
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
 

 

Pregătirea în Tehnologia Dronelor 

cu scopul de a încuraja antreprenoriatul 

 și Industria 4.0 în UE 

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+. Conținutul 
prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusiva a autorilor, iar Agenția 
Națională si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit 
conținutul informației. Proiect nr. 2017-1-RO01-KA202-037083. 

Ghid pentru traineri în 
Tehnologia Dronelor 



1 
 

 

CUPRINS 
Note pentru trainer ........................................................................................... 2 

Ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în timpul trainingului ............................. 3 

Ce trebuie să facă trainerul .............................................................................. 4 

Cunoașteți participanții ..................................................................................... 4 

Crearea condiţiilor de învățare ......................................................................... 5 

Dezvoltarea  competențelor de învățare ale cursantului și a competenţei de a 
învăţa să înveţe................................................................................................ 5 

Definirea dizabilităţii și a diverselor tipuri de disabilităţi .................................... 6 

Tipuri de dizabilități .......................................................................................... 6 

Evaluarea performanţei cursanţilor şi a succesului stagiului de formare .......... 8 

Cum să folosim Platforma eduDrone LMS: cerinţe specifice pentru modulele de 
învăţare (scopuri, obiective de învăţare, teme de lectură) ............................... 9 

MODULUL 1: INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIA DRONELOR ................... 9 

MODULUL 2: PROIECTAREA ŞI FABRICAREA DRONELOR .................. 10 

MODULUL 3:  PROGRAMAREA DRONELOR ........................................... 12 

MODULUL 4: PILOTAREA DRONELOR .................................................... 15 

MODULUL 5: ACCESORII DRONE ........................................................... 17 

MODULUL 6: MENTENANȚA DRONELOR ............................................... 19 

MODULUL 7: SIGURANȚA ȘI REGLEMENTĂRILE .................................. 21 

MODULUL 8: DRONE – APLICAȚII COMERCIALE ................................... 23 

MODULUL 9: STUDII DE CAZ ÎN INDUSTRIA DRONELOR PENTRU A 
ARĂTA POTENȚIALUL DE STIMULARE A SPIRITULUI 
ANTREPRENORIAL ................................................................................... 24 

MODULUL 10: TEHNOLOGIA DRONELOR ŞI ANTREPRENORIATUL ... 25 

MODULUL 11: DRONELE ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ ............................ 27 

MODULUL 12: VIITORUL DRONELOR ..................................................... 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Note pentru trainer 
 
Scop 
Sectorul european al dronelor este un sector vast care se dezvoltă rapid și care 
va crea noi afaceri și noi locuri de muncă prin dezvoltarea aplicațiilor civile 
inovative într-o  largă varietate de domenii (EU Commission, Unmanned 
aircrafts, 2017). 
În următorii 20 de ani, se așteaptă ca sectorul dronelor: 

- să angajeze direct mai mult de 100,000 de persoane 
- să aibă un impact economic care să depășească 10 miliarde € pe an, în 

