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1. Introducere-scopurile și obiectiveleIO3  
 

Based on the development of the benchmark research, in order to map out the current scene in each of 

the participating countries in terms of robotics teaching (IO1) and the development of the Competence 

Framework (IO2) the 3rd Intellectual Output was developed. Pe baza dezvoltării cercetării de referință, 

pentru a face o hartă a scenei actuale în fiecare dintre țările participante în ceea ce privește predarea 

roboticii (IO1) și dezvoltarea cadrului de competențe (IO2) a fost dezvoltat al treilea rezultat intelectual. 

 

Obiectivele specifice ale acestui I.O. Sunt: 

- Să creeze legăturile dintre cadrul de competențe de programare și robotică dezvoltate în IO2 și ierarhia 

și nivelurile sistemului deschis de insigne care vor asigura progresia de la dobândirea competențelor de 

programare de bază la dezvoltarea competențelor concrete pentru a stăpâni robotica, de la munca în 

echipă la rezolvarea problemelor și abilitățile de conducere etc. (definite de către cadrul de competențe). 

- Să creeze Questionare educaționale (provocări), care vor permite tinerilor elevi/studenți (vârstele 16-

21 ani)  să adăuge dovezile necesare pentru a solicita o INSIGNA, pentru a putea proba progresul lor 

privind competenţele în programare, robotica si abilități soft,  de la un nivel la altul, în conformitate cu 

eco-sistemul care va fi dezvoltat. 

- Inițierea procesului de aprobare a recunoașterii și validării cadrului de competență robotică pentru 

studenții VET, precum și procesul de dobândire și emitere a insigne ROBOT4ALL, inițial de către 

ȘCOLILE/instituțiile vet/ întreprinderi, apoi de către autoritatea locală, autoritatea educațională 

regională-publică, un organism de validare a TIC, un minister etc., astfel încât credibilitatea și 

valabilitatea să fie asigurate. 

2. Sistem deschis de insigne  
 

Insignele sunt o reprezentare digitală a competențelor, rezultatele învățării, realizările sau experiența 

dobândită, cum ar fi: 

▪ Competențe hard: cunoștințe, competențe etc. 

▪ Competențe soft: colaborare, comunicare, etc. 

▪ Participarea și implicarea Comunității 

▪ Certificarea oficială 

▪ Autorizare 

Open Badge este un sistem inovator utilizat în SUA și multe țări din UE pentru validarea și recunoașterea 

învățării folosind tehnologia OB oferită ca resursă educațională deschisă. Este o tehnologie care 

promovează accesul deschis și participarea tuturor părților interesate implicate în procesul de obținere 

al insignelor, permițând, în același timp, crearea de sinergii între cursanți (de exemplu, tineri, studenți), 

emitenții (și anume școlile vet, părți interesate, întreprinderi, ONG-uri, inclusiv formatori VET/voluntari 

ca facilitatori) și consumatorii de insigne (de exemplu, angajatori, educație formală, autorități publice, 

organism oficial). Acest lucru va duce la procesul de aprobare care conduce la o validare transparentă, 

transferabilă, valabilă și credibilă a unui organism de competențe și cunoștințe legate de un set de 

competențe, cum ar fi abilitățile de programare pentru studenții și profesorii vet. 

Open Badges este o solutie foarte inclusiva: permite oricui sa se implice activ in proiectarea, testarea, 

implementarea si promovarea rezultatelor si realizarilor invatarii. Aceasta este ceea ce solicită 

documentele europene importante privind recunoașterea, precum și Erasmus + în accentuarea 

"transparenței și recunoașterii competențelor și calificărilor pentru facilitarea învățării, a capacității de 

inserție profesională și a mobilității forței de muncă: se va acorda prioritate acțiunilor de promovare a 

permeabilității în domeniile educației, formării și tineretului, precum și simplificarea raționalizării 
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anunțurilor pentru instrumentele de transparență, validare și recunoaștere a rezultatelor învățării. 

Aceasta include promovarea unor soluții inovatoare pentru recunoașterea și validarea competențelor 

dobândite prin intermediul unui sistem informal, nonformal, digital și deschis" (priorități orizontale). 

Open Badge is a visual verified evidence of achievement. It has visual part (image) and meta-data, 

which is encoded in the image. Each digital badge must comply with the required standard data fields, 

such as: issuer, date of issue, description of the badge, link to assessment criteria, link to evidence of 

what badge owner is claiming, link to specific competence framework and tags, which puts an Open 

Badge in relation to specific context.  

