișierelor folosite pentru tipărire 3D este .STL și .VRML.
4. Momentan tehnologia imprimării 3D este un standard
5. Fișierele trimise spre imprimare 3D trebuie să conțină coordonate care trebuie urmărite
în crearea obiectului
6. Formatul de tipărire .VRML conține informații despre piese în culori diferite
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.2 CREAREA ȘI UTILIZAREA FIȘIERELOR 3D IMPRIMABILE, CNC ȘI A TAIERII CU LASER
Titlul unității
C.2.3: Comenzi în arhivele mașinii de frezat CNC

(ore)
7

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie să cunoască cum să creeze și să convertească fișiere pentru mașina de frezat cu
comandă numerică/CNC
 să cunoască fișierele pentru de frezat cu comandă numerică
 să fie capabili să dea comenzi pentru mașina de frezat cu comandă numerică
CONȚINUTURI
Introducere
Introducerea CNC a crescut exponențial aplicațiile mașinilor industriale prin producția
automatizată și programabilă și prin produsele imposibile de realizat manual, precum cercuri,
linii diagonale și multe alte figuri complicate, permițând fabricarea pieselor cu profiluri extrem
de complexe. Acest proces transformă și optimizarea numeroaselor variabile ale procesului de
fabricație: productivitatea, precizia, securitatea, rapiditatea, repetabilitatea, flexibilitatea și
reducerea
deșeurilor.
La acestea se adaugă și o scădere semnificativă a prețurilor, care permite multor întreprinderi
mici și mijlocii să acceseze această tehnologie.
Multiplicitatea mașinilor de frezat care există astăzi s-a extins confortabil spre proliferarea
tipurilor de echipamente dotate cu CNC. De fapt, există și unelte speciale pentru transformarea
mașinilor de frezat vechi într-o mașină de frezat CNC.
Practic, mașinile de frezat CNC sunt foarte asemănătoare cu mașinile de frezat convenționale și
au aceleași părți mobile, adică masa, capul de tăiere, axul și transportatorii laterali și
transversali. Cu toate acestea, nu au pârghii sau manete pentru a acționa aceste părți în mișcare,
ci un ecran introdus într-un panou plin de comenzi și o cutie metalică care găzduiește
componentele electrice și electronice care reglează funcționarea motoarelor concepute să facă
aceeași lucrare pe care au făcut-o pârghiile și manivelele mașinilor vechi.
Printre aceste componente se numără și CNC-ul, care este un calculator responsabil în principal
pentru mișcările mașinii de frezat prin software-ul corespunzător. Combinația dintre motoare
electronice și motoare sau servomotoare este capabilă să realizeze toate operațiile de frezare
posibile.
Pentru a înțelege controlul mișcărilor exercitate de CNC, este necesar să cunoaștem pe scurt
modul în care funcționează o mașină de frezat convențională.

În cazul acestui tip de mașină, manivelele acționează manual piesele mobile astfel încât scula de
tăiere să se deplaseze liniar în cel puțin trei axe:
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Axa X: orizontal și paralel față de suprafața de prindere a piesei de prelucrat. Este asociat cu
mișcarea în planul longitudinal orizontal la mesei de frezat.
Axa Y: it formează o direcție triedrială directă cu axele X și Z. Este asociat cu mișcarea în planul
orizontal transversal al mesei de frezat.
Axa Z: unde se montează tăietorul, este cel care are puterea de tăiere și poate adopta poziții
diferite în funcție de posibilitățile capului. Este asociat cu mișcarea verticală a capului mașinii.
Dacă router-ul are o masă fixată, aceste trei mișcări sunt executate de axă. Acum, este clar, că
frezarea unor părți mai complexe va necesita un număr mai mare de axe a căror traiectorie nu
este numai liniară, ci și rotativă. Acesta este locul unde conceptul de CNC intră în joc, dând
naștere la o multitudine de axe complementare controlate independent și determinate de
mișcarea meselor rotative și / sau de capuri manevrabile. Acest lucru este cauza diversității
modelelor de mașini care fac posibile fabricarea piesei în planuri și unghiuri de abordare diferite.
Pe figura următoare puteți vedea un exemplu de mașină de frezar cu componentele sale de bază,
cu axele principale (X, Y, Z) și complementare (B, W).

ç

Componentele unei mașini de frezat CNC
1.

Coloana

2.

Piesă de lucru

3.

Masa de frezat, cu mișcări pe axa X și Y

4.

Freză

5.

Capul de tăiere incluzând motorul axelor

6.

panou de control CNC

7.

Furtunuri pentru lichidul de răcire, dacă e necesar.
X, Y, Z axe principale de mișcare
B axă complementară a mișcării rotative a capului de tăiere
W axă complementară a mișcării longitudinale a capului de tăiere

Funcția de bază a CNC-ului este controlul mișcărilor mesei, transportarea transversală și
longitudinală și/sau a axei de-a lungul axelor pe baza datelor numerice. Totuși, nu înseamnă doar
atât, deoarece, pentru a atinge scopul final, controlul acestor mișcări necesită ajustări perfecte și
sincronizare corectă între diferitele dispozitive și sisteme care fac parte din orice proces CNC.
Acestea includ axele principale și complementare, sistemul de transmisie, sistemele de
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exploatare a piesei și schimbătoarele de unelte, fiecare prezentând modalitățile și variabilele
care trebuie, de asemenea, prevăzute corespunzător. Acest control riguros este realizat de
softwareul livrat împreună cu mașina de frezat, se bazează pe unul dintre numeroasele limbaje
de programare numerice, cum sunt ISO, HEIDENHAIN, Fagor, Fanuc, SINUMERIK și Siemens.
Acest software conține numere, litere și alte simboluri - de exemplu codurile G și M sunt
codificate într-un format adecvat pentru a defini un program de instrucțiuni capabile să dezvolte
o anumită sarcină. Codurile G reprezintă funcții ale mișcării mașinii (mișcări rapide, avansări,
avansări radiale, pauze, cicluri), în timp ce codurile M sunt diferitele funcții care sunt necesare
pentru prelucrarea pieselor, dar nu sunt mișcări ale mașinii (pornirea și oprirea axului,
schimbarea sculei, lichid de răcire, oprirea programului etc.). Din aceasta rezultă că operarea și
programarea acestui tip de mașină necesită cunoștințe de bază în domeniul operațiilor mașinilor
convenționale, dotării cu echipamente convenționale, cunoștințe elementare de matematică,
desen tehnic și manipularea instrumentelor de măsurare.
În prezent, utilizarea programelor CAD (proiectare pe calculator) și CAM (fabricare pe bază
computerizată) este un element aproape obligatoriu la orice mașină CNC, deci, în general,
realizarea unei lucrări implică combinarea a trei tipuri de software:
1. CAD: realizează designul piesei.
2. CAM: calculează mutările axelor pentru fabricarea piesei și valorile vitezei de înaintare, de
rotire și diferitele unelte.
3. Control software (inclus în mașină): primește instrucțiunile de la CAM și execută comenzile
pentru a muta părțile mobile ale router-ului conform instrucțiunilor
Mașinile de frezat CNC sunt special adaptate profilurilor de freză, cavităților, contururilor
suprafeței și operațiunilor de tăiere, unde două sau trei axe ale mesei de frezat trebuie controlate
în mod simultan. Altfel, în funcție de complexitatea mașinii și programarea făcută, mașinile CNC
pot lucra în mod automat, desigur e nevoie de un operator pentru a schimba cuțitele frezei, cât și
pentru a asambla sau dezasambla piesele de lucru.

https://www.youtube.com/watch?v=Odt9_2S0eTA

Ca un exemplu de folosire a mașinii CNC amintim artistul indian Ruchika Grover, care are un
studio de proiectare unde explorează potențialul pietrei naturale. Suprafețele, sculpturile și
instalațiile sale sunt create printr-un proces unic, care combină producția digitală și meșteșugul
tradițional.
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Proces de fabricație. Imagine – Anoma
Grover a pornit de la ilustrarea unor concepte de bază pe hârtie, inspirate de formele și texturile
din natură. De exemplu, suprafața colecțiilor "Foliage" arată modelarea venelor, peste care
trecem cu vederea, când ne uităm la o frunză. În faza de concept au fost selectate 6 specii de
plante – copacul Bodhi, Monstera, Mesteacănul, Ulmul și Crinul – cartografiind în 3D frunzele lor.
Apoi, după studierea în amănunte a literaturii de specialitate botanică, Grover a interpretat
rețeaua venelor subtile, amplificându-le considerabil pentru a le evidenția.

Foliage / Arțar. Imagine – Anoma
După ce desenele bidimensionale au primit formă, etapa următoare a fost modelarea cu ajutorul
calculatorului unde s-au determinat cele mai precise măsurători și s-au adăugat detaliile cele mai
complexe; liniile sunt expandate și atribuite la diferite înălțimi și adâncimi, iar marginile lor sunt
teșite. Apoi s-au dezvoltat diferite prototipuri de-a lungul a 4-6 luni în funcție de o serie de
modele (adâncimi și mărimi variabile), materiale (calcar, granit și marmură, etc.) și unelte.
Acesta implică faptul, că dimensiunile sunt transpuse în directivele de fabricație și trimise la
mașina de frezat CNC.

64

CRAFTS 3.0 MODULE DE FORMARE

Ishi Kiri / Rokakku. Imagine – Anoma
După localizarea și poziționarea pietrei de bază pe platforma mașinii CNC, o unealtă rotativă și
cilindrică începe tăierea și forarea în funcție de directivele introduse în calculator. Unealta de
tăiat, de tip diamant sau carbid, se mișcă de-a lungul axelor multiple, pe când piatra de bază se
mișcă cu ”patul de freză” în direcții diferite. Fiind un proces care generează căldură, o anumită
cantitate de apă trebuie circulată pentru reglarea temperaturii uneltei de tăiat și a pietrei de
bază. Acest ajută la încălzirea rapidă a uneltei și la evitarea expansiunii termice nedorite ale
pietrei.

The breathing surfaces / Xylem. Imagine - Anoma
Procesul, totuși, nu se termină aici: suprafețele trebuie finisate cu mâna. Meșterul expert va ciopli
texturile în piatră, folosind o varietate de tehnici: așchiere, șlefuire, sablare. Acest ultim pas ajută
la adăugarea "atingerii umane" unui produs care este fabricat predominant digital.
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Foliage / Birch. Imagine – Anoma

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=FNNjWRhsivw

CRITERII DE EVALUARE
- Crearea de fișiere pentru mașina de frezat CNC
- Păstrarea fișierelor pentru mașina de frezat CNC

RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet.
Opțional: proiector, mașină de frezat/CNC

PRODUSE/OUTPUTURI
 Fișiere cu comenzi pentru obiectele realizate cu mașina de frezat/ CNC
 fișiere cu comenzi pentru mașina de frezat/ CNC
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INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alegeți Fals/Adevărat:
1. Axa X: este asociată cu mișcarea mesei de frezat în plan longitudinal vertical.
2. Funcția de bază a mașinii CNC este controlarea doar a mișcărilor mesei.
3. Mașina de frezat CNC are doar utilizare industrială
4. În general, realizarea pieselor implică combinația a 3 tipuri de software: CAD, CAM,
Control software.
5. Control Software primește instrucțiunile și execută comenzile referitoare la părțile
mobile ale router-ului în funcție de aceste comenzi .
6. Mașinile CNC permit doar mișcări în 3 axe.

C.3 DIGITALIZAREA IMAGINII
C.3.1: Digitalizarea obiectelor în 2D și fișiere.
C.3.2: Digitalizarea obiectelor în 3D și fișiere
Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MESTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.3 DIGITALIZAREA IMAGINII
Titlul unității
C.3.1: Digitalizarea obiectelor în 2D și fișiere.