special în servicii 
Tehnologia Dronelor și Industria 4.0 vor contura viitorul pieței muncii In Uniunea 
Europeană. Profesorii și trainerii din Educația și Formarea Profesională (EFP) 
vor trebui să acceseze dezvoltare profesională și sprijin de calitate în aceste 
domenii, lucru esențial pentru garantarea faptului că atât competențelor lor 
tehnice cât și aptitudinile lor pedagogice sunt la nivelul celor mai înalte 
standarde și al celor mai noi progrese tehnologice.  
Acest ghid de formare este conceput să fie folosit ca parte a Sistemului de  
Management al Învățării (LMS) eduDrone, o platformă de e-learning care, pe 
lângă Ghidul pentru traineri în Tehnologia Dronelor, conține și un curs de 
Tehnologia Dronelor și instrumente de evaluare. Scopul acestui manual este 
înzestrarea trainerilor din EFP cu informațiile, aptitudinile și atitudinea necesare 
pentru a utiliza platforma e-learning eduDrone LMS, cât și modulele sale care 
au ca scop introducerea cursanților în lumea antreprenoriatului, via Industria 
4.0 și Tehnologia Dronelor, pentru a profita de oportunitățile aferente acestor 
domenii. 
Acest manual este conceput să implice activ participanții în procesul de 
învățare, cu informații introductive asupra a ceea ce trebuie făcut sau nu, în 
timpul stagiului, creând condițiile de învățare și informare pentru un grup social 
exclus cum ar fi persoanele cu dizabilități, învățându-i pe traineri ce trebuie să 
facă pentru a include aceste persoane în procesul de învățare. Un punct central 
al manualului este, de asemenea, ghidarea trainerilor în activitățile specifice 
pentru modulele din platforma LMS care includ cursuri, studii de caz, cunoștințe 
obiective, atitudine și chestionare. 
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Ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut în timpul trainingului 
Următoarele sfaturi trebuie reținute de trainer în timpul fiecărui curs. 
 
TREBUIE FĂCUT 

 Mențineți un bun contact vizual.  

 Pregătiți-vă înaintea cursului.  

 Implicați-i pe cursanți, cereți-le să împărtășească din experiența lor și să 
dea exemple. 

 Folosiți materiale auxiliare vizuale.  

 Vorbiți clar.  

 Vorbiți destul de tare.  
 Încurajați întrebările și participarea.  

 Lămuriți problemele și recapitulați cunoștințele la sfârșitul fiecărui curs.  

 Scrieți în mod clar și simplificat.  
 Rezumați.  

 Folosiți o succesiune logică a subiectelor.  

 Gestionați bine timpul. 
 Mențineți simplitatea.  

 Dați feedback. 

 Evitați manierismele și alte activități care distrag atenția în sală.  
 Fiți atenți la energia și la limbajul corporal al cursanților.  

 Mențineți concentrarea grupului asupra sarcinilor.  

 Oferiți instrucțiuni clare.  
 Verificați dacă instrucțiunile au fost înțelese.  

 Evaluați pe parcurs.  

 Aveți răbdare și acordați cursanților destul timp pentru a reflecta asupra 
cunoștințelor dobândite.   

 Adaptați-vă tradițiilor locale și culturii locale în general.  
 
NU TREBUIE FĂCUT 

 Nu vorbiți cu flip-chart-ul sau cu monitorul computerului.  

 Nu blocați materialele auxiliare vizuale.  

 Nu stați într-un singur loc - mișcați-vă prin sală.  
 Nu ignorați comentariile și feedback-ul cursanților (verbal și non-verbal).  

 Nu citiți direct din prezentare. Încercați să reformulați și dați exemple 
suplimentare față de textul scris.  

 Nu folosiți abordarea “nu”. Chiar dacă nu sunteți de acord cu o opinie a 
unui cursant, nu începeți niciodată cu abordarea negativă, nu vă certați 
cu acesta și nu țipați la grupul dvs. 

 Nu judecați greșeala. Încurajați cursanții să vorbească și să se exprime 
fără a le fi frică să facă greșeli și explicați-le că procesul de învățare 
presupune și greșeli.  
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Ce trebuie să facă trainerul 
 
Pregătirea trainerului în procesul de învățare  
Înainte de toate, trainerii trebuie să fie familiarizați cu conceptele de Tehnologia 
Dronelor, Industria 4.0 și antreprenoriat, să exploreze terminologia și să-și 
completeze orice goluri existente cu privire la subiectele asociate cu acestea. 
Pentru pregătire, vă sugerăm să citiți mai întâi produsul intelectual nr. 1 al 
proiectului eduDrone Ghid pentru utilizarea dronelor în Educația și Formarea 
Profesională (EFP), care furnizează instrucțiuni pentru folosirea tehnologiei 
dronelor  în EFP și prezintă informații de bază pentru trainerii și instituțiile din 
EFP  care doresc să includă Tehnologia Dronelor în curriculum-ul lor și să-și 
dezvolte statutul profesional.  
Ghidul este disponibil în 5 limbi. Cel în limba română se găsește pe link-ul 
următor: 
https://www.edudrone-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/Guidelines-on-
the-use-of-Drones-in-VET_RO.pdf 
 