Insigna este o dovadă vizuală verificată a realizării. Insigna are o parte vizuală (imagine) și meta-date, 

care sunt codificate în imagine. Fiecare insignă digitală trebuie să respecte câmpurile de date standard 

necesare, cum ar fi: emitentul, data emiterii, descrierea insignei, legătura cu criteriile de evaluare, 

legătura cu dovezile despre ce pretinde proprietarul insignei, legătura cu cadrul specific de competență 

și etichetele, care pune o insignă in relație cu contextul specific. 

3. Beneficiile Insignelor 
 

Următoarele sunt unele dintre beneficiile insignelor: 

▪ Insignele pot demonstra o gamă mai largă de aptitudini și realizări ale unui cursant dobândite prin 

metode și activități formale, non-formale și informale de învățare. 

▪ Insigne sunt obiecte digitale portabile și verificabile. Toate aceste informații pot fi ambalate într-un 

fișier imagine „insigna„ care pot fi afișate online în CVs și pe rețelele sociale. 

▪ Fiecare insignă include descrierea realizărilor: Adică descrie calea particulară pe care un cursant a 

întreprins-o pentru realizarea sa, însoțită de dovezile care susțin premiul insignei. 

▪ Fiecare insignă include informații despre identitatea proprietarului acesteia, un link către informații 

despre emitent și un link către o descriere a ceea ce reprezintă o insignă. 

▪ Insignele pot fi folosite pentru a debloca învățarea și căile de carieră. Ele pot fi folosite pentru a 

sprijini persoanele fizice pentru a atinge obiectivele de învățare, pentru a oferi rute pentru locuri de 

muncă; de a sprijini progresul și talentul în cadrul organizațiilor. 

▪ Insignele pot reprezenta atribute personale care contează pentru angajatori (cum ar fi abilități soft) 

▪ Insignele pot fi folosite în context profesional. Mii de organizații, inclusiv organizații non-profit, 

angajatori majori sau instituții de învățământ, pot emite insigne în conformitate cu caietul de sarcini 

Open Badge. 

4. Cheie Eeluri 

4.1. Emitentul 
 

Emitentul definește o competență care ar putea fi obținută de un utilizator, proiectează materialul de 

învățare pentru aceasta și evaluează utilizatorii cu privire  la  dobândirea competenței.  Emitentul 

creează apoi o insignă relevantă  și o face disponibilă pentru a fi câștigată de către orice utilizator. 

Pentru fiecare insignă, emitentul  trebuie să pună la dispoziție detaliile criteriilor pe care trebuie să le 

îndeplinească un salariat pentru a primi insigna specifică. Examinatorul unei evaluări compară dovezile 

furnizate de către salariat în favoarea criteriilor specifice insignei. 

Orice individ sau organizație poate crea un profil emitent și poate începe definirea și emiterea de insigne 

deschise. Acest lucru se face printr-o gamă diversă de organizații și comunități, inclusiv: 

▪ Școli și universități 

▪ Angajatorii 

▪ Organizații comunitare și non-profit 
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▪ Agenții guvernamentale (inclusiv NASA) 

▪ Biblioteci și muzee 

▪ Organizatori de evenimente și târguri științifice (inclusiv Intel) 

▪ Societăți și grupuri axate pe dezvoltarea profesională (cum ar fi consorțiul ROBOT4ALL ) 

An entity that can be described with a name, a description, a URL, an image, and an e-mail address is 

a possible candidate to become an issuer. Furthermore, it needs a technology platform that supports 

the Open Badges Specification in order to issue Open Badges.  

O entitate care poate fi descrisă cu un nume, o descriere, un URL, o imagine și o adresă de poștă 

electronică este un posibil candidat pentru a deveni emitent. Mai mult, el are nevoie de o platformă 

tehnologică ce acceptă caietul de sarcini Open Badge pentru a emite insigne. 

