
Abilități de învățare Machina pentru profesioniștii TIC



Obiectivele proiectului 
MACHINA
Proiectarea unui curriculum comun VET în ML, pentru a

împuternici lucrătorii TIC cu competențe tehnice, non-tehnice
și meta (soft) căutate.

Introducerea metodelor flexibile de furnizare a formării și
resurse pedagogice inovatoare cu acces deschis pentru a
sprijini furnizarea VET și achiziția de competențe în domeniul
ML.

Încurajarea recunoașterii și integrării cerințelor privind
abilitățile de ML în cadrele de competență sectoriale și
schemele de certificare.

Îmbunătățirea inteligenței pieței forței de muncă și a
competențelor ML la nivelul UE.

Proiectul a început în septembrie 2020 și se va încheia în
decembrie 2022.



Grupul țintă

Furnizori de educație / formare.

Lucrătorii TIC care au nevoie de C-VET.

Studenți I-VET.

Reprezentanții sectorului și partenerii sociali.

Autoritățile publice de educație și acreditare.



Rezultate principale

O1: Rezultatele învățării pentru învățarea automată (ML).

O2: Structura curriculară MACHINA și resurse educaționale deschise.

O3: Infrastructuri pentru cursuri profesionale deschise online (VOOC).

O4: Cadrul pentru recunoașterea și integrarea cerințelor de competențe ML în schemele de
certificare și standardizare.

E1- E5: Zilele naționale de informare MACHINA.



STADIUL 
ACTIVITĂȚILOR

 În ultimele câteva luni ale proiectului, partenerii MACHINA au realizat:

 O1: Rezultatele învățării pentru învățarea automată - MACHINE Learning (ML).

 Colectarea dovezilor privind cerințele la locul de muncă în ceea ce privește abilitățile de ML.

 Definirea a 6 rezultate ale învățării pentru MACHINA, bazate pe analiza dovezilor colectate și
identificarea, cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare pentru fiecare unitate.

 Unitatea de învățare 1: Elemente esențiale ale ML pentru profesioniștii TIC

 Unitatea de învățare 2: Fundamente matematice

 Unitatea de învățare 3: Algoritmi, programe și protocoale ML
 Unitatea de învățare 4: Învățare profundă (avansat)

 Unitatea de învățare 5: Comunicarea meritelor, provocărilor și implicațiilor ML

 Unitatea de învățare 6: Legislație, etică, managementul proiectelor legate de ML

 Unitățile de învățare au fost create urmând criteriile stabilite de rețeaua europeană ECVET.



STADIUL ACTIVITĂȚILOR

 În ultimele câteva luni ale proiectului, partenerii MACHINA au realizat: 

 O2: Structura curriculară MACHINA și resurse educaționale deschise.

 Proiectarea structurii curriculare prin gruparea rezultatelor
învățării în unități

 Începerea dezvoltării resurselor educaționale.

 Fiecare unitate de învățare va avea cel puțin:

1 paragraf introductiv pentru fiecare lecție dintr-o unitate
de învățare

3-4 pagini de note de curs pentru fiecare lecție dintr-o 
unitate de învățare

1 fișier de prezentare cu 15-20 de diapozitive pentru
fiecare lecție dintr-o unitate de învățare

10 întrebări și răspunsuri pentru fiecare unitate de 
învățare

2 studii de caz pentru fiecare unitate de învățare

2 exerciții practice (pentru întreaga unitate)

15 întrebări cu răspuns multiplu (pentru întreaga unitate)



Unitățile de învățare
definite

 Unitatea de învățare 1: Elemente esențiale ale ML pentru profesioniștii TIC

 Obțineți o prezentare generală a caracteristicilor ML și a diferiților algoritmi ai
săi.

 Înțelegeți conceptul din spatele ML și cum să detectați tiparele din date.

 Identificați diferite tipuri de aplicații care utilizează algoritmii ML.

 Unitatea de învățare 2: Fundamente matematice

 Descompunerea conceptelor matematice dificile în concepte mai ușor de 
înțeles.

 Concentrarea pe concepte matematice și algoritmi în vederea obținerii unei
înțelegeri complete a tehnicilor și metodologiilor ML și AI.

 Unitatea de învățare 3: Algoritmi, programe și protocoale ML

 Înțelegerea fundamentală a modelelor de învățare automată.

 Înțelegerea câtorva dintre algoritmii esențiali de învățare automată și cum să
evaluați performanța acestora.

 Identificarea diferitelor limbaje de programare și cadre care sprijină
implementarea algoritmilor de învățare automată.



The Defined Learning 
Units

 Unitatea de învățare 4: Învățare profundă (avansat)

 Înțelegerea detaliilor importante despre rețelele neuronale profunde și pentru
a cunoaște diferite arhitecturi ale rețelei neuronale profunde.

 Identificarea potențialului învățării profunde în diferite aplicații, cum ar fi 
procesarea limbajului natural, viziunea computerizată sau sistemele de 
recomandare.

 Unitatea de învățare 5: Comunicarea meritelor, provocărilor și implicațiilor
ML

 Abordarea principiilor fundamentale de comunicare și punctele tari și punctele
slabe ale comunicării personale.

 Definirea diferitelor tehnologii și abordări pentru realizarea obiectivelor
comunicării.

 Unitatea de învățare 6: Legislație, etică, managementul proiectelor legate 
de ML

 Înțelegerea legislației și reglementările UE pentru aplicațiile AI și ML.

 Identificarea diferitelor tipuri de prejudecăți din AI și consecințele acestora.

 Cunoașterea cerințelor de gestionare a proiectului și ciclul de viață pentru
aplicațiile AI.



A 2-a întâlnire de 
proiect
• A doua întâlnire a proiectului a fost

planificată să aibă loc la Hanovra, 
Germania. Cu toate acestea, din 
cauza situației actuale a COVID-19, 
a fost organizată online. Primul
rezultat intelectual, „Rezultatele
învățării”, a fost prezentat și discutat
pe baza rezultatelor sondajului și a 
cercetărilor desfășurate în primul
semestru. Ședința virtuală a avut loc
cu succes, iar planul semestrului
următor a fost introdus și discutat cu 
toți partenerii.



Rezultatele
semestrului II

• Rezultatele celui de-al doilea semestru al 
proiectului Machina sunt:

•Raport care prezintă gruparea
rezultatelor învățării în unități de învățare
și specificațiile fiecărei unități.

•Resursele educaționale pentru fiecare
dintre unitățile de învățare definite, care 
includ diapozitive, fișier cu note de curs, 
exerciții, studii de caz și Întrebări și
răspunsuri.

• Următoarea întâlnire a partenerilor va avea loc în
octombrie 2021, la Atena, Grecia.



Partners

UCBL - Lyon, Franța

ACADEMY - Roma, Italia

ANC – București, România

EXELIA - Atena, Grecia

L3S - Hannover, Germania

https://www.univ-lyon1.fr/
https://www.geeksacademy.it/en-en/index.aspx
https://www.edu.ro/ANC
https://exelia.gr/
https://www.l3s.de/en


CONTACT:

• Urmăriți-ne:

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare care ar putea fi făcută asupra informațiilor conținute de aceasta.

• Parisa Ghodous
Professor
SOC, LIRIS UMR 5205
University of Lyon I
Email: parisa.ghodous@univ-lyon1.fr

https://www.facebook.com/MACHINA.ml.project
https://www.linkedin.com/company/machina-project/?viewAsMember=true
https://twitter.com/MACHINA41729797