(ore)
5

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie să cunoască cum să digitalizeze obiecte bidimensionale și să creeze fișiere
pentru arhivarea acestora pe un disk drive pentru viitoarea utilizare
 trebuie să cunoască fișierele de imagini 2D
 trebuie să digitalizeze imagini în 2D
 trebuie să arhiveze fișiere în 2D
CONȚINUTURI
Introducere
Există diferite posibilități de tratare a imaginilor legate de viitoarea utilizare a acestora. De
exemplu, scanarea pentru web necesită fotografii de mărime redusă, dar acestea nu vor fi
adecvate pentru format hârtie și trebuie re-scanate. De aceea e nevoie să fim atenți la fișierele
digitale, ca acestea să fie de folos când le utilizăm. Astfel, trebuie urmărite o serie de sugestii:
Se recomandă scanarea în color, chiar dacă fotografia originală este alb-negru, pentru că această
scanare va dezvălui mai multe informații despre fotografie sau grafica documentului
Scanare în format:
TIFF. Salvează toate informațiile fișierului, nu se pierde din calitate și servește ca negativ digital.
(Negativul digital este RAW). Dezavantajul este, că atunci trebuie să cunoașteți și cum se poate
remedia prin diferite programe, ca Photoshop. Formatul Tiff necesită viewer-i speciali. Este
recomandat ca fișier personal, și ca unul definitiv. Îl puteți folosi în totdeauna ca o fotografie de
bază.
JPEG este varianta cea mai folosită și cea mai ușoară în procesul de prelucrare și transformare
pentru diferite dispozitive: calculatoare, tablete, telefoane... dar pierde o parte din calitatea de
scanare. Este recomandat pentru fotografii: pentru tipărire rapidă, web, transfer, etc.
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-

Scanați la cel puțin 300 pp. (pixels x inch). Dacă documentele grafice sunt mici, tipul de
scanare se va crește de la 300 pp la 500-700 pp ... până ce fișierul va obține dimensiunea
de 5-10 megabiți. Un fișier de dimensiunea aceasta permite să lucrați mai bine cu
documentele, ușurând mărirea ulterioară a acestora pentru panouri, tipărire.

-

Este necesar să arhivați și să salvați documentele grafice scanate în raw fără retușare,
memorie externă... niciodată să nu manipulați originalele scanate, lucrați doar cu copii
pentru a evita pierderea informațiilor originale. Aceste recomandări vă ajută să aveți un
fișier grafic bun care poate fi îmbunătățit peste timp.

Întotdeauna este recomandată blocarea documentelor originale pentru a evita reproducerea
suporturilor intermediare (fotografii, ilustrații, imagini), dacă aveți nevoie doar de documentația
grafică. În cazul digitalizării imaginilor cea mai mare dificultate constă în controlul nuanțelor,
culorii și calibrării... care trebuie controlate printr-un software de retușare digitală.
Tipuri de scanner
Tipul plat. Oferă o suprafață de contact, iar dacă doriți să scanați obiecte 3D, precum monede,
flori, cărți groase sau materiale care pot fi distruse cu ușurință, acesta este opțiunea cea mai
Tipul slot. Este folosit la scanarea unui volum mai mare de documente în rezoluție standard,
folosind un canal de alimentare în care se poziționează hârtia. Unele scanere au și funcția de a
scana față-verso în același timp, altele au sistem ADF (canal automat de alimentare) care permite
să puneți un teanc de hârtii care vor fi scanate automat, fără a fi nevoie să le introduceți unul câte
unul.
Dimensiuni
Dacă aveți o zonă mai mare pentru scanat, acest lucru va fi în favoarea dvs., mai ales dacă plănuiți
să scanați imagini mai mari decât A3. Trebuie să luați în considerare opțiunea care vă permite să
ridicați capacul scannerului, să-l mișcați în 180 de grade sau să modificați poziția imaginii ca să
se poate realiza scanarea.
Majoritatea scanerelor de pe piață au o zonă pentru A4 sau mărime similară, deci de recomandat
este să realizați părți de această mărime și să scanați la rezoluție mare.
Rezoluția
DPI-ul (dots per inch) sau punctele per inch determină rezoluția, cu cât DPI este mai mare, cu
atât imaginea este mai bună. Rezoluția scanerului de obicei e descrisă de 2 numere (de ex. 1200 x
2400) care se referă la rezoluția minimă și maximă. Trebuie doar să fiți atenți la rezoluția optică
a scanerului. O calitate ”bună” de scanare necesită a rezoluție de 300 × 600, dar o lucrare cu linii
fine și detalii mărunte necesită cel puțin 1200, deoarece capturarea celor mai mici detalii duce la
un rezultat mai bun.
Adâncimea de culoare
Se referă la numărul de culori pe care le poate primi fiecare pixel, și acest lucru adâncimea
influențează calitatea imaginii.
Nevoi speciale
Dacă plănuiți scanarea transparențelor sau acetaților (materiale foarte reflective), trebuie să
luați în considerare, că nu toate lentilele de scaner sunt adecvate acestei lucrări. Scanerul de film
oferă anumite accesorii, prin care se asigură că un bloc de imagini prin rulare nu afectează
animațiile sau tranzițiile. Astăzi este foarte la modă și foarte ușor să se încarce automat în cloud,
dar este mult mai sigur dacă retușați sau finalizați lucrarea dvs. înainte de încărcare.
Brandurile Epson, HP și Canon conduc piața în ceea ce privește calitatea imaginii, desigur nu sunt
singurii pe care le găsim, dar sunt cei mai specializați din acest aspect.
Majoritatea scanerelor de pe piață oferă beneficii adiacente, precum îndepărtarea automată a
prafului și zgârieturilor filmelor sau fotografiilor, reducerea substratului, corectarea automată a
culorilor, ICE digital, reglarea curbei de ton cu histogramă, mască pentru reducerea zgomotelor,
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îmbunătățirea culorii decolorate, restaurarea culorii, și altele.
În cazul ilustrațiilor, multe scanere permit îndepărtarea capacului pentru a digitaliza cu ușurință
imagini mai mari.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=4KX9a1iMugs

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=fFDNfzZWBWo

CRITERII DE EVALUARE
- Crearea fișierelor de imagini prin scanare 2D
- Crearea imaginilor pentru tipărire în 2D
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RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet: scaner 2D, imprimantă color
Opțional: proiector

PRODUSE/OUTPUTURI
- fișiere de imagini 2D în diferite formate
- fișiere de imagini 2D pentru imprimare

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alegeți Fals/Adevărat:
1. Fișierul TIFF păstrează toate informațiile, nu pierde din calitate și servește ca negativ
digital.
2. DPI (dots per inch) sau punctele per inch determină rezoluția, cu cât DPI-ul este mai
redus, cu atât imaginea este mai bună.
3. Rezoluția scanerului de obicei este descrisă de două numere (de ex. 1200 x 2400) care
se referă la rezoluția minimă și maximă.
4. Formatul JPEG este cel mai utilizat și de cea mai bună calitate de scanare.
5. Este de recomandat scanarea de maximum 300 pp. (pixels x inch).
6. Este de recomandat în totdeauna scanarea originală a culorii documentului și în albnegru, dacă un document nu are culori.

Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MESTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.3 DIGITALIZAREA IMAGINII
Titlul unității
C.3.2: Digitalizarea obiectelor în 3D și fișiere.

(ore)
7

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie
să știe cum să digitalizeze obiecte în 3D și să creeze imagini pentru stocare pe un disk
drive pentru utilizarea ulterioară
să cunoască fișierele imaginilor 3D
să scaneze imagini în 3D
să arhiveze fișiere 3D
CONȚINUTURI
Introducere
Scanarea unui obiect tridimensional folosind un sistem optic de citire, permite colectarea și
stocarea datelor referitoare la forma și culoarea obiectului. Aceste informații pot fi folosite la
construirea modelelor digitale tridimensionale care sunt folosite pe o scară largă în domeniul
industriei, mecanicii, dar și în cel al artei și patrimoniului, mai mult, pe zi ce trece
este folosit în mai multe sectoare care beneficiază de rezultatele acestei tehnici.
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Tehnici digitale în 3D:
Sistemul cel mai cunoscuta șa numitul sistem non-contact sau optic, tehnică dominantă acum.
Are două tehnologii clar diferențiate: un fascicul de lumină de laser se aruncă fie ca un punct, fie
un fascicul de o anumită lungime, sau ca o cruce. Semnalul acesta este calibrat și când una sau
mai multe camere capturează deformarea acestui fascicul, îl convertesc în coordinate spațiale
XYZ și pe calculator generează un nor de puncte 3D
Lumină structurată. (culoarea luminii nu este importantă, ultimul trend este albastrul deschis,
dar tehnica este aceeași). Echipamentul proiectează o lumină pe obiectul calibrat și prin tipare
variate și capturări ale camerei se deformează această lumină, fiind convertit în coordinate
spațiale XYZ, generând un nor de puncte 3D pe calculator.
Tehnologii, echipamente și software
Alte tehnologii
Apoi există un software capabil să interpreteze informațiile obținute prin razele X, să le
convertească într-un nor de puncte tridimensional (tomografie). Au apărut și software capabile
să convertească imaginile descărcate de pe IPhone, sau pe pe Kinec of the Xbox, în nor de puncte,
cu o precizie și rezoluție mai mult sau mai puțin bună.
Echipament digitalizat
Scanere 3D
Scanner Structurat cu lumină albă și laser portabil
scaner portabil cu laser
scaner portabil cu lumină albă
Software
În general, în fiecare scaner are încorporat propriul software pentru a gestiona capturarea
datelor și pentru a exporta norul de puncte în STL ca un fișier standard. Există softwareuri
specifice cu instrumente eficiente în tratarea norului de puncte, precum Rapid form de exemplu,
cu instrumente care inversează ingineria și extrag un fișier CAD, cum a fost proiectat orice CAD
3D pe piață. Softwareurile deseori pot exporta aproape toate fișierele standard CAD și au
convertori direcți pentru diferitele softwareuri CAD. Aceste software-uri se folosesc pentru a
avea module de verificare în compararea norului de puncte și CAD și pentru a realiza un raport
dimensional. Cu timpul, softwareurile standard CAD au reușit să ofere module pentru tratarea
norilor de puncte, dar nu sunt atât de eficiente ca softwareurile specifice.
Aplicații
3Dul digitalizat este prezent în foarte multe sectoare ajutând la realizarea proiectelor de diferite
mărimi (de la digitalizarea unei monede de 5 cenți până la cea a unei clădiri întregi). Forma
fiecărui model se realizează din poligoane și verticale, și model poate fi construit cu texturi,
lumini și umbrire diferite. cele mai popular extensii de fișier sunt: .DWF, .MB, .MAX and .MGF.
Digitalizarea unui model cu scaner 3D și procesul de finisare al acestuia prin modificarea
computerizată sau realizarea procesului opus, crearea unei sculpturi or piese pe computer și
transferul acestora în realitate datorită unei imprimante 3D a revoluționat sectorul. Scanerul 3D
prin digitalizare permite obținerea geometriei suprafeței unui obiect prin folosirea tehnologiei
laser sau a tehnicilor fotogrammetriei, cu ajutorul căreia putem compune un model
tridimensional din imagini. De exemplu, la digitalizarea sculpturilor cu această tehnologie lucrăm
mai bine la corectarea volumelor, mărimii, formei într-un fel mai agil decât cu tehnologia
tradițională.
Cum contribuie procesele de digitalizare la artizanat și meșteșuguri, meserii artistice?
Tehnologia scanării 3D este foarte populară în artă și design, asigurând artiștilor o modalitate
nouă de expresie și exprimare a talentului în fața lumii, de exemplu în crearea designului
individual în haute couture, în dezvoltarea mobilierului elegant personalizat sau în
transformarea unui design unic într-un produs în masă.
procesul de modelare este mai confortabil și poate fi atinsă o calitate mai bună. noile
tehnologii facilitează procesul de construire și modelare.
Sunt mai practice și mai puțin costisitoare.
Facilitează calcularea materialului necesar construcției și timpul precis pentru sculptare,
care permite o planificare și un buget mai bun, un proces mai puțin îndelungat și
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optimizat.
Putem avea copii digitale ale sculpturilor în câteva minute, ceea ce este asigurat de
modelul digital inițial, de la care pot fi obținute secțiuni pentru tăiere sau mașina de
freză.
Se reduce spațiul de lucru și de depozitare.
Prin digitalizare și folosirea acelor parametri care sunt aplicate în lucrările de conservare a
patrimoniului, acestea pot fi documentate, arhivate fără a fi salvate într-un spațiu fizic. acest
proces ajută și la păstrarea profilelor sau a altor piese care trebuie distruse.
-