4.2 Platforme emitente de insigne 
 

Multe companii au platforme emitente de insigne conforme cu caietul de sarcini Open Badge. Ele oferă 

o gamă largă de servicii care permit utilizatorilor non-tehnici să emită acreditări Open Badge. Platformele 

utilizate pentru emiterea insignelor oferă o varietate de servicii personalizate, inclusiv designeri online 

de insigne, descoperirea insignei, emitere, flux de evaluare, afișare, profiluri de utilizator, partajare 

socială și instrumente pentru a se integra cu sistemele de învățare existente. Toate platformele de 

emitere a insignelor permit destinatarilor să-și exporte insignele la alte opțiuni online. Acest lucru permite 

utilizatorilor să colecteze și coteze insignele câștigate pe diferite platforme și de a alege propriile spații 

pentru a stabili identitatea lor pe web. 

4.3. Câștigător 
 

Insignele ajuta să fie recunoscute abilitățile dobândite printr-o varietate de experiențe, indiferent de 

vârstă sau de istoric al elevului. Ele permit proprietarilor să obțină premii și să-și urmeze interesele și 

pasiunile lor și pentru a folosi oportunități în viață și în carieră, de a se evidenția din mulțime. Aceștia 

trebuie să se înregistreze pe platforma organizației și pot solicita o insignă atunci când criteriile 

predefinite au fost îndeplinite în timpul fazei de evaluare. 

4.4. Evaluare 
 

Există diferite opțiuni pentru procesul de evaluare: 

 

▪ Evaluare asincronă: elevii caută evaluarea atunci când este convenabil pentru ei în loc de a fi 

obligați să ia un examen la un timp prestabilit. 

▪ Evaluare stealth: evaluarea și atribuirea de insigne se poate întâmpla în mod automat și oferă 

feedback-ul imediat. 

▪ Evaluarea portofoliului: probele de lucru, proiectele și alte artefacte pe care le-a produs elevul 

pot fi folosite ca probe pentru revendicarea unei insigne. 

4.5. Displayer 
 

Insignele sunt proiectate pentru a fi partajate. Prin partajarea acestora, persoanele fizice prezintă 

realizările lor altora și le transformă într-o monedă valoroasă pentru a-și debloca noi oportunități. 

Promotorul poate utiliza API Displayer pentru regăsirea insignelor deținătorilor de la Mozilla Backpack. 

Mozilla a înființat primul Backpack în 2011. Majoritatea platformelor emitente oferă utilizatorilor 

posibilitatea de a-și conecta și stoca insignele la acest Backpack. Atunci când regăsim insigne ale  

deținătorilor în Mozilla Backpack (folosind contul de e-mail adresa), promotorul va fi capabil de a accesa 

acesle insigne care au fost alese de deținător să fie făcute publice. 

Insignele pot  fi, de asemenea, partajate:  
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▪ Pe Bloguri, site-uri web, portofolii electronice și rețele profesionale 

▪ În aplicațiile de angajare 

▪ Pe site-uri de socializare - Twitter, Google +, Facebook, LinkedIn 

▪ Într-o  semnătură de poștă electronică 

5. Aspecte tehnice 
 

O insignă este definită ca o clasă de insigne, utilizând o varietate de elemente de date, inclusiv descrieri, 

criterii și informații despre organizația emitentă.  Atunci când un emitent decide să atribuie această 

insignă unui anumit solicitant, el sau ea creează o aserțiune a insignei. O aserțiune a insignei descrie 

datele pentru o insignă primită. Aceasta include identitatea și o legătură cu clasa de insigne generice, 

care la rândul său este legată de informații despre emitentul insignei. Toate datele pentru insigna sunt 

definite folosind structuri JSON. Pentru a atribui o insignă unui solicitant, emitentul creează o aserțiune 

a insignei în JSON. 

Imaginea pentru o insignă ar trebui să fie un fișier PNG pătrat (sau SVG). Dimensiunea fișierului ar 

trebui să fie un maxim de 256KB și nu ar trebui să fie mai mică decât 90 px pătrat. 

 

Lucruri pe care le puteți verifica și explora într-o insignă: 

▪ Detalii despre organizația emitentă a insignei 

▪ Ce a făcut individul pentru a câștiga insigna 

▪ Ce criterii de evaluare au fost folosite pentru a obține insigna 

▪ Că insigna a fost eliberată solicitantului așteptat 

▪ Dovezile unice ale solicitantului insignei (incluse opțional) 

▪ Când a fost emisă insigna și dacă expiră 

6. Sustineri institutionale  
 

Insignele sunt ca produsele comerciale care trebuie să fie aprobate de către o anumită celebritate sau 

instituție pentru a fi promovate într-o sferă mai largă și pentru a obține sprijinul consumatorului. În 

această secțiune vor fi evidențiate instituțiile din sectoarele public și privat, care aprobă insignele ca 

instrument de recunoaștere precum și  importanța faptului de a aproba o insignă în cadrul ecosistemului. 