Cunoașteți participanții 
Pentru buna implementare a fiecărui stagiu de formare, trainerul trebuie să 
cunoască profilul cursanților, educația și nevoile lor. Trainerul trebuie să 
descopere ce știu aceștia deja, precum și care este capacitatea lor de a învăța. 
Acest lucru este foarte important, în special în cazul cursanților dezavantajați, 
cum ar fi cei cu mai puține oportunități (persoane cu dizabilități, șomeri pe 
termen lung etc). Trainerul va trebui să știe dacă acești cursanți sunt capabili 
să învețe folosind platformele de e-learning, dacă au cunoștințe și abilități 
digitale (dacă știu să folosească internetul, să-și creeze un profil de utilizator, 
să navigheze și să acceseze modulele de e-learning), precum și care sunt 
abilitățile lor fizice (în special în cazul cursanților cu probleme vizuale sau 
auditive).   
 
Trainerul trebuie să încurajeze cursanții să folosească metode educaționale 
non-formale, cum ar fi lucrul în echipă și activități care destind atmosfera, 
pentru a încuraja cursanții să vorbească despre ei, să-și împărtășească 
biografiile și experiențele, în primele ore de curs.  Acest lucru îl va ajuta pe 
formator să-i cunoască mai bine pe cursanți și să participe la dinamica grupului, 
permițând cursanților să împărtășească și să compare experiențele, precum și 
așteptările lor cu privire la stagiu.  
 
În privința nevoilor de învățare ale participanților, trainerul trebuie să identifice 
exact domeniile în care cursanții trebuie să se instruiască și să enunțe clar 
obiectivele specifice de învățare, astfel încât aceștia să înțeleagă pe deplin ce 
se așteaptă ca ei să învețe după terminarea modulelor de pe platforma de e-
learning.  În secțiunea “Cum să folosim platforma LMS eduDrone – cerințe 
specifice”, la începutul fiecărui modul este enunțat scopul  modulului respectiv, 
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împreună cu un număr de obiective de învățare care menționează ce se 
așteaptă să învețe cursantul sau să fie capabil să facă după finalizarea 
modulului. Trainerul, împreună cu cursanții, vor decide dacă vor folosi 
obiectivele specifice sau se vor ajusta prin eliminări sau adăugiri pentru a se 
potrivi cu nevoile specifice ale cursanților și a mediului în care lucrează. 
 
Crearea condițiilor de învățare 
Pentru a asigura o bună desfășurare a cursului de Tehnologia Dronelor pe 
platforma LMS eduDrone, trainerul trebuie să se asigure că are acces la 
următoarele: 

- Computere, laptopuri 
- Acces Internet (conexiune bună la Internet) 
- Căști  

 
În special în cazurile în care există persoane cu probleme vizuale și/ sau 
auditive, trainerul trebuie să asigure accesibilitatea la cursul DT a cursanților cu 
aceste nevoi speciale. 
 
Dezvoltarea  competențelor de învățare ale cursantului și a competenței 
de a învăța să învețe 
Tehnologia Dronelor și Industria 4.0 sunt relativ noi în sectorul EFP precum și 
în formare, în învățarea pe tot parcursul vieții și în educație, dar acestea se 
dezvoltă rapid și vor juca un rol esențial în calificarea la locul de muncă, EFP 
și pe piața formării și educației. Cursanții trebuie să devină dornici de a învăța 
mai mult în domeniile enunțate mai sus, iar formatorii trebuie să se concentreze 
pe dezvoltarea competențelor-cheie ale participanților, cum ar fi competența de 
„a învăța să înveți”.    
 