.

https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8

https://www.youtube.com/watch?v=dGJ_XD-fCsI

CRITERII DE EVALUARE
- Crearea fișierelor de imagini prin scanare 3D
- Crearea fișierelor de imagini pentru imprimarea 3D
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet: scaner 3D
Opțional: proiector
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PRODUSE/OUTPUTURI
- Fișiere de imagini 3D în formate diferite.
- fișiere cu imagini pentru imrpimarea 3D

INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Alege Fals/Adevărat:
1. Cea mai cunoscută tehnică de scanare 3D se numește contactless sau optic.
2. Scanarea unui obiect tridimensional printr-un sistem de citire optic permite colectarea
și stocarea datelor, formei, dar nu și a culorii.
3. Scanarea 3D nu are nici un folos în procesele non-industriale legate de artă și
patrimoniu.
4. Singurul format de fișier 3D este .MGF.
5. Scanarea 3D se limitează doar la obiecte mici.
6. cu ajutorul scanerului cu laser putem obține informații despre forma obiectelor
îndepărtate în spațiu.
7. Putem scana obiecte și folosind telefoanele mobile.
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C.4 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
C.4.1: Utilizarea imprimantei 3D
C.4.2: Utilizarea mașinii de frezat
C.4.3: Utilizarea tăierii cu laser
C.4.4: Alte instrumente speciale și softwareuri pentru producerea meșteșugărească
Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.4 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.4.1: Utilizarea imprimantei 3D
9
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții vor fi capabili să descopere potențialul imprimantei 3D în producția artizanală
-

Vor cunoaște producția 2D și 3D cu aplicări în sectorul meseriilor artizanale
să compare cele mai cunoscute aplicări ale imprimării 3D și să descopere capacitățile
imprimării 3D în sectorul meseriilor
să aibă concepții privind introducerea soluțiilor noi, digitale în sectorul meseriilor.

CONȚINUTURI
Introducere
Imprimarea 3D este o posibilitate nouă în domeniul producției artizanale, meșteșugărești. O
imprimantă 3D va stratifica materiale precum plasticul, ceramica sau metalul, rezultatul fiind
imprimarea unui obiect.
Tipul de tehnologie folosit la imprimarea 3D depinde mai mult de materialul prim utilizat. Exemple ale
unor soluții dominante ale sectorului meșteșugăresc:
FDM (Fused Deposition Modelling) – preț accesibil și prototipare rapidă, de ex. lanțuri cheie
Stereolitografie și Digital Light Processing (SLA & DLP) – prototipare la detalii foarte mici, de ex.
sculpturi și bijuterii
Beneficiile aplicării imprimării 3D în domeniul meseriilor artizanale sunt numeroase:


Personalizarea articolelor



Dezvoltarea creativității și imaginației



oportunități extinse privind progresul de la idee la produs



număr infinit de creare de forme complexe



număr infinit de modificări



Crearea după elemente, părți sau la întâmplare



Introducerea propriului nivel de complexitate



Adaptarea produselor la setările sau cerințele proprii



recrearea produselor deja lansate



drepturile de autor nu se aplică



contribuție le dezvoltarea inovației



Participarea la abordarea învățării prin realizare



experiența libertății în alegerea materialului, dimensiunea produsului sau alte particularități
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Practici
A. Diferențe între imprimarea 2D și 3D pe exemplul designului de pantofi
B. Vizitarea comunităților online pentru a descoperi idei, a descărca șabloane sau lucrări gata de
imprimat realizate de desingeri și makeri, folosind soluțiile imprimării 3D pentru aplicarea acestora în
domeniul meseriilor artizanale
C. Descoperirea softwareului Computer-Aided Design (CAD)
CAD se bazează pe tehnologia computerizată pentru a crea modele virtuale tridimensionale pe care pe
urmă le transformă în modele fizice folosind o imprimantp 3D. Un astfel de exemplu de CAD liber este
TinkerCAD15 care permite utilizatorului desenarea direct în browserul de internet sau Free-CAD. Cu
TinkerCAD15 putem importa o imahgine vectorială 2D și o putem transforma într-un design
imprimabil în 3D.
D. Ghid pentru începători privind generarea unui model fizic 3D dintr-un model virtual existent,
folosind o imprimantă FDM.
Aplicările imprimării 3D în domeniul meseriilor
Design de bijuterii pentru personalizarea articolelor
Artă, pentru găsirea noilor metode de expresie artistică sau a noilor articole
Mibolier și design de interior în locul gravării, dar și ca formare și îmbinare de materiale, introducînd
simplificarea procesului de producție
Îmbrăcăminte și accesorii, incluzând pantofi, pălării, genți, promovarea haute couture
Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor privind aplicarea
imprimării 3D
1) Permiteți-le cursanților să aprecieze potențialul tipăririi 3D, oferindu-le comunități online cu
un spectru larg de domenii de aplicări de imprimare 3D (de exemplu, produse medicale,
mecanice și de consum).
2) Împărtășiți un model 3D ușor accesibil, oferiți studenților posibilitatea de a crea modelul
virtual 3D, de preferință de la zero, folosind modelarea CAD 3D; elevii pot modifica sau chiar
pot crea propriile proiecte, dezvoltând astfel creativitatea și simțul inițiativei
CRITERII DE EVALUARE
Identificarea exemplelor producției 2D și 3D cu aplicații în sectorul meșteșugăresc
Identificarea tipurilor de tehnologii de imprimare 3D
Identificarea beneficiilor imprimării 3D
Compararea celor mai comune aplicări a imprimării 3D în profesia meșteșugărească
Identificarea aplicării imprimării 3D în propria meserie
Idei de cercetare și prototipuri pentru producerea 3D online
Înțelegerea bazei softwareului CAD
Producerea concepției pentru introducerea soluțiilor de imprimare 3D în propria meserie
Plan al lucrărilor pentru a prouce un produs prin imprimare3D
Descoperirea imprimării 3D și a viitoarelor capacități în sectorul meșteșugăresc
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet; imprimanta 3D, opțional: proiector.
Resurse online suplimentare
Beginner's Guide to 3D Printing
https://www.youtube.com/watch?v=3LBTkLsjHGQ
The possibilities of 3D printing on Ted Talks
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https://www.ted.com/talks/avi_reichental_what_s_next_in_3d_printing
33 Best Sites for Free STL Files & 3D Printer Models in 2019
https://all3dp.com/1/free-stl-files-3d-printer-models-3d-print-files-stl-download/
40 Easy & Fun Things to 3D Print in an Hour (or Less)
https://all3dp.com/1/small-quick-easy-fun-things-to-3d-print-when-bored/
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții vor însuși abilități în tehnologia imprimării 3D, materiale și aplicări în sectorul
meșteșugăresc
Cursanții vor explora și selecta resursele online pentru dezvoltarea competențelor meșteșugărești și
cu imprimarea 3D
Cursanții pot demponstra folosirea de bază a freewareului CAD
Dacă este disponibil o imprimantă 3D – cursanții vor imprima produsul propriu conceput.
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1.
2.
3.
4.

Ce materiale pot fi folosite în procesul de imprimare 3D?
Cum puteți beneficia de imprimarea 3D?
În ce constă CAD și la ce se folosește?
Ce exemple legate de imprimarea 3D puteți enumera din sectorul meșteșugăresc?
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.4 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
Titlul unității
C.4.2: Utilizarea mașinii de frezat
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Folosirea unei mașini de frezat CNC.

(ore)
9

Să cunoască tipurile de operații cu mașini de frezat în domeniul meseriilor artizanale
Clarificarea capacităților de programare ale sectorului meseriilor în ceea ce privește sistemul
electronic.
Idei pentru introducerea solușiilor digitale noi în domeniul meseriilor artizanale
CONȚINUTURI
-

Introducere
O altă formă de creare a prototipurilor digitale este cu mașina de frezat CNC, ceea ce implică folosirea
unui software CAD (Computer-aided Design)pentru precizia desenării, acest lucru fiind imposibil cu
hârtie și creion. CAD este capabil să transmite mesajul de la computer la mașina CNC, transformându-l
în orice formă. Prin desenul în CAD se trimite un cod mașinii CNC pentru a crea o formă complexă.
Tehnica se utilizează mai ales în desingul prototipurilor, pentru că este foarte puțin probabil ca
produsul final să aibă erori sau imperfecțiuni, care pot apărea în cazul tehnicilor de imprimare 3D sau
tăierea cu laser. este deci o soluție pentru meseriașii, meșterii profesioniști și pentru procesele de
fabricație pe scară largă, se asociază cu investiții mai mari și perioadă mai lungă de a beneficia în urma
investiției.
Cele mai cunoscute operații cu mașina CNC







Foraj
Frezare
Rotire
Asamblare
Concepere
Prototipizare

Diferențe între rotire și frezare cu mașina CNC
Mașina CNC menține o piesă de lucru în loc în timp ce uneltele rotative de tăiere sau frezare
îndepărtează pe rând materialul de pe piesă; aplicabil în producerea unei game largi de forme.
Mai mult, dacă sunteți interesat de tăierea și frezarea materialelor ca lemn sau metal, este soluția cea
mai bună.
Diferența dintre mașina de frezat CNC și orice altă mașină de frezat este tăierea în unghiuri diferite și
de-a lungul axelor diferite (2-5), ghidată de un computer.
Mașinile rotative CNC rotesc pisa de lucru până ce unealta se oprește, aplicabil în realizarea lucrărilor
cu profile cilindrice, dar și la producerea unei game largi de materiale la preț mai mic.
Materiale pentru producția cu CNC








Metal
Placaj
MDF (Medium Density Fiberboard)
HDF (High Density Fiberboard)
ACP (Aluminum Composite Panel)
Corian
Sticlă
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Acrilice
Plastic
Aluminiu
Nailon
Piatră
Lemn

Cele mai cunoscute aplicări ale mașinii CNC în domeniul meseriilor







Mobilier
Tâmplărie
Instrumente
Prelucrarea aluminiului
Sculptură
Pipe

Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor privind folosirea unei
mașini CNC
1) Permiteți cursanților să caute online exemple de obiecte artizanale realizate cu mașina CNC,
apoi discutați despre ideile preferate
2) Împărtășiți un produs accesibil gata făcut cu o mașină CNC, ca cursanții să se gândească la
etapele procesului de producție și ce îmbunătățiri pot fi făcute folosind alte tehnici (fabricație
aditivă și subtractivă).
CRITERII DE EVALUARE
Identificarea exemplelor aplicării mașinii de frezat în sectorul meșteșugăresc
Identificarea tipurilor de activități realizate de o mașină de frezat
Identificarea materialelor utilizate în producția cu CNC
Compararea celor mai comune aplicări ale CNC în profesia meșteșugărească
Identificarea aplicării CNC în propria meserie
Cercetarea online a ideilor pentru utilizarea CNC în diferitele meserii
Explicarea etapelor folosirii CNC pe baza unui exemplu cercetat din sector
Producerea concepției pentru introducerea CNC în sectorul meșteșugăresc
Concluderea capacității programelor sectorului meșteșugăresc în ceea ce privește mașina de frezat și
sistemele de control numeric / CNC.
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet; exemple de produse realizate cu mașina de frezat/CNC,
opțional: proiector.
Resurse online suplimentare
Top 5 CNC Machines for your creativity
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q
How to CNC Without a CNC – instructions how to create a product with alternative materials and
equipment, resembling a final product created with a CNC machinery
https://www.instructables.com/id/How-to-CNC-Without-a-CNC/
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții cunosc exemplele aplicării mașinii de frezat în sectorul meșteșugăresc
Cursanții pot explora și selecta resursele online pentru dezvoltarea competențelor meșteșugărești cu
CNC
Cursanții pot explica etapele producției cu CNC pe baza exemplelor selectate.
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INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1.
2.
3.
4.