6.1. Instituții guvernamentale 
 

Consiliul Uniunii Europene este una dintre instituțiile interguvernamentale care și-au exprimat sprijinul 

pentru insignă ca fiind una dintre abordările neconvenționale de recunoaștere a muncii cuiva. Într-o 

concluzie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor Statelor membre, lansată în 23 noiembrie 2016, 

s-a afirmat că "pentru a apela la tineri și pentru a asigura un impact mai mare asupra vieții lor, noi stări 

în care tinerii își petrec timpul, ar fi infrastructura modernă a orașului și spațiul virtual, precum și noile 

abordări care utilizează instrumente online și offline inovatoare (cum ar fi game-ficarea, activități bazate 

pe GPS, insigne de învățare sau gândirea specifică proiectării), ar trebui să fie reflectate și luate în 

considerare în dezvoltarea în continuare a educației și formării lucrătorilor tineri". (Consiliul Uniunii 

Europene, 2016). Această abordare afirmă că insignele de învățare, precum ar fi insignele deschise, 

sunt una dintre tendințele actuale în recunoașterea abilităților și cunoștințelor elevilor dobândite prin 

formare. 

În cadrul UE, Comisia Națională Lituaniană pentru UNESCO, împreună cu Asociația Lituaniană de 

Educație Non-formală, recomandă utilizarea de insigne deschise și la alte școli afiliate UNESCO din 

țară (Comisia Națională Lituaniană pentru UNESCO, 2016). 
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În afară de aceste organisme ale UE, în 2013 Departamentul de educație profesională și pentru adulți 

din cadrul Departamentului Educației (OVAE), a finanțat un studiu care "explorează fezabilitatea 

elaborării și implementării unui sistem de insigne digitale pentru cursanții adulți și implicațiile pentru 

politica, practica si sistemul de livrare a educatiei pentru adulti "(Finkelstein, Knight, & Manning, 2013). 

În SUA, următoarele instituții au o lungă tradiție de punere în aplicare a insigna deschiss  System ca un 

instrument de recunoaștere: 

 

▪ EDUCAUSE - o asociație de frunte în domeniul tehnologiei informației concentrându-se pe  

învățământul superior. 

▪ Societatea pentru știință și public administrează târgul internațional de Științe și inginerie Intel 

(Intel ISEF), cea mai mare realizare a științei precolegiului din lume. 

▪ Asociația americană de stat și istorie locală 

▪ Centrul Yale pentru inteligenta emotionala 

Aceste aprobări instituționale din diverse organisme guvernamentale arată că insignele deschise sunt 

un instrument legitim de luat în considerare și una dintretendințele  din secolul XXI, care ar trebui să fie 

explorate în continuare în domeniul educației formale și non-formale. 

6.2. Aprobarea sectorului privat 
 

În afară de Mozilla Foundation, care a început cu ideea de insigne deschise, diferite entități din sectorul 

privat au folosit sistemul de insigne deschise. De exemplu, compania americană Microsoft "a dezvoltat 

un sistem de insigne pentru partenerii din rețeaua de învățare (PiLN) de cadre didactice și lideri de 

școală pentru a promova competențele tehnologice și abilitățile relevante în epoca digitală de astăzi." 

(Chow, 2014). Pe site-ul său oficial, compania Microsoft explică de ce aceasta oferă insigne: "insigna 

ta digitală îți permite să partajezi cu ușurință detaliile despre abilitățile tale într-un mod care este de 

încredere și verificabile" (Microsoft, 2016). Una dintre instituțiile bine-cunoscute, care folosește insigna 

deschisă este Administrația Națională pentru Aeronautica și Spațiu (NASA). În 2012, NASA împreună 

cu Project Whitecard și Wheeling Jesuit University au colaborat pentru a convinge Academia de Științe 

din California să implementeze sistemul de insigne deschis al firmei Mozilla în "recunoașterea 

realizărilor vieții" (NASA, 2016). În afară de companii, instituțiile formale de învățământ au folosit, de 

asemenea, insigne deschise ca instrument de recunoaștere. În Europa, unele dintre aceste instituții 

includ Universitatea de științe aplicate Beuth  din  Berlin,  Germania, Universitatea Newcastle din 

Regatul Unit  și  Universitat de Insulele Baleare în  Spania (Fundația Mozilla, 2016).  