‘A învăța să înveți’ este abilitatea de a urmări și de a persista în procesul de învățare, de a-și 
organiza învățarea, prin gestionarea efectivă a timpului și a informațiilor, atât individual cât și 
în grup. Această competență include conștientizarea procesului de învățare și a nevoilor proprii, 
identificând oportunitățile disponibile și abilitatea de a depăși obstacolele, pentru succesul 
învățării. Această competență înseamnă acumularea, procesarea și asimilarea unor noi 
cunoștințe și abilități, cât și căutarea și folosirea unei îndrumări. Competența de ‘a învăța să 
înveți’ îi angajează pe cursanți să construiască pe cunoștințele deja acumulate și pe 
experiențele de viață pentru a folosi și aplica cunoștințe și abilități într-o varietate de contexte: 
acasă, la muncă, în educație și în procesul de formare 1.  

 
Motivația și încrederea sunt esențiale în dezvoltarea competențelor fiecărei 
persoane. Trainerul va trebui să pregătească mijloacele prin care cursanții să 
practice abilitățile de a învăța să învețe, alături de abilitățile specifice pe care 
trebuie să le deprindă pe parcursul  acestui curs. Printre altele, s-ar putea să 
fie nevoie de exerciții de instruire suplimentare, prin care cursantul poate 

                                            
1 https://www.youthpass.eu/el/youthpass/documentation/action-2/key-competence-learning-to-
learn/ 
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practica făcând ceea ce descriu obiectivele de învățare. Cursanților trebuie să 
li se ofere oportunități, în mod repetat, pentru a pune în practică modulele și 
trebuie încurajați să finalizeze fiecare modul. 
 

Definirea dizabilității și a diverselor tipuri de dizabilități  
În  Ghidul pentru utilizarea dronelor în EFP menționat mai sus, pot fi găsite 
informații despre cum pot fi sprijiniți cursanții cu dizabilități în procesul lor de 
învățare, pe baza profilului și a nevoilor lor de învățare. Vom menționa aici 
diferitele tipuri de dizabilități existente pentru ca trainerul să conștientizeze 
varietatea de dizabilități existente și diferitele profiluri de cursanți pe care 
trainerul trebuie să le includă în stagiu. 
Conform OMS (Organizația Mondială a Sănătății) dizabilitatea poate fi de ordin 
fizic, cognitiv, mental, senzorial, emoțional, de dezvoltare, sau o combinație 
între acestea. Termenul de dizabilități este un termen umbrelă care acoperă 
diverse afecțiuni, limitări ale activităților și restricții de participare. O afecțiune 
este o problemă a funcțiilor corpului sau a unei structuri; o limitare a activității 
este o dificultate manifestată de un individ în executarea unei sarcini sau a unei 
acțiuni, în timp ce o restricție de participare este o problemă manifestată de un 
individ în implicarea în situații de viață.  Astfel, dizabilitatea este un fenomen 
complex care reflectă o interacțiune între caracteristicile corpului unei persoane 
și caracteristicile societății în care trăiește. 
 
Tipuri de dizabilități 
Un individ poate fi încadrat în sfera persoanelor cu dizabilități dacă el / ea a 
avut o afecțiune în trecut sau dacă este perceput ca având o dizabilitate pe 
baza unui grup standard sau a normei sociale. Asemenea afecțiuni pot include 
dizabilități fizice, senzoriale, cognitive sau de dezvoltare. Afecțiunile mintale 
(cunoscute și sub numele de dizabilități psihiatrice sau psihosociale), cât și 
diverse tipuri de boli cronice se pot încadra în sfera dizabilităților.   
 
Dizabilitățile fizice 
Orice afecțiune care limitează funcțiile fizice ale membrelor sau abilitățile 
motrice globale este o dizabilitate fizică. Alte dizabilități fizice includ afecțiuni 
care limitează alte fațete ale traiului zilnic, cum ar fi apneea severă în somn, 
astm, diabet, diverse forme de alergii.  
 