Care este principiul mașiniii de frezat / CNC?
Care sunt activitățile cele mai cunoscute, realizate cu mașina de frezat/CNC?
Ce materiale sunt folosite în producția CNsed for CNC production?
What are the most popular applications of CNC in crafts?
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.4 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.4.3: Utilizarea tăierii cu laser
9
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții vor fi capabili să descopere potențialul tăierii cu laser în producția artizanală
Vor cunoaște cum se poate aplica tăierea cu laser în domeniul meseriilor și artizanatului
Vor compara metode diferite de tăiere cu laser și vor cunoaște capacitățile tăierii cu laser în acest
sector
Vor reflecta asupra introducerii soluțiilor digitale noi în sectorul meseriilor și artizanatului
CONȚINUTURI
Introducere
Tăierea cu laser este una dintre soluțiile cele mai căutate și mai impresive în domeniul meseriilor,
meșteșugurilor, cu toate că în comparație cu imprimanta 3D, timpul necesar de lucru este mai mare.
Aplicarea acesteui soluții în domeniul meseriilor artizanale poate fi demonstrată prin realizarea
bijuteriilor, prin arhitectură și artă. cu această tehnologie este mai ușor vizualizarea cum o idee în 2D
are capacitatea de a deveni o piesă de artă în 3D. Tehnica permite și crearea șabloanelor abstracte,
jocul cu geometria fără restricții, alegeri flexibile și precizie exactă.
Exemple de aplicare a gravurii cu laser în domeniul meseriilor
Felicitări și vouchere
Articole decorative
Accesorii pentru casă și grădină
Ceramică
Îmbrăcăminte
Cadouri
Mărgele de sticlă
Pandantive de lemn sau acrilice
Case de lemn
Figurine de lemn
Suport pentru lumânări
Țâruș pentru grădină
Accesorii din pâslă
Olărit
Decorațiuni
Bijuterii de aur și argint
Unelte
Ceasuri
Sticlărie
Tehnici de tăiere cu laser
Pentru realizarea produselor prin tăierea cu laser e nevoie de o mașină de tăiere cu laser. Tipurile de
laser vor depinde de sfera de activitate și de domeniul dvs. de muncă, de materialul cu care veți lucra și
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tipul de activitate în care sunteți interesat.
Activități cu tăierea cu laser:


Gravare



Tăiere



Marcare

Materiale pentru gravarea și tăierea cu laser:
TroGlass, Acrylic și Plexiglas
Lemn
Pâslă
Textile
Hârtie
Ceară
Sticlă
Piatră
Carton
Ceramică
Piele
Metale de bază
Plastic
Oțel inoxidabil
Exemplele tăierii cu laser în sectorul meșteșugăresc în funcție de materialul utilizat
1) Tăiere cu laser a lemnului
2) Tăiere cu laser a hârtiei
3) Tăiere cu laser a materialelor reciclate
4) Tăiere cu laser a oțelului
5) Tăiere cu laser a plasticului
Practica
1) Căutați exemple de produse diferite tăiate cu laser
2) Produceți pas cu pas instrucțiuni pentru tăierea cu laser din sectorul dvs.
3) Descoperiți procesul creării copertei de carte din lemn, tăiat cu laser.
Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor privind introducerea
tehnologiei tăierii cu laser
1) Discutați câteva studii de caz cu cursanți, aplicând și autoreflexia:
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/case-studies/
1) Cursanții caută exemple de produse realizate prin tăierea cu laser:
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https://www.instructables.com/id/Laser-Cutting-Projects/
https://lasercutcrafts.com.au/

CRITERII DE EVALUARE
Identificarea exemplelor aplicării tăierii cu laser în sectorul meșteșugăresc
Identificarea materialelor utilizate pentru tăierea sau gravarea cu laser
Compararea produselor tăiate cu laser
Identificarea aplicării tăierii cu laser în propria meserie
Cercetarea online a ideilor pentru utilizarea tăierii cu laser în diferitele meserii
Explicarea etapelor tăierii cu laser în producția meșteșugărească
Producerea concepției pentru introducerea tăierii cu laser
Concluzionarea capacităților sectorului meșteșugăresc în ceea ce privește tăierea cu laser.
RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet; exemple de produse tăiate cu laser, opțional: proiector.
Resurse online suplimentare:
Tips and tricks for laser engraving and laser cutting
https://www.troteclaser.com/en-gb/knowledge/tips-for-laser-users/
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții cunosc exemplele aplicării tăierii cu laser în sectorul meșteșugăresc în funcție de materialele
folosite
Cursanții pot explora și selecta resursele online pentru dezvoltarea competențelor meșteșugărești cu
tăierea cu laser
Cursanții pot explica etapele tăierii cu laser pe baza exemplelor selectate
Cursanții pot concepe propriile instrucții în producția meșteșugărească utilizând tăierea cu laser.
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1.
2.
3.
4.

Ce activități pot fi realizate cu tehnica tăierii cu laser?
Ce materiale pot fi folosite la tpierea cu laser?
Ce exemple ale aplicării tăierii cu laser puteți enumera în sectorul dvs.?
Care sunt etapele tăierii cu laser în realizarea unui produs?
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.4 UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
Titlul unității
(ore)
C.4.4: Alte instrumente și softwareuri speciale în producția meșteșugărească 9
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții vor fi capabili să descopere potențialul altor instrumente speciale și software dn domeniul
producției meșteșugărești și artizanale
Exprimarea mpdernizării instrumentelor, uneltelor în domeniul meseriilor și trasarea
concepțiilor noi pentru producție artizanală
conturarea deciziilor în folosirea instrumentelor inovative controlate digital
adaptarea instrumentelor inovative ICT în producția meșteșugărească și artizanală
CONȚINUTURI
-

Introducere
Modernizarea instrumentelor ajută producția în domeniul meseriilor și artizanatului, accelerând
sarcinile și îmbunătățind calitatea produsului final. Îîn contextul secolului 20, personalizarea și
individualitatea reprezintă noutăți în domeniu, accesibile și producției pe scară largă. În secolul 21 cu
avansarea tehnologiei de informare și comunicare, se poate permite realizarea de produse
personalizate. Astăzi cu ajutorul softwareului CAD - Computer Aided Design și hardwareului pentru
fabricația computerizată, prototiparea a devenit accesibilă. Deci relația dintre meșterit și tehnologii
beneficiază de noi obiecte și producție de design. Acest lucru implică și crearea unor noi profesii.
Concepții noi în producția meșteșugărească
Fabricația aditivă și subtractivă sunt abordările cele mai inovative în producție.
Fabricația aditivă este orice proces având ca rezultat producția obiectelor sau depunerea materialelor
pentru a crea forma/structura dorită.
Fabricația subtractivă este orice proces având ca rezultat producția obiectelor prin eliminarea
materialului dintr-un bloc solid pentru a crea forma/structura dorită.
Foarte des cele două procese, cea aditivă și cea subtractivă, sunt combinate, devenind un hibrid pentru
a avea ca rezultat produse, piese finale de o calitate ridicată. un exemplu poate fi un model de prototip
în 3D (fabricație aditivă), apoi găuri tăiate cu laser (fabricație subtractivă), ca ulterior prin folosirea
unei mașini de frezat produsul final să fie lustruit (fabricație subtractivă).
Cum imprimarea 3D va fi cel mai popular tip de fabricație aditivă, alte exemple sunt: sudarea sau
modelarea sculpturii (prin adăugarea argilei sau materialelor similare)
Turnarea prin injecție se referă la procesul prin care materialul care va fi modelat se injectează sub
presiune într-o matriță. această metodă se folosește pentru realizarea de obeecte din plastic, inclusiv
jucării, piepteni de buzunar, părți ale instrumentelor muzicale sau capace de sticlă.
Similar acestui proces este turnarea, când materialul modelat se toarnă într-o matriță.
Alături de tăierea cu laser sau mașina de frezat CNC, procesul de fabricație aditivă este posibilă și cu
maşini de prelucrat prin electroeroziune (Electrical discharge machining-EDM).
Mașinile de prelucrat cu electroeroziune oferă un proces de fabricație având ca rezultat obținerea
formei dorite prin utilizarea descărcărilor electrice (scântei). Această metodă se folosește în cauzl
materialelor a căror prelucrare este problematică cu tehnici tradiționale, inclusiv metale tari, aliaje de
metal (de ex. titan, hastelloy, kovar sau Inconel) și ceramică.
Uneltele și fabricația digitală facilitează noile metode pentru utilizarea a tot mai multor materiale
pentru realizarea și distribuirea produselor.
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4 trenduri în meserii și meșteșuguri legate de modernizarea tehnologiei dintr-un interviu din 2016
realizat cu Annie Warburton, directorul creativ al Consiliului de Meșteșuguri:
1.

creșterea accesului la materiale și procese noi, de ex.grafenul, materialele reciclate, plante sau
Pinatex (un textil inovativ, natural și sustenabil realizat din frunze de ananas fără țesere).

2.

schimbarea socială, de ex. libertatea exeprimentării, schimbul liber de abilități, cunoștințe și
competențe, participare la creativitate pentru dezvoltarea personală și cea a societății.

3.

personalizarea de masă, cu designeri interesați în materiale noi, dezvoltând noi sisteme sau
modele de producție.

4.

sustenabilitate ce constă în noi modalități de utilizare a produselor secundare și a deșeurilor
de fabricație, predominat de bio-design, makerii adoptând modele și structuri sustenabile
pentru a crea un nou grup de produse sustenabile.

Mai mult, în 2016, inovația a însemnat printre altele:
-

îmbrăcămintea realizată din miceliul de ciuperci,

-

iluminarea lichidului.

Acest lucru afirmă în viitor tendința materialelor eco-friendly, refolosibile sau care pot economisi
resurse. Astfel, tehnologiile abordate acum se vor dezvolta asigurând un acces mult mai ușor, inclusiv a
imprimării 3D, a tăierii cu saler sau CNC, iar tipurile de materiale vor părea infinite.
E necesar să aflăm cum vor afecta aceste tehnologii producția meșteșugărească, artizanală, deoarece
acestea vor fi din ce în ce mai utilizate în viitor – oamenii vor fi asistați de mașini și digitalizarea va
deveni tot mai apropiată.
Descoperiți un studiu de caz despre cum se poate realiza un textil brodat cu noile tehnologii fără
cunoștințe sau abilități în procesul de realizarea textilului.
https://www.wgsn.com/blogs/future-craft-digital-age-re-master-sabina-weiss/
Alte softwareuri pentru makeri


Software care pot crea grafică vectorială în 2D (de ex. DXF, SVG, EPS, PD, etc.).