7. Insigne Deschise pentru ROBOT4ALL  
 

Insignele deschise oferă informații portabile și verificabile despre abilitățile și realizările digitale. 

Studenții  pot debloca oportunități prin partajarea colecțiilor de insigne reprezentând Seturile de abilități 

dorite, într-un mod dinamic, bazat pe dovezi. Insignele deschise reprezintă realizări legitime, 

autentificate, descrise în insigna și legate de proiectul ROBOT4ALL  . 

Principalele caracteristici pentru insignele deschise ale eco-sistemului Robot4All: 

 

▪ Consorțiul ROBOT4ALL a proiectat cadrul, programa și materialul didactic-educațional pentru  

următoarele module (care sunt prezentate în IO2) și anume: 

▪ Programare (obiectivul este de a obține insigna code Master) 

▪ Robotică (obiectivul este de a obține insigna robot Master) 

▪ Abilități Stem și soft (obiectivul este de a obține insigne speciale - "robot Investigator" 

recompensa pentru creativitate  &  "robot Sentinel" recompensa pentru munca în 

echipă). 

▪ Consorțiul ROBOT4ALL a creat insigne corespunzătoare (Vezi figura 1). Există  3  insigne pentru 

fiecare dintre modulele (1 per topic) și o insigmă  pentru finalizarea fiecărui Modul, precum și o 
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insignă de ansamblu pentru finalizarea tuturor modulelor. Pentru ca studentul să dobândească 

insigna modulului, trebuie mai întâi să completeze toate cele trei subiecte ale modulului specific. 

Aceste insigne sunt puse la dispoziție pentru a fi câștigate prin intermediul instrumentului electronic, 

care a fost conceput special pentru scopurile de învățare și evaluare ale proiectului ROBOT4ALL  . 

▪ Studenții sunt invitați să se înregistreze pe platformă și să folosească cursul(rile) 

proiectuluiROBOT4ALL. 

▪ E-platforma specifică studenților criteriile pentru a dobândi fiecare dintre insignele prezentate mai 

jos. Aceste criterii vor fi elaborate în următoarea secțiune (secțiunea 8). 

▪ Elevii trebuie să furnizeze dovezi pentru a îndeplini criteriile de insignă, pentru a revendica o anumită 

insignă. Acest proces este automatizat pe e-instrument. 

▪ Insignele vor fi atribuite manual, prin intermediul cadrelor didactice și prin intermediul platformei 

electronice bazate pe anumite criterii, care sunt prezentate în secțiunea următoare. 

▪ Emitentul (ROBOT4ALL Consortium) va oferi de asemenea utilizatorului oportunitatea (prin 

intermediul instrumentului electronic) de a crea un cont în  Badgr Backpack pentru a afișa insignele 

câștigate acolo. 

Consorțiul ROBOT4ALL joacă un rol important în dezvoltarea ecosistemului. Insignele deschise pot 

sprijini cursanții să realizeze noi colaborări, să obțină locuri de muncă, stagii și conexiuni mai bogate 

între cursanți pe tot parcursul vieții. 
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ROBOT4ALL 
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Code Knight
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Padawan

Code 
Trainee
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Robot 
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Figura1: Structura arborelui de 
insigne deschise 
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Consorțiul ROBOT4ALL a decis să împartă fiecare dintre  modulele în trei (3) subiecte de dificultate în creștere.  

Prin urmare, cursanții pot obține maximum trei (3) insigne deschise pentru un  modul (de ex.: codificare). O 

insignă suplimentară deschisă (finalizarea modulului general) va fi acordată studenților odată ce au finalizat toate 

subiectele. Completarea tuturor modulelor oferite, recompensează studentul cu insigna ROBOT4ALL Master. 

Astfel, în total 11 insigne deschise vor fi dezvoltate și acordate. 