Dizabilitățile senzoriale 
Dizabilitatea senzorială constă in afectarea unuia sau a mai multor simțuri. 
Termenul este folosit în special când ne referim la afecțiuni vizuale și auditive 
dar și alte simțuri pot fi afectate, cum ar fi simțul gustativ și al mirosului (afecțiuni 
gustative și olfactive). Insensibilitatea la stimuli cum ar fi pipăitul, percepția 
căldurii, a frigului, a durerii sunt adiacente unei afecțiuni fizice generale care 
implică conexiunile neurologice și este adesea asociată cu paralizia (în care 
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circuitele motrice și neurologice sunt afectate).  Insensibilitatea la  durere este 
un caz separat, foarte rar și foarte periculos. 
 
Probleme de echilibru 
O afecțiune care îi provoacă individului o senzație de instabilitate, când merge 
sau când stă în picioare.  Poate fi însoțită de simptome de confuzie, amețeală, 
de vertij sau de plutire. Echilibrul este rezultatul mai multor sisteme din corp 
care funcționează împreună. Ochii (sistemul vizual), urechile (sistemul 
vestibular) și simțul orientării corpului în spațiu (propriocepție) trebuie să fie 
intacte. Creierul, care compilează informațiile, trebuie să funcționeze în mod 
efectiv. 
 
Dizabilitățile intelectuale 
Reprezintă un concept vast, acoperind de la retardul mintal până la deficiențele 
cognitive care sunt prea ușoare sau prea specifice (cum ar fi dizabilitatea 
specifică de învățare) pentru a se încadra în retardul mintal. Dizabilitățile 
intelectuale pot apărea la orice vârstă. Retardul mintal este un subtip de 
dizabilitate intelectuală, iar termenul de dizabilitate intelectuală este preferat 
acum de mulți exponenți din țările anglo-saxone ca eufemism pentru retardul 
mintal. 
 
Dizabilități de sănătate mintală și emoțională  
O afecțiune/ boală mintală este un tipar psihologic sau comportamental asociat 
în general cu o suferință sau dizabilitate subiectivă care există în cazul unei 
persoane. Recunoașterea și înțelegerea afecțiunilor mintale s-a schimbat de-a 
lungul timpului  și în diverse culturi și există opinii diferite privind definirea, 
evaluarea, și clasificarea afecțiunilor mintale, cu toate că criteriile ghid standard 
sunt larg acceptate. 
 
Dizabilități de dezvoltare 
Dizabilitățile de dezvoltare rezultă din problemele de creștere și dezvoltare. 
Dizabilitate de dezvoltare este un termen folosit pentru a descrie dizabilitățile 
permanente atribuite afecțiunilor mintale și / sau fizice, manifestate înainte de 
vârsta de 18 ani. Nu este sinonim cu "întârzierea în dezvoltare“ care este 
adesea o consecință a unei afecțiuni temporare sau a unei traume din copilărie. 
Cu toate că termenul este adesea folosit ca un sinonim sau eufemism pentru  
dizabilitatea intelectuală, termenul se referă la mai multe afecțiuni medicale 
care nu au o componentă mentală sau intelectuală, cum ar fi de exemplu spina 
bifida.  
 
Dizabilități de învățare 
Dizabilitățile de învățare se mai numesc și nevoi speciale de învățare și sunt o 
clasificare care include mai multe afecțiuni, în cazul cărora o persoană are 
dificultăți în a învăța într-un mod tipic, cauzate, în general, de unul sau mai mulți 
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factori necunoscuți. Factorul necunoscut este tulburarea care afectează 
abilitatea creierului de a recepționa și procesa informațiile. Această tulburare 
poate face problematică pentru persoana afectată învățarea la fel de repede 
sau în același mod ca o persoană care nu este afectată. Persoanele cu 
dizabilități de învățare au dificultăți în exercitarea anumitor tipuri de abilități 
specifice sau în îndeplinirea unor sarcini dacă sunt lăsate să se descurce 
singure sau dacă sunt învățate în moduri convenționale.  
 