Programe CAD pentru designuri mai precise și mai complexe (de ex. AutoCAD, SolidWorks sau
Fusion 360).



Software pentru design artistic și decorativ (de ex. Adobe Illustrator sau Inkscape).



Software pentru prezentarea produselor, pentru grafici de bună calitate sau pentru a
îmbunătăți promovarea produsului (de ex. Photoshop)

Ghiduri complementare pentru formatorii din domeniul meseriilor privind uneltele,
instrumentele digitale
1) Asigurați o platformă pentru cursanți să aibă posibilitatea de feed-back privind uneltele cu
care sunt deja familiarizați înainte de adiscute despre soluții din viitor
2) Informați cursanții despre alte conținuturi ale cursului care abordează instrumentele digitale,
de ex. A.2.2 Stocarea online (Acces rapid și ușor la informații).
CRITERII DE EVALUARE
Identificarea exemplelor de modernizare a instrumentelor din sectorul meșteșugăresc
Identificarea tipurilor de metode de fabricație aditive și subtractive
Compararea produselor proprii cu cele realizate cu soluții digitale
Elaborarea unor concepții noi privind producția meșteșugărească
Conturarea deciziilor privind propria producție în ceea ce privește utilizarea instrumentelor inovative
controlate digital
Cercetarea online a ideilor pentru adaptarea instrumentelor TIC în sectorul meșteșugăresc
Concluzionarea capacităților sectorului privind dezvoltarea din viitor.
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RESURSE
Echipament: Calculator cu conexiune internet, proiector.
Resurse online suplimentare:
Networked Production and Industry 4.0 – factory of the future
https://www.homag.com/en/your-solution/networked-production-industry-40/
Future of technology timeline
https://futurism.com/images/things-to-come-a-timeline-of-future-technology-infographic
7 Ways Technology is Changing How Art is Made
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made180952472/
Video tutorial on Photoshop:
https://www.youtube.com/user/Photoshop/videos
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții vor cunoaște și vor avea abilități în concepția actuală și viitoare privind producția
meșteșugărească
Cursanții pot selecta instrumente și softwareuri pentru producția meșteșugărească sau prezentarea
propriilor lucrări
Cursanții pot conceptualiza cum dezvoltarea tehnologiei se va reflecta în producția meșteșugărească.
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1. Cum afectează sectorul modernizarea instrumentelor?
2. Care sunt concepțiile viitorului pentru producția meșteșugărească?
3. Ce tipuri de metode de fabricație aditive și subtractive cunoașteți?
4. Există un software pe care-l puteți utiliza pentru prezentarea sau promovarea produselor
dvs.?
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C.5 MĂSURI PENTRU PREVENIREA RISCULUI PROFESIONAL ȘI DE MEDIU
C5.1. Elemente individuale de protecție a riscului
C5.2. Utilizarea securizată a materialelor
C5.3. Elemente ale protecției riscului de mediu
Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.5. Măsuri pentru prevenirea riscul profesional și de mediu
Titlul unității
C5.1. Elemente individuale de protecție a riscului

(ore)
19

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții vor fi capabili să planifice și să promoveze sistemul de management al mediului și al
siguranței.
să explice concepte legate de securitatea, igiena și sănătatea în muncă ca pericol accident, boli
profesionale și risc
Să utilizeze elemente de protecție personale și colective
să planifice și să promoveze etapele de implementare ale protecției personale, a mediului și a
sistemului de management al siguranței
să implementeze proceduri pentru a acționa în situații de urgență.
CONȚINUTURI
Introducere
„Lucrătorii trebuie protejați de riscul ocupațional la care sunt expuși. Acesta se poate realiza prin
managementul riscului, ceea ce implică practici de analiza, evaluarea și controlul riscului. Pentru
implementarea procesului de management al riscului este necesară înțelegerea contextului legal, a
conceptelor, a analizei, evaluării și controlului de risc și a rolului acestora în acest proces. De
asemenea este de dorit ca managementul riscului să se bazeze pe metodologii testate și solide.” Isabel
L. Nunes, 2010.
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Diagrama preluata de pe:
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
Evaluarea riscului
1.
2.

Metode pentru efectuarea evaluării riscului
Evaluarea, clasamentul riscurilor.
a. evaluarea riscului

Tabla 1: Un estimator simplu de risc, preluat de pe
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
Determinarea valorii cantitative sau calitative a riscurilor.
Evaluarea cantitativă a riscului:
-

probabilitatea ocurenței riscului

-

severitatea consecvențelor posibile

Evaluarea calitativă a riscului
-

Evaluarea matricei: design și dimensiuni în funcție de necesități
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Clasarea riscurilor evaluate
Clasificarea accesibilității riscului
Valoarea riscului:
-

Valori referențiale – legislație
surse de cunoștințe, /specificații privind echipamentul
recomandări din partea organelor consultative

Table2 – Categorizarea riscului, preluat de pe:
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies

Concepte de baza a SSM
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Imagine preluata de pe: https://portalcfo.com/how-to-reduce-operational-risk/#.XKYcrJhKiUk
- Pericole
- Risc
- evaluare de risc


ce ar putea provoca vătămări sau accidente



dacă pericolele pot fi eliminate și, dacă nu



ce măsuri preventive sau de protecție există, sau ar trebui să existe, pentru controlul riscului
-

Siguranța
Sănătatea
Boli profesionale
Accident de muncă
Prevenție

Prevenția, concept de cheie în managementul SSM


Echipament individual de protecție



Protecția angajaților de pericole la locul de muncă



Protecția ochilor și a feței



Protecția capului



Protecția piciorului și a labei piciorului



Protecția trupului



Protecția auzului



Evaluarea nevoii de echipamente individuale de protecție



Protecția angajaților de pericole la locul de muncă
-

măsuri pentru evaluarea posibilelor pericole în toate spațiile de lucru și în procedurile de
operare la locul de muncă
criterii adecvate la selecția echipamentelor individuale de protecție (EIP)
cum să fie instruiți formatorii meșterilor, meșteșugarilor în domeniul folosirii
echipamentelor individuale de protecție, inclusiv
de ce este necesar EIP
Când este necesar EIP
Cum se verifică în mod corect EIP din punctul de vedere al uzurii, daunei
Cum se fixează și se ajustează în mod corect EIP
Cum se păstrează corect EIP
Limitările EIP
cum se depozitează în mod corect EIP
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Videouri despre EIP:
https://www.youtube.com/watch?v=KgkvxUtczLA
https://www.youtube.com/watch?v=XVNMj0ZxZsI
https://www.youtube.com/watch?v=NV2cNmfK8_Y
Echipament colectiv de protecție (ECP)
Protejați echipamentul colectiv de protecție de unul sau mai multe riscuri privind sănătatea și
securitatea în muncă.
Exemple de echipament colectiv de protecție:
-

Extinctoare;
carcasă acustică pentru sursele de sunet;
Ventilarea spațiilor de lucru;
Protecția părților mobile ale mașinilor;
Exhaustoare de gas și aburi;
Steaguri de platou;
Senzori de mașini;
Sisteme antiderapante pentru scări;
Ventilatoare;
Iluminat;
Podea antiderapantă;
Protecție împotriva luminii și radierii;
Bodyguarzi;
Sistem de alarmă de incendiu;
Cabină de vopsit;
Purificatori de aer / apă;
Duș de urgență pentru corp și spălător pentru ochi.

Planuri de intervenție în caz de urgență
Primul pas în dezvoltarea planurilor de intervenție în caz de urgență este realizarea evaluării riscului pentru
identificarea potențialelor scenarii de urgență. Înțelegerea a ceea ce se poate întâmpla va permite
determinarea cerințelor necesare și dezvoltarea planurilor și procedurilor care trebuie pregătite. Planul de
intervenție trebuie corelat cu obiectivele performanței dvs

Preluat de pe: https://www.fldata.com/products/action-tracking-software-act

90

CRAFTS 3.0 MODULE DE FORMARE

Acțiuni de protecție a securității vieții
Resurse pentru acțiuni de protecție a securității vieții
-

Software pentru gestionarea incidentelor

Dezvoltarea planului de urgență
-

-

-

Examinați obiectivele de performanță pentru program
examinați pericolele sau scenariile amenințătoare identificate pe parcursul evaluării de risc
Evaluați disponibilitatea și capacitățile resurselor pentru stabilizarea incidentelor inclusiv
oameni, sisteme și echipamente din cadrul întreprinderii dvs. și din surse externe
Discutați cu servicii de urgență publice (de ex. servicii pentru situații de urgență medicale, poliție,
foc, etc.) pentru a stabili timpul lor de reacție la facilitățile dvs., cunoștințele lor privind facilitățile
dvs., pericolele și capacitățile de stabilizare a urgențelor la facilitățile dvs.
Stabilirea dacă există reglementări referitoare la planurile de intervenție de urgență la facilitatea
dvs., aplicați-le pe acestea în planul dvs.
Elaborați acțiuni de protecție pentru securitatea vieții (evacuare, adăpost, adăpost in situ,
autoblocare).
Elaborați proceduri de urgență în caz de pericol și specifice pericolelor folosind îndrumările din
linkurile de pe această pagină. Elaborați planul dvs. de intervenție de urgență folosind acest
șablon.
Coordonați planul intervențiilor de urgență cu serviciile publice de urgență pentru stabilizarea
incidentelor luând în considerare pericolele din incinta facilității dvs.
Instruiți personalul pentru ca ei să-și poate îndeplini rolul și responsabilitățile
Facilitați exersarea punerii în practică a planului dvs.

Practica
Activitatea 1: Identificarea pericolelor la locul de muncă. Folosind grupuri de comunicare pe Facebook
Messenger sau skype, discutați care sunt pericolele cu care se întâlnesc lucrătorii dvs. la locul de
muncă (sau în sectorul profesionale). Ei pot reflecta la pericolele de la locul de muncă sau locurile de
muncă vizitate. Realizați o listă cu pericole. Scrieți propunerea fiecăruia – idea fiecărei persoane este
validă. nu e nevoie de consens. După ce grupul a întocmit lista pericolelor, puteți alege patru cele mai
importante pericole. Gândiți-vă cine este cel mai expus la acestea, cine poate fi expus, apoi gândiți-vă la
ceilalți angajați sau grupuri de oameni, precum membri familiilor, publicul sau oricine afectat și la
grupurile special vulnerabile (copii, femei însărcinate). De ce sunt ei mai vulnerabili; Reflectați care ar
fi consecințele expunerii la pericol. Colectați și sintetizați propunerile.
-

încercați să găsiți unelte pe web pentru evaluarea necesităților EIP
faceți un checklist pentru nevoia EIP.
faceți un checklist pentru nevoia ECP.