Fiecare insigna deschisa este  descrisa de urmatoarele aspecte: 

1 . Numele Insignei Deschise:  numele  ecusonului cuprinde numele modulului și nivelul de descriere a dificultății 

(de ex.: introducere, bază, și expert) 

 

2. Designul of Insignei Deschise: Vizualizarea (imaginea) de Insignei Deschise pentru fiecare modul (a se vedea 

figurile 2 și 3) 

3. Obiectivul principal: O descriere a insignei deschise legate de obiectivele principale ale fiecărui nivel. 

4. Rezultatele învățării: O listă a rezultatelor învățării care trebuie dobândite. În documentul IO2 "ROBOT4ALL -

cadru de referință pentru competențe – repere și indicatori" rezultatele învățării sunt prezentate pentru fiecare 

nivel. Rezultatele teoretice ale învățării sunt legate de componenta 2 a cadrului și vor fi examinate pe bază de  

exerciții. Rezultatele practice ale învățării sunt legate de componenta 3 a cadrului și vor fi examinate utilizând 

declarații de evaluare bazate pe practică. 

5. Criterii de evaluare: Criteriile care trebuie utilizate pentru a evalua dacă rezultatele învățării pentru toate 

nivelurile au fost atinse și dacă un set de competențe precum și competențele de toate nivelurile au fost 

dobândite de către studenți. Criteriile și metodele de  Evaluare  care trebuie urmate pentru a primi o insignă sunt 

descrise în secțiunile următoare. 

6. Dovezi: Dovada și dovada abilităților dobândite, adică clasele testele, etc. Acest proces este complet 

automatizat pe instrumentul electronic în care testele de evaluare sunt clasificate automat.   

7. Emise de: În această secțiune se specifică emitentul insignei deschise, care în acest caz este consorțiul  

ROBOT4ALL  . 

 

8. Criteriile de atribuire ale insignelor 
 

e-instrumentul ROBOT4ALL oferă 11 insigne în total. Criteriile pentru castigarea insignelor pentru module, diferă 

de criteriile de atribuire a ultimului ROBOT4ALL Master Badge. 

8.1. Criterii de atribuire pentru module 
 

Pentru a obține insigna code Master, studentul trebuie să obțină insigna code stagiar, insigna cod Padawan și 

insigna code Knight. 

Pentru a obține insigna robot Master, studentul trebuie să obțină insigna robot stagiar, insigna robot Padawan și 

insigna robot Knight. 

Pentru a obține insigna Robot Investigator și insigna Robot Sentinel, studentul trebuie să completeze un set de 

sarcini. 
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8.2. Criterii de atribuire pentru insigna generală de finalizare a cursului  
 

În cele din urmă, criteriul, pentru atribuirea insignei finale ROBOT4ALL Master  va fi finalizarea cu succes a tuturor  

subiectelor de curs. Finalizarea cu succes a unui modul înseamnă a câștiga insigna modulului corespunzător. Prin 

urmare, odată ce utilizatorii primesc toate insignele modulului, e-platforma le va acorda automat insigna finală  

Finalizarea Completă a Cursului (ROBOT4ALL Master insigna) (cifrele 2 & 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Criterii de atribuire a insignei generale 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Insigna pentru Finalizarea Completă a Cursului 

 

9. Insigne Deschise pentru toate Modules și subiectele 
 

Următoarele secțiuni prezintă detaliile pentru insigne deschise pentru toate modulele bazate pe IO2.
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Code Stagiar 

 

 

De a învăța 
bazele 

programării și 
a mediului 

C++. 

• Înțelegeți ce este 
programarea și 
importanța sa. 

• O introducere în 
construcțiile de 
programare de bază 
(atribuire, secvență, 
selecție, iterație), 
folosind exemple din 
viață reală. 

• Înțelegerea 
schemelor logice și a 
algoritmilor. 

• Înțelegerea 
pseudocodului. 

• Configurarea 
mediului pentru 
C++. 

• Înțelegerea 
editorului de text 
Eclipse. 

• Urmărește filmul:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=nKI
u9yen5nc 

• Proiectarea 
diagramelor logice. 

• Proiectarea 
algoritmilor. 

• Să fii capabil să 
utilizezi frecvent 
elemente de 
programare pentru 
programe simple. 

• Puteți configura 
mediul computerului 
să accepteC++. 

• Să poată utiliza 
editorul Eclipse. 

 

 
70% din puncte ar trebui să 

fie atinse pentru ca 
studentul să câștige  Insigna 

“Code Stagiar”. 
 

Acest lucru se descompune 
ca 8 puncte de la exercițiul 

1 și 16 puncte de la 
exercițiul 2 

 
*Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Code 
Padawan 

 
 

 

To learn the 
basic features 

of C++. 