Nevoi educative speciale 
Termenul se referă la o gamă largă de cursanți care au o dificultate de învățare 
ce necesită prevederi educaționale speciale. Aici includem: 

- elevi care au o dificultate mult mai mare de învățare decât majoritatea 
elevilor de aceeași vârstă; 

- elevi cu o dizabilitate care îi împiedică să folosească facilitățile generale 
educaționale oferite tuturor elevilor de aceeași vârstă; 

- elevi care au nevoie de pregătire suplimentară deoarece abilitățile lor 
sunt cu mult peste cele ale colegilor. 
 

Evaluarea performanței cursanților și a succesului stagiului de formare  
Evaluarea performanței cursanților este o parte esențială a unui stagiu de 
formare sustenabil și de succes. Ea implică evaluarea rezultatelor învățării, cât 
și eficiența  stagiului de formare.  
 
Evaluarea se va face de formator pe baza parcurgerii tuturor modulelor sau a 
celor selectate, în funcție de curriculum-ul ales de fiecare grup sau clasă. 
Trainerul va colecta datele folosind metode diferite cum ar fi discuțiile și / sau 
chestionarele pe următoarele teme: 

- dacă participanții au fost satisfăcuți de conținutul și metodele din stagiul 
de formare;  

- dacă au învățat ceva din stagiul de formare sau dacă și-au dezvoltat noi 
abilități și atitudini legate de tema stagiului de formare;  

- dacă sunt capabili să aplice aceste noi abilități în viața profesională 
actuală sau dacă și-au îmbunătățit viitoarea lor carieră profesională.  

 
Separat de metodele enunțate mai sus, trainerul le va cere cursanților să se 
autoevalueze și să folosească testele de validare disponibile pe platforma LMS 
pentru toate modulele. Se va emite un certificat dacă se obține procentajul 
minim cerut de răspunsuri bune (75%) în timpul validării testului. Acest certificat 
va atesta participarea cursanților și cunoștințele lor în Tehnologia Dronelor, sub 
egida Erasmus+, pentru a facilita comunicarea mai bună a abilităților și 
calificările dobândite prin această experiență. 
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Cum să folosim Platforma eduDrone LMS: cerințe specifice pentru 
modulele de învățare (scopuri, obiective de învățare, teme de lectură) 
 
În acest capitol, cele 12 module de pe platforma e-learning sunt dezvoltate în 
planuri de instruire care includ scopul și obiectivele de învățare, planul de  
instruire, descoperirea cunoștințelor anterioare ale fiecărui cursant, întrebări de 
tip cum-de ce-când și sarcini pentru pregătirea trainerului. 
 

MODULUL 1: INTRODUCERE ÎN TEHNOLOGIA DRONELOR 
 
Scop 
Familiarizarea cursanților cu cunoștințele de bază în domeniul dronelor și al 
Tehnologiei Dronelor  
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie:  

• să aibă cunoștințe despre drone, despre clasificarea și istoria dronelor  
• să aibă cunoștințe de bază despre Tehnologia Dronelor 
• să înțeleagă terminologia și vocabularul specific 
• să aibă cunoștințe despre sistemele de propulsie folosite de drone  

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului 

- Conceptul de dronă 
- Terminologia și vocabularul specifice  
- Istoria dronelor 
- Tipuri de drone în funcție de metoda de propulsie  

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
După prezentarea obiectivelor de învățare, trainerul va pune câteva întrebări 
pentru a identifica nivelul de pregătire al cursanților în domeniul modulului 
specific, cum ar fi: 

- Știți  ce este o dronă? 
- Ați auzit despre clasificarea dronelor? Știți cum clasificăm dronele? 
- Știți cum zboară dronele? 
- Știți care sunt componentele principale ale unei drone? 
- Cum au fost create primele drone? În ce scop? 
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- Ați auzit despre sistemele de propulsie? Câte dintre ele sunt folosite în 
industria aerovehiculelor fără pilot? 