Lectură suplimentară
European Agency for safety and health work. Workplaces, equipment, signs, personal protective
equipment in https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/workplaces
ILO (1996) Recording and notification of occupational accidents and diseases. An ILO code of practice
Geneva, International Labour Office, 1996 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
CRITERII DE EVALUARE
1 – ați putea identifica riscurile de pe locul dvs. de muncă?
2 – Care sunt echipamentele individuale sau colective de protecție de care aveți nevoie?
3 – Ați încercat să determinați nevoile de resurs și să dezvoltați un plan și proceduri la locul dvs. de
4 – Ați putea numi câteva acțiuni de protecție a vieții cuprinse la locul dvs. de muncă?
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune Internet, opțional: proiector.
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PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanáii vor avea cunoștințe și abilități în SSM
Cursanții pot planifica și promova implementarea etapelor protecției individuale și a sistemului de
gestionare a mediului și securității
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
Explicați termenele pericol, accident, afectarea capacității de lucru și risc legate de securitate, igienă,
sănătate la locul de muncă în
Creați un checklist privind necesarul pentru EIP și ECP
Schițați un plan de urgență pentru locul dvs. de muncă.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.5. Măsuri pentru prevenirea riscul profesional și de mediu
Titlul unității
(ore)
C5.2. Utilizarea securizata a materialelor
9
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie să fie capabili să evalueze riscul și condițiile de securitate pentru utilizarea în siguranță a
materialelor.
Reguli de igienă personală, securitate și sănătate în muncă
Precauții privind manipularea produselor
Obligațiile angajatorului și ale angajatului în acord cu legislația în vigoare.
Cercetarea și aplicarea legislației, reglementărilor și standardelor de intervenție în domeniul
meseriilor și meșteșugurilor tradiționale.
Pregătirea documentației tehnice și specifice pentru utilizarea în siguranță a materialelor
Evaluarea condițiilor de risc și securitate
CONȚINUTURI
Introducere
Actualmente, legislația permite protecția efectivă a meșterilor, meșteșugarilor, aplicarea sa privind
asspectele de securitate a mediului și a condițiilor de lucru ale artizanilor.
Conform O.M.S.-World Health Organization, evaluarea condițiilor de sănătate și securitate constă în
"starea fizică, mentală și de binstare socialp și nu numai în absența bolii și ifnirmității".
Manipularea în siguranță a produselor
-

Norme de bază pentru a asigura manipularea în siguranță a produselor
inventarierea produselor care sunt folosite
fișe cu date actuale de securitate
responsabilitate, autoritate și formare
analiza de risc a produsului
proceduri în achiziționarea substanțelor chimice

Depozitarea, etichetarea, manipularea și igiena personală
-

Depozitare
Etichetare
Manipularea chimicalelor
Igiena personală
Reguli privind manipularea chimicalelor

Cadrul legislației europene privind securitatea și sănătatea în muncă
Obligațiile angajatorului
Instrumente pentru managementul de risc. Legislație, reglementări și standarde intervenționale:
cazul sectorului meșteșugăresc
Lecturi suplimentare
-

EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work (no date). Risk assessment. Retrieved 1
March 2013,

-

HSE - Health and Safety Executive (no date), Risk management.

-

Bergman D., Davis C. & Rigby B. `International comparison of health and safety responsibilities of
company directors´, HSE Research report 535, 2007. Available
at: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr535.pdf
Directgov, `Employers' health and safety responsibilities´ (undated). Retrieved on 15 June 2011,

-
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-

from: http://www.direct.gov.uk/en/Employment/HealthAndSafetyAtWork/DG_4016686
EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Common errors in the risk assessment
process, 2008. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact32
EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, European Safety and Health Legislation,
web portal [undated]. Retrieved on 15 June 2011, from
at: http://osha.europa.eu/en/legislation Gallagher, C., Underhill E. and Rimmer M.: `Occupational
health and safety management systems: A review of their effectiveness in securing healthy and safe
workplaces´, 2001. Available
at: http://www.safeworkaustralia.gov.au/AboutSafeWorkAustralia/WhatWeDo/Publications/Docu
ments/127/OHSManagementSystems_ReviewOfEffectiveness_NOHSC_2001_ArchivePDF.pdf

CRITERII DE EVALUARE
1
Regulile privind igiena, securitatea și sănătatea personală utilizate la locul dvs. de muncă
2
Produsele adoptate pentru precauții
3
Obligațiile angajatorului și angajatului în acord cu legislația în vigoare
4
Instrumente de management al riscului
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune Internet; opțional: proiector.
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursantii vor cunoaște regulile igienei persoanel, a securității și sănătății la muncă
Cursanții vor cunoaște legislația în vigoare
Cursanții vor fi capabili să evalueze riscurile și condițiile de securitate
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1. Enumerați principalele reguli ale igienei personale, securității și sănătății în muncă
2. Descrieți precauțiile manipulării produselor aprobate la locul dvs. de muncă.
3. Încercați să folosiți instrumente digitale pentru managementul riscurilor.
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Titlul modulului
C. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU MEȘTERII PRACTICANȚI
Titlul submodulului
C.5. Măsuri pentru prevenirea riscul profesional și de mediu
Titlul unității
(ore)
C5.3. Elementeale protecției riscului de mediu
16
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursanții trebuie să fie capabili să aplice bunele practici și norme de securitate, igienă și protecția
mediului
Recunoscând problemele majore de mediu din ziua de azi
Identificând entitățile de gestionare a fluxului deșeurilor specifice
Planificând bune practici pentru mediu
Dezvoltând și implementând strategii de acționare în domeniul gestionării deșeurilor
CONȚINUTURI
Introducere
Evaluarea riscului de mediu vizează identificarea tuturor tipurilor posibile de pericole de mediu la
care sunt expuși lucrătorii de pe teren și evaluarea riscului în termeni de pierderi probabile de
caracteristici ecologice, umane, asociate cu aceste pericole.
Managementul riscurilor de mediu implică examinarea, implementarea și evaluarea opțiunilor
disponibile pentru gestionarea eficientă a acestor riscuri.
Procesul de evaluare a riscului de mediu





evaluarea pericolelor
evaluarea comparativă a riscurilor
evaluarea cumulativă a riscului de mediu
declarație privind impactul de mediu

Figura 1 – Cadru pentru evaluarea riscului de mediu, preluat de pe
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
Evaluarea pericolului vs. evaluarea riscului de mediu
Evaluarea riscului de mediu în contextul managementului
-

Contribuția evaluării riscului de mediu la luările de decizii privind mediul;
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-

Factori care afectează valoarea evaluării riscului de mediu pentru luările de decizii privind
mediul

Planificarea evaluării riscului



Produsele planificării
măsuri de selecție

Reciclare –fluxul specific al deșeurilor
Cadrul legislativ pentru managementul deșeurilor
Procesul de planificare a managementului comprehensiv, integrat a deșeurilor solide

Figura 2 – preluată de pe: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg2.pdf

Lecturi suplimentare
EPA (1998). Guidelines for Ecological Risk Assessment. U.S. Environmental Protection Agency:
Washington, DC at https://www.epa.gov/sites/production/files/201411/documents/eco_risk_assessment1998.pdf
EPA (2015) Chapter 2. Developing Solid Waste Management Plans at
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/dmg-2.pdf
CRITERII DE EVALUARE
7- Diversitatea contribuțiilor la luarea deciziilor de mediu privind evaluarea riscurilor ecologice
8- Existența reciclării – fluxuri specifice ale deșeurilor
9- Existencța unui film creat ca combinație a altor fișiere audio și video
10- Existența unui plan de evaluare a riscurilor
RESURSE
Echipament:
Calculator cu conexiune Internet; opțional: proiector.
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții aplică bunele practici și normele de securitate, igienă și sănătate, respectiv protecția de
mediu
Recunoașterea problemelor majore de mediu actuale
Identificarea unităților de management și fluxurilor specifice ale deșeurilor
Planifică bune prqactici pentru mediu
Cursanții implementează bune practici ale strategiilor managementului deșeurilor
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INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE
1.
2.
3.
4.

Explicați procesele de evaluare ale riscurilor de mediu conform EPA 2.
Care este diferența dintre evaluarea riscului și a riscului de mediu?
Schițați planul de evaluarea a riscului de mediu în cazul dvs.
Care deșeuri de la locul dvs. de muncă pot fi reciclate
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D. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU AFACERILE SECTORULUI MEȘTEȘUGĂRESC
D.1 DEZVOLTAREA AFACERILOR, DE LA IDEE LA PREȚURI

Titlul modulului
D. I NSTRUMENTE DIGITALE PENTRU AFACERILE SECTORULUI MEȘTEȘUGĂRESC
Titlul submodulului
D.1. DEZVOLTAREA AFACERILOR, DE LA IDEE LA PREȚURI
Titlul unității:

(ore)
10

REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie conștient de nevoile propriei afaceri și să fie capabil să aplice următoarele
metodologii Lean
Cursantul trebuie să fie capabil să utilizeze o gamă suficient de largă de instrumente digitale pentru
dezvoltarea și managementul afacerii și instrumente de productivitate.
CONȚINUTURI
Metodologia Lean
Inovația depinde de ideile generate prin creativitate, cunoștințe și cercetări care fac posibile punerea
în lucru al ideilor. Totuși, aceste două activități depind foarte mult de oamenii care le realizează.
În ultimii 10 ani s-a întâmplat o schimbare de paradigmă în felul în care sunt abordate afacerile,
deschizând domeniul de aplicare pentru includerea inovației perturbătoare și rapide care a atins în
profunzime și sectorul creativ și cultural.
Abordarea cea mai curentă și extinsă este oferită de metodologiile Lean, original concepute și utilizate
în fabricația industrială, dar s-a extins repede ca și concept cadru și pentru alte industrii.
Jim Benson de la Modus Cooperandi definește metodologia Lean astfel: “Lean este o filozofie, dar și o
disciplină care în esența ei crește accesul la informație pentru a asigura luarea responsabilă a deciziilor
în serviciul creării valorilor pentru client.”
Conceptul operațional cheie al acestei metodologii este legat de culegerea acestor informații, analiza
nevoilor atât pentru valorile clientului, cât și pentru oportunități:

Când unii se gândesc la Lean, îl asociază cu eliminarea pierderilor, deșeurilor. Sigur, organizațiile Lean
au ca scop eliminarea pierderilor, a deșeurilor (definită ca orice care nu aduce valoare clientului),
scopul nu este eliminarea – este crearea de valori.
Deci cum se creează valoarea? devenim organizații care învață. Ne-am propus să învățăm nevoile și
cerințele clienților și cum să eliminăm ceea ce nu vor. Lucrăm în continuu la îmbunătățirea fluxului de
valori, în fine, la optimizarea creării mai multor valori pentru client.