• Înțelegerea editorului 
de text Eclipse. 
Înțelegeți să creați un 
proiect folosind 
editorul Eclipse. 

• Înțelegerea structurii 
generale a programului 
în C++. 

• Înțelegerea diferitelor 
tipuri și utilizări de 
date și variabile. 

• Înțelegerea diferitelor 
tipuri și utilizări ale 
operatorilor. 

• Înțelegerea utilizării și 
mecanica funcțiilor. 

• Înțelegerea diferitelor 
tipuri de numere în 
C++. Înțelegerea 
modului în care  se 
comportă sirurile de 
caractere în C++. 

• A putea a crea/porni un 
proiect folosind editorul 
Eclipse. 

• Să poată recunoaște/ 
implementa structura de 
bază pe care trebuie să o 
urmeze un program. 

• Aveți posibilitatea să 
recunoașteți și să utilizați 
corect tipurile de date și 
variabilele 
corespunzătoare pentru 
o problemă. 

• Să poată recunoaște și 
utiliza corect operatorii 
corespunzători pentru o 
problemă. 

• Puteți să declarați și să 
utilizați funcții. 

• Să fii capabil de a utiliza 
corect și a manipula 
numere și siruri de 
caractere. 

 
70% din puncte ar trebui să 

fie atinse pentru ca 
studentul să câștige  Insigna 

“Code padawan”. 
 

Acest lucru se descompune 
ca 8 puncte de la exercițiul 

1 și 2 
 

*Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Code Cavaler 
 
 

 

Pentru a 
extinde și mai 

mult  
cunoștințele și 

abilitățile 
curente în 

C++. 

• Intelege mecanica de 
lucru de bază de 
intrare/ieșire în C++. 

• Intelege tipurile de 
bază de bucle și modul 
în care acestea variază 
de la una la alta. 

• Înțelegerea diferitelor 
tipuri și utilizări ale 
șirurilor și structurile 
de date. 

• Să fie în măsură să 
Introducă și să Obțină 
tipuri de date de bază 
dintr-un program. 

• Aveți posibilitatea să 
recunoașteți și să 
utilizați corect tipurile 
de bucle 
corespunzătoare 
pentru o problemă. 

• Să poată declara și 
utiliza matrice și 
structuri de date. 

 

 
70% din puncte ar trebui să 

fie atinse pentru ca 
studentul să câștige  Insigna 

“Code Cavaler” Badge. 
 

Acest lucru se descompune 
ca 13 puncte de la exercițiul 
1 și 7 puncte de la exercițiul 

2 
 

* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Robot Stagiar 
 
 

 

To learn the 
basics of using 
Arduino chips. 

• De ce este robotica o 
disciplină importantă 
astăzi? 

• Ce este Arduino și 
cum este legat de 
robotică? 

• Intelege sa 
asambleze masina 
robot. 

• Intelege structura 
plăcii Arduino. 

• Înțelegeți să 
configurați mediul 
pentru IDE Arduino. 

• Intelege să creeze un 
program în IDE 
Arduino. 

• Intelege  cum 
functioneaza 
structura 
programului în IDE 
Arduino. 

• Priveste filmul: 
https://www.youtube.
com/watch?v=uoC2ZG
RI8a8  

• Priveste filmul : 
https://www.youtube.
com/watch?v=xJADUtz
Ruks   

• Să fie capabil de a 
asambla corect masina 
robot. 

• Să fie capabil să 
recunoască diferite 
părți ale plăcii Arduino. 

• Să fii capabil de a 
configura mediul 
pentru IDE Arduino. 

• Să fii capabil de a crea 
un program folosind 
IDE Arduino. 

• Să fii capabil de a crea 
un program corect 
structurat în IDE 
Arduino. 

 
Studentul trebuie să câștige 

trei note PASS pentru a 
obține Insigna “Robot 

Stagiar”. 
 

* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  

https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=uoC2ZGRI8a8
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
https://www.youtube.com/watch?v=xJADUtzRuks
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Robot 
Padawan 

 
 

 

De a învăța 
bazele de 

programare în 
IDE Arduino. 

• Intelege diferite tipuri 
de date și variabile în 
IDE Arduino. 

• Înțelegerea diferiților 
operatori și 
funcționalitatea 
acestora. 

• Înțelege cum 
funcționează 
declarațiile de control. 