 
Cum, de ce, când  
Explicați ce este o dronă și cum le clasificăm. Ilustrați principalele componente 
a unei drone și sistemele de propulsare. Referiți-vă la cursul istoric al dronelor, 
la evoluția lor și la cum sunt folosite în prezent. 
 
Sarcini: 

1. Parcurgeți cursul 
2. Arătați fotografiile necesare incluse în curs  
3. Cereți cursanților să găsească un videoclip care ilustrează 

componentele dronelor și să-l  arate și celorlalți cursanți din sală 
4. Împărțiți cursanții în perechi și cereți-le să discute despre ceea ce i-a 

impresionat cel mai mult la drone   
5. Creați un grup de discuții cu întrebări si răspunsuri despre ceea ce au 

învățat, ce știau deja și răspundeți la orice întrebare care poate să apară.  
 

MODULUL 2: PROIECTAREA ŞI FABRICAREA DRONELOR 
 
Scop 
Furnizarea cunoștințelor teoretice și practice necesare în proiectarea și 
construirea dronelor.  
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul cursantul trebuie să dobândească: 

- cunoștințe despre clasificarea dronelor  
- cunoștințe despre componentele dronelor și despre caracteristicile lor 

tehnice  
- cunoștințe de bază despre funcțiile componentelor dronelor   
- cunoștințe despre asamblarea dronelor    

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și schița de bază a cursului: 

- Clasificarea aerovehiculelor fără pilot. 
- Prezentarea generală a principalelor componente ale dronelor. 
- Specificații tehnice ale componentelor dronelor. Funcțiile de bază ale 

componentelor. 
- Surse de alimentare. Nivel de autonomie. 
- Asamblarea dronelor. 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
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contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Care sunt principalele tipuri de drone și care sunt principalele 
componente ale dronelor? 

- Ce știți despre specificațiile tehnice ale componentelor dronelor? 
- Ce știți despre funcțiile de bază ale componentelor dronelor? 
- Ce surse de alimentare a dronelor cunoașteți? Știți ce înseamnă 

expresia “nivel de autonomie”? 
 
Cum, de ce, când  
Parcurgeți cursul. Explicați că dronele sunt de mai multe feluri, forme și mărimi 
și că cel mai utilizat tip de dronă este aerovehiculul fără pilot - Unmanned Aerial 
Vehicles (UAV). Prezentați clasificarea aerovehiculelor fără pilot (UAV) și 
diferitele tipuri de drone pe baza numărului de rotoare  (tricopter, quadcopter, 
hexacopter etc.) Arătați fotografiile relevante din curs. Menționați componentele 
de bază  ale structurii unei drone: cadru, motoare, elice, ESC, baterii, 
transmițător / receptor RC, regulator de zbor și alte module opționale (module 
GPS, senzori, giroscop, receptor etc.) și detaliați fiecare componentă de bază 
discutând despre rolul lor principal în cadrul dronei, specificații tehnice (mărime, 
formă, tipuri) și criterii de alegere. În cazul în care aveți o dronă la dispoziție, 
dezasamblați-o pentru ca să prezentați cursanților diferitele părți ale dronei și 
cereți-le să le identifice pe fiecare. Când sunteți gata să o asamblați din nou, 
rugați pe unul din cursanți să vă ajute. În cazul în care nu aveți o dronă la 
dispoziție, accesați un link cu un videoclip  (vezi exemplul din Figura 1) oferit în 
slide-ul 57, puneți pauză, și întrebați sau ascultați întrebările cursanților, dacă 
este necesar. 
 
Sarcini 

1. Parcurgeți