98

CRAFTS 3.0 MODULE DE FORMARE

Cum percepem ceea ce este valoros? Livrăm rapid. când livrăm rapid, bazându-ne pe ceea ce știm
despre client, putem primi un feed-back rapid. Indiferent că ceea ce livrăm este un eșec sau un succes
(sau ceva intermediar), obținem informații valoroase cu privire la modul de îmbunătățire. Astfel
ajungem la agilitatea afacerii – deci prin procesul de creare a valorii eliminăm pierderea.
Îmbunătățirea continuă a ciclului ajută organizațiile Lean să se diferențieze de competitori.
Organizațiile Lean sunt agile, umile și metodice. Încurajăm angajații la o mentalitate de învățare, și mai
specific, o mentalitate de testare. Testăm ideile pe piața noastră înainte să aruncăm dolari către ea.
Astfel, metodologia Lean reprezintă o cale spre inovație, dar și o formă de management al riscului.
Vezi: https://leankit.com/learn/lean/lean-methodology/
Metodologiile și abordările Lean se bazează pe un cadru iterativ: Învățare/descoperire+
Executare/prototip/experimentare/ + Analize/Colectarea de date despre client/ Validare.
Instrumentul care derivă din acest mode de gândire și care a devenit standard este modelul de afaceri
canvas, care este actualizat în continuare și adaptat la sectoarele și activitățile specific.
Modelul de afaceri Canvas este un model de management strategic și pornire Lean pentru a dezvolta
modele noi sau a documenta modelele de afaceri existente. Este un grafic vizual cu elemente care
descriu valoarea unei firme sau a unui produs, infrastructura, clientela și aspectul financiar. Ajută
firmele să-și alinieze activitățile prin ilustrarea potențialelor compromisuri.
https://www.creativeprojectcanvas.com/tool/
https://www.creativeprojectcanvas.com/
https://leanbusinessplatform.com/
https://canvanizer.com/
Instrumente de managementul afacerii și de productivitate:
Pentru meșteri și meșteșugari când vine vorba de afaceri, lucrul și producția în echipă, instrumentele
de management și de productivitate înseamnă economisire de timp, îmbunătățirea comunicației cu
clienții, cu membri echipei. Majoritatea acestor instrumente pot fi cunoscute deja de orice utilizator de
smartphone.
În această unitate cursantul va cunoaște gama categoriilor și exemplelor de softwareuri pentru
aplicațiile de acest tip, în totdeauna din perspectiva cercetării și înțelegerii instrumentelor noi,
deoarece această tehnologie este în schimbare constantă și standardele industriale se schimbă datorită
numeroșilor factori


sfat important: orice poate fi realizat cu un creion și o hârtie

Acest lucru înseamnă, că softwareul ajută la organizare, disponibilitate, stocare organizată și
distribuire de conținut, însă structurile adiacente și modalitatea de folosire a instrumentelor sunt
personale sau specifice pentru fiecare activitate sau proiect în parte, fără reguli fixate.
“ecosistemul instrumentelor”: un set de instrumente tip software pentru acoperirea gamei largi de sarcini
transversale într-o organizație.
Cele 4 domenii de instrumente standardizate acoperă abordări care au fost concepute de meșteri și
meșteșugari, încurajând cursanții și mentorii să extindă/reducă și să le schimbe în funcție de specificul
domeniului de lucru. Trebuie creat propriul ecosistem.
Un ultim exercițiu propus:
https://www.google.com/search?q=the+innovation+cycle&tbm=isch
Bazat pe numeroase cicluri de inovare dezvoltat pentru numeroase subiecte ale industriei. Discutarea
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și dezvoltarea ciclului inovațional pentru abordările dvs. în cadrul CRAFTS 3.0
CRITERII DE EVALUARE
 Cursantul este capabil să explice, să producă și să ajute la dezvoltarea unui model de afacere
Canvas cu participanții unui curs sau program de formare.
 Cursantul este proeficient în folosirea instrumentelor software de productivitate pentru
afaceri
RESURSE
Resurse suplimentare și lecturi:


https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-forinnovation/

PRODUSE/OUTPUTURI
 Canvas model de afaceri completat
 instrumente de productivitate a ecosistemului construit relevante pentru o afacere dintr-o
meserie anume
 Crearea unui ciclu personalizat al inovației pentru o activitate meșteșugărească specifică.
INSTRUMENT DE AUTOEVALUARE

100

CRAFTS 3.0 MODULE DE FORMARE

D.2 ABILITĂȚI DE MARKETING DIGITAL ONLINE PENTRU PROFESIONIȘTII MESERIILOR,
MEȘTEȘUGURILOR
D2.1 Comerțul electronic

Titlul modulului
D. I NSTRUMENTE DIGITALE PENTRU AFACERILE SECTORULUI MEȘTEȘUGĂRESC
Title of SubModule
(ore)
D..2 ABILITĂȚI DE MARKETING DIGITAL ONLINE PENTRU PROFESIONIȘTII
30
MESERIILOR, MEȘTEȘUGURILOR
Titlul unității
D2.1 Comerțul electronic
REZULTATE DE ÎNVĂȚARE
Cursantul trebuie să fie capabil să folosească comerțul electronic în sectorul meseriilor și meșteșugurilor:
-să descrie în ce constă comerțul electronic
-să enumere tipurile cunoscute ale comerțului electronic
-să exemplifice platformele de comerț electronic
-bunăvoința să utilizeze platformele de comerț electronic
CONȚINUTURI
Ce este comerțul electronic?
Comerțul electronic, cunoscut și sub numele de comerț prin internet, se referă la cumpărarea și vânzarea
de bunuri sau servicii folosind internetul și transferul de bani și date pentru a executa aceste tranzacții.
Comerțul electronic este adesea folosit pentru a se referi la vânzarea de produse fizice online, dar poate
descrie, de asemenea, orice tip de tranzacție comercială care este facilitată prin intermediul internetului.
În timp ce e-business-ul se referă la toate aspectele legate de operarea unei afaceri online, comerțul
electronic se referă în mod specific la tranzacția de bunuri și servicii.
Istoria comerțului electronic începe cu prima vânzare online din 11 august 1994 când un om a vândut un
CD a formației Sting unui prieten prin website-ul său NetMarket, o platformă americană de retail. Acesta
este primul exemplu ca un client a achiziționat un produs de la o afacere prin internet – sau comerț
electronic, cum îl numim azi. De atunci comerțul electronic s-a dezvoltat, făcând mai ușoară descoperirea,
achiziționarea prin distribuitori și locuri de vânzare online. freelancerii independenți, micile întreprinderi
și marile corporații au beneficiat din comerțul electronic, ceea ce le permite vânzarea bunurilor și
serviciilor lor la o scală care nu a fost posibilă în distribuția tradițională offline.
Tipuri de modele de comerț electronic
Există patru tipuri mari de modele de comerț electronic care descriu aproape orice tranzacție care are loc
între clienți și întreprinderi.
1. Business to Consumer (B2C-Afacerea către client)
Când o afacere vinde bunuri sau servicii la un client individual (de ex. când cumpărați o pereche de
pantofi de la un distribuitor online)
2. Business to business (B2B- Afacerea către afacere)
Când o afacere vinde bunuri sau servicii la o altă afacere (de ex. o afacere vinde softwareuri ca
serviciu unei alte afaceri ca să- folosească)
Comerțul electronic se referă la schimbul electronic de produse, servicii sau informații între afaceri,
decât între afaceri și clienți. Exemplele includ directoare online și website-uri
Pentru schimb de produse care permit întreprinderilor să caute produse, servicii și informații pentru
a iniția tranzacții prin interfața de achiziționare electronică.
3. Consumer to Consumer (C2C-Clientul către client)
Când un client vinde bunuri sau servicii unui alt client (de ex. vindeți un mobilier vechi pe eBay la un
alt client).
C2C este tipul de comerț electronic în care clienții vând online produse, servicii și informații unul
celuilalt. Aceste tranzacții în general se realizează prin implicare a unei părți terțe care oferă o
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platformă online pe care se desfășoară aceste tranzacții. Licitațiile online și reclamele clasificate sunt
două exemple ale platformelor C2C, iar eBay și Craigslist sunt cele mai populare platforme. Deoarece
eBay este o afacere, această formă de comerț electronic poate fi numită și C2B2C: client către afacere
către client.
4. Consumer to Business (C2B-Clientul către afacere)
Când un client vinde propriile produse sau servicii spre o afacere sau organizație (de ex. un influencer
oferă expunere la audiența lor online în schimbul unei taxe, sau fotograful licențiază fotografiile sale
pentru o afacere ca acesta să le folosească).
C2B este un tip de comerț electronic în care clientul afișează online produsele sau serviciile sale
pentru a fi licitate și achiziționate de firme, fiind opusul modelului tradiționale de comerț B2C.
Un exemplu popular al unei platforme C2B este o platformă de piață care vinde fotografii, imagini,
elemente media și design, cum ar fi iStock. Un alt exemplu ar fi platforma cu anunțuri de locuri de
muncă.
Exemple de comerț electronic
Comerțul electronic poate avea multe forme, inclusiv și relații de tranzacțiune între afaceri, întreprinderi și
clienți, precum și schimbul diferitelor obiecte ca parte a tranzacțiilor.
1.