• Intelege cum 
functioneaza buclele. 

• Înțelege cum 
funcționează funcțiile. 

• Înțelege cum 
funcționează șirurile și 
obiectele definite ca 
șiruri. 

• Înțelege cum 
funcționează funcțiile 
timpului. 

• Înțelege cum 
funcționează matricile. 

• Să poată utiliza corect 
diferitele tipuri de date 
și variabile. 

• Să poată utiliza corect 
diferitele tipuri de 
operatori. 

• Să poată utiliza corect 
declarațiile de control. 

• Să poată utiliza corect 
bucle. 

• Să poată să declarare și 
să utilizeze corect 
funcțiile. 

• Să poată utiliza corect 
obiectele șir. 

• Să poată utiliza corect 
funcțiile Time. 

• Să poată să declare 
corect și să utilizeze 
obiecte matrice. 

 
Studentul trebuie să câștige 

două note PASS pentru a 
obține  Insigna “Robot 

Padawan”. 
 

* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  
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Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   THEORETICAL PRACTICAL    

Robot 
Cavaler 

 
 

 

Pentru a afla 
mai multe 

despre 
mecanica si 

functionalitate
a masinii 

robot. 

• Înțelege cum 
funcționează 
motoarele mașinilor 
robot. 

• Înțelege cum 
funcționează 
receptorul Bluetooth. 

• Intelege cum 
functioneaza senzorii 
infrarosii. 

• Înțelege cum 
funcționează modulele 
de urmărire a liniei. 

• Intelege cum 
functioneaza senzorul 
ultrasonic. 

• Să poată programa și 
controla corect 
motoarele auto 
robotului. 

• Să poată controla 
corect mașina prin 
modulul Bluetooth. 

• Să poată controla 
corect mașina prin 
receptorul infraroșu. 

• Să poată utiliza corect 
modulul de urmărire 
linie. 

• Să poată utiliza corect 
intrările de senzori cu 
ultrasunete. 

 
Studentul trebuie să câștige 

trei note PASS pentru a 
obține Insigna “Robot 

Knight”. 
 

* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  
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*Special Badges 

 

 

 

 

Numele 
Insignei 

Designul  Insignei 
Obiective 
principale 

Rezultatele învățării Criterii de evaluare 

 
 

Dovezi 
 

 

Emise de 

   Sarcini    

Robot 
Investigator 

 
 

 

Pentru a 
recompensa  
creativitatea 

• Modifică robotul Arduino astfel încât să poată 
concura într-un meci de sumo 

• Joaca un joc de bowling și vezi cât de multi ași poate 
arunca robotul 

• Un obiect este pe o cutie și robotul Arduino trebuie 
să-l arunce pe podea. 

 
Studentul trebuie să câștige 
o singură notă PASS pentru 

a obține  Insigna “Robot 
Investigator”. 

 
* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 

 

Dovezile sunt 
furnizate pe 
instrumentul 

electronic 

ROBOT4ALL , 
deoarece procesul 

de atribuire a 
insignei este  

efectuat manual  
pe baza scorului  

elevilor 

Consortiul 
ROBOT4ALL  

Robot 
Sentinel  

 

Pentru a 
recompensa 

munca în echipă 

• Modifică robotul auto pentru a putea împinge o 
minge mică. Joaca un joc de fotbal folosind ghidarea 
prin Bluetooth robot-jucător. 

Studentul trebuie să câștige 
o singură notă PASS pentru 

a obține  Insigna “Robot 
Sentinel”. 

 
* Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultați "schema 
de punctaj pentru insigne". 
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11. Concluzie – etapele următoare 
 

Pentru a încheia, pe baza dezvoltării IO2 (document cadru – material didactic) și IO3 (eco-sistem 

insigne deschise), consorțiul are acum instrumentele necesare pentru a dezvolta următoarul produs 

intelectual, IO4 (platforma dinamică interactivă). 

Activitățile incluse în platforma dinamică interactivă înregistrează și creează formatori VET și profiluri 

ale studenților VET, corelând procesul de evaluare și validare, creând mediul de învățare, construind 

interactivitatea și interconectivitatea ( e-Academy, e-data Bank și Comunitatea e-Robot4All) și, în final, 

procedura de validare în cazul în care toate acțiunile vor fi luate pentru a se potrivi cerințelor pentru 

emiterea insignelor deschise. 
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