Retail – Vânzarea cu amănuntul: Vânzarea unui produs al întreprinderii, afacerii direct unui client fără
intermediari.
2. Wholesale – Vânzarea en gros: Vânzarea produselor en gros, deseori unui retailer, distribuitor, care le
vinde în mod direct clienților.
3. Dropshiping: Vânzarea unui produs fabricat și expediat clientului prin terți.
4. Crowdfunding: strângerea banilor clienților în avans, pentru avea capitalul de pornire necesar
fabricației și punerii în vânzare a unui produs.
5. Abonament: Cumpărarea automată a unui produs sau a unui serviciu în mod regulat până de abonatul
renunță la acesta.
6. Produse fizice: Orice bun tangibil care necesită un inventar pentru a fi disponibil și livrabil clienților
dacă are loc vânzarea.
7. Produse digitale: Bunuri digitale descărcabile, șabloane, cursuri sau media care trebuie achiziționate
pentru a fi consumate sau necesită autorizare pentru a putea fi utilizate.
8. Servicii: O abilitate sau un set de abilități oferite în schimbul unei compensații. Timpul furnizorului de
serviciu se achiziționează contracost.
Comerțul electronic mobil (m-commerce)
Comerțul electronic mobil este un tip al comerțului electronic în creștere, înseamnă tranzacții de vânzare
efectuate online prin dispozitive mobile: smartphone-uri și tablete. Constă în cumpărături prin dispozitive
mobile, servicii bancare mobile și plăți mobile.
Chatboturile mobile oferă de asemenea oportunități de comerț electronic, permițând clienților să realizeze
tranzacții cu firmele prin conversații vocale și mesagerie.
Aplicații de comerț electronic
Comerțul electronic se efectuează prin diferite aplicații, precum e-mail, cataloage online și coșuri de
cumpărături online, EDI, protocolul transferului de fișier, servicii web și mobile. Acestea includ activități
business-to-business și de informare, cum ar fi utilizarea e-mailului pentru anunțuri nesolicitate, de obicei
considerate ca spam, prospecte pentru clienți și alte afaceri, sau trimiterea buletinelor de informare
electronice către abonați și mesaje de text către dispozitivele mobile. Multe firme încearcă să atragă
clienții online, în mod direct, folosind instrumente digitale, marketingul rețelelor de socializare și
publicitatea direcționată.
Beneficiile comerțului electronic includ disponibilitatea non-stop, rapiditatea accesului, larga
disponibilitate a bunurilor și serviciilor pentru clienți, accesibilitate ușoară și informare internațională.
Dezavantajele sale includ uneori serviciul limitat al clienților, ei neputând vedea sau atinge produsul și
timpul de așteptare necesar transportului produsului. Creșterea comerțului electronic a obligat personalul
IT să depășească designul și întreținerea pentru a lua în considerare numeroase aspecte legate de clienți,
cum ar fi confidențialitatea și securitatea datelor privind clienții. Atunci când se dezvoltă sisteme și
aplicații IT pentru a găzdui activități de comerț electronic trebuie luate în considerare mandate de
conformitate cu reglementările legate de gestionarea datelor personale, regulile de confidențialitate și
protocoale de informații.
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Exemple de platforme de comerț electronic
Magazine Wix
Wix – inițial este un constructor de website care permite crearea website-urilor prin drag and drop. Pe
lângă acesta are funcții care permit construirea unui magazin online. Ca și Shopify, platforma de comerț
electronic, ușoară de utilizat și rapidă de configurat. Nu este necesară codarea, puteți trage literalmente
conținut oriunde pe siteul dvs. cu ajutorul unui editor ușor de utilizat.
Constructor de website
SiteBuilder este siteul cel mai bun pentru construcție de websiteuri. Am studiat opțiunile de comerț
electronic, acestea sunt funcționale. Trebuie să aveți un plan de cea mai înaltă calitate pentru a porni un
magazin online.
BigCommerce
BigCommerce oferă o soluție pentru găzduirea comerțului electronic ca platformă SaaS (Software as a
service), dar și ca un coș de cumpărături pentru alte tipuri de website-uri. Probabil are cele mai multe
similitudini cu Shopify. Acestea sunt menționate de obicei împreună. Platforma de comerț electronic are
capacitate mare de stocare, oferă un număr mare de instrumente și caracteristici, de ex. promoții, variante
de produse nelimitate, opțiunea de returnare de produse, cupoane, discount-uri, etc. O altă caracteristică
importantă constă în opțiunile flexibile de expediere și transport care permit cotații directe și calcularea
ratelor.
Mai mult, BigCommerce este integrat în Amazon, eBay și rețele de socializare, ceea ce vă permite vânzarea
prin canale diferite de vânzare. Are de asemenea o multitudine de instrumente de marketing cu controale
granulare, cum ar fi controlul formatului URL.
Shopify
Shopify a devenit cel mai cunoscut nume în sectorul comerțului electronic. Este o soluție găzduită cu sute
și mii de utilizatori. Platforma de comerț este foarte-foarte ușor de folosit și de realizat. Trebuie doar să vă
conectați cu adresa dvs. de e-mail și puteți să construiți propriul dvs. magazin și să începeți vânzarea
imediat. Interfața intuitivă ușurează și crearea produselor și includerea caracteristicilor SEO cum ar fi
titlul și metadescrierea.
CRITERII DE EVALUARE
Descrerea comerțului electronic
Enumerarea tipurilor cele mai cunoscute de comerț electronic
Enumerarea câtorva exemple de platforme de comerț electronic
RESURSE
Introducere în comerțul electronic (https://irpcdn.multiscreensite.com/1c74f035/files/uploaded/introduction-to-e-commerce.pdf)
http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/352/mod_resource/content/0/Lecture_3.pdf
http://www.dartmouth.edu/~cushman/courses/IE-at-UNG/eCommerceConsequences.pdf
PRODUSE/OUTPUTURI
Cursanții au cunoștințe și abilități privind comerțul electronic
Cursanții pot ilustra prin exemple platformele de comerț electronic
Cursanții pot și vor folosi aceste platforme
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D.3: COMUNICAREA DIGITALĂ PENTRU AFACERILE MEȘTERILOR, MEȘTEȘUGARILOR. COMUNITATE
ȘI PARTICIPARE
D.3.2.: Recunoașterea importanței identificării și utilizării canalelor pentru clienți
Titlul modululuiD. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU PRACTICANȚII MESERIILOR,
MEȘTEȘUGURILOR
Titlul submodululuiD.3: COMUNICAREA DIGITALĂ PENTRU AFACERILE MEȘTERILOR,
MEȘTEȘUGARILOR. COMUNITATE ȘI PARTICIPARE
Titlul unității:
(ore) 20
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
Unitatea are ca scop să focuseze atenția meșterilor și meșteșugarilor asupra importanței peisajului
digital, să recunoască
 beneficiile prezenței online
 clienții și competitorii din peisajul digital
 importanța orientării, planificării și poziționării pe piața online
 importanța direcționării comunicării online
 importanța utilizării rețelelor de socializare în acest context
CONȚINUTURI
În era digitală comunicarea online trebuie luată în considerare și de meșteri și meșteșugari în
planificarea practicii lor.
Meșterii, meșteșugarii în primul rând trebuie să identifice structura peisajului lor digital, cum
ar fi clienții, piața, competitorii
Analiza competitorilor și a pieței online ajută poziționarea lor pe piață
dezvoltarea pieței trebuie să fie un proces bazat pe comunitate care pornește de la bunăvoința
de a adapta practica meșterilor, meșteșugarilor la instrumentele comunicării digitale
Această unitate se axează pe concepția peisajului digital și la creșterea bunăvoinței meșterilor,
meșteșugarilor să utilizeze peisajul digital și să adapteze practica lor în funcție de clienți, competitori
și piață.
Aspectele peisajului digital care trebuie luate în considerare în procesul de competiție a pieței sunt:
 Produse și servicii
 punctele tari și punctele slabe
 clienții
 strategiile
 mesajele și strategia de marketing
Este necesar ca meșterii și meșteșugarii să se familiarizeze cu aceste aspecte explicând teoretic
importanța acestor termeni și prin exersarea acestora în mediul online și offline pentru a le identifica.
Exemplu pentru maparea peisajului digital
 identificarea limitelor pieței în care sunteți interesat
 identificarea nevoilor clienților
 delimitarea geografică a scopului și analiza acesteia
 simpla analiză statistică a relației preț-beneficiu
 identificarea competitorilor
Profilul competitorilor sunt, de natură, personalizate, deși modelele, cum sunt Cele 5 Forțe ale lui
Porter (vezi figura de mai jos) pot fi utilizate ca bază pentru o evaluare generală la nivel înalt a
mediului concurenței pe orice piață.
(https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-newsfeed-analysis/)
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https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyzemarket-landscapes

CRITERII DE EVALUARE
Chestionar:
Subliniați răspunsul corect
4. Pentru maparea peisajului digital este importantă
a. formularea unui mesaj adecvat
b. colecționarea contactelor
c. analiza competitorilor
5. Pentru elaborarea unei strategii de marketing trebuie luate în considerare
a. abilitățile meșterilor, meșteșugarilor
b. produsele de pe piață
c. punctele tari și cele slabe ale competitorilor
3. Noile media
a. se iau în seamă în mod foarte serios
b. transmite în mod constant tuturor cât de bune și pline de succese sunt
c. poartă o conversație
d. este deschis, liber tuturor
6. Un website servește pentru
a. un club exclusiv
b. promovarea portofoliilor personale
c. analiza de piață
7. Un newsletter/buletin informativ trebuie să conțină
a. rubrici
b. logouri
c. interactivitate
8. Utilizarea rețelelor de socializare în sectorul meseriilor și meșteșugurilor trebuie să fie
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a. offline
b. direcționată
c. ignorată
RESURSE
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEAAlexandra/
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), Business
storytelling: Branduri și povești (pp. 221-248). București: Tritonic.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feedanalysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyzemarket-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digitalage-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/
PRODUSE/OUTPUTURI
 Bunăvoința de a adapta practica provocărilor peisajului digital
 compararea și analiza competitorilor, a pieței
 orientare, planificare și poziționare pe piața online
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Titlul modululuiD. INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU PRACTICANȚII MESERIILOR,
MEȘTEȘUGURILOR
Titlul submodululuiD.3: COMUNICAREA DIGITALĂ PENTRU AFACERILE MEȘTERILOR,
MEȘTEȘUGARILOR. COMUNITATE ȘI PARTICIPARE
Titlul unității:
(ore) 20
OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE
The learner should be able to
 Identify adequate channels for customers
 Make use of customers channel
 use available channels in relation with the community, customers, etc
CONȚINUTURI
Recunoașterea și utilizarea adecvată a canalelor în comunicarea cu clienții
nevoia unei baze de date cu contacte offline și online ale competitorilor și
potențialilor clienți
noi relații cu audiența (interactivitate), limbaj nou (multimedia) și o nouă gramatică
(Hypertext)
recunoașterea diferenței dintre media tradițională și cea nouă pentru a găsi canalele
adecvate (https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-medialandscape-in-the-digital-age-2165-7912.1000110.php?aid=4210)














Media nouă conversează, media veche ține o prezentare.
Media veche se ia în serios, cea nouă este fun
Media nouă primește critica pentru a învăța din ea, se implică în dezbateri, discuții, cea veche
vede noile forme ale comunicării ca un atac, intră în defensivitate și încearcă și o revanșă
Media veche este o instituție, cea nouă este contracultură
Media veche refuză acceptarea publicațiilor peer, media nouă partajează linkul love
Media veche este un club exclusiv, cea nouă este deschisă tuturor
Media veche crede că twitter este pierdere de timp, media nouă nu șție cum a fost
maganementul înainte de twitter
Media veche comunică tuturor în mod constant cât de bun și plin de succes este, media nouă
lasă această sarcină pe seama altora
Media veche joacă în siguranță și rareori greșește; noile media greșesc frecvent, dar își cer
scuze și continuă, considerând că acesta este prețul plătit pentru a lucra la limite
Media veche este atât de competitivă în ceea ce privește clasarea motorului de căutare, încât
folosește tactici subacvatice, cum ar fi etichetele „rel = no_ follow” pe linkurile exterioare,
pentru a evita scăderea rangului paginii; noile mass-media recunosc că partajarea și
colaborarea sunt calea de urmat
Vechea mass-media are 10 000 de adepți pe Twitter, dar este urmat doar de 12; noua massmedia are 10 000 de adepți pe Twitter, dar este urmat de 2500
Mediile vechi sunt cele cu care sunteți obișnuiți: televiziune, radio, ziare, reviste etc. Mediile
noi sunt cel mai adesea asociate cu conținut accesibil „online”, ceea ce înseamnă pur și simplu
că informațiile sunt disponibile printr-o rețea virtuală, Internetul fiind cel mai evident.

Importanța mesajelor targetate în funcție de diferitele canale pentru clienți
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Website
 are un rol definitoriu în poziționarea în peisajul cultural. Informațiile esențiale care trebuie
prezentate: misiune – profil, portofoliu, feed-back de la clienți, contacte, galerie foto și media
 designul conținuturilor pentru website
 formularea mesajelor
 selectarea lucrărilor/referințelor pentru portofoliu
Blog
 pentru o prezență mai intensivă în mediul online
 pentru a împărtăși idei și trucuri
Exerciții pe: https://www.wix.com/

Newsletters
CRITERII DE EVALUARE
Chestionare
Subliniați răspunsul corect
1. Pentru maparea peisajului digital este importantă
a. formularea unui mesaj adecvat
b. colecționarea contactelor
c. analiza competitorilor
2. Pentru elaborarea unei strategii de marketing trebuie luate în considerare
a. abilitățile meșterilor, meșteșugarilor
b. produsele de pe piață
c. punctele tari și cele slabe ale competitorilor
3. Noile media
a. se iau în seamă în mod foarte serios
b. transmite în mod constant tuturor cât de bune și pline de succese sunt
c. poartă o conversație
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d. este deschis, liber tuturor
Un website servește pentru
a. un club exclusiv
b. promovarea portofoliilor personale
c. analiza de piață
4. Un newsletter/buletin informativ trebuie să conțină
a. rubrici
b. logouri
c. interactivitate
5. Utilizarea rețelelor de socializare în sectorul meseriilor și meșteșugurilor trebuie să fie
a. offline
b. direcționată
c. ignorată
RESURSE
https://www.coursehero.com/file/12855459/Tehnici-de-promovare-in-afaceri-curs-ZBUCHEAAlexandra/
Zbuchea, A., & Bem Neamu, R. 2015. Storytelling și branding cultural, în Pînzaru, F. (coord.), Business
storytelling: Branduri și povești (pp. 221-248). București: Tritonic.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10580530.2017.1329997
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/topic-library
https://www.craftscouncil.org.uk/content/files/social_media_briefing_note.pdf
https://www.b2binternational.com/research/methods/research-techniques/competitive-news-feedanalysis/
https://www.dmnews.com/customer-experience/news/13057979/rival-iq-allows-clients-to-analyzemarket-landscapes
https://www.omicsonline.org/open-access/changing-paradigms-of-media-landscape-in-the-digitalage-2165-7912.1000110.php?aid=4210
https://blog.chamaileon.io/how-to-write-a-newsletter-in-13-simple-steps/
3.

PRODUSE/OUTPUTURI
 Bunăvoința de a folosi canalele disponibile în relați cu comunitatea de clienți, etc.
 utilizarea canalelor pentru clienți
 cunoașterea comunicării online targetate
 schimbarea de atitudine față de utilizarea rețelelor de scocializare în sectorul meșteșugăresc.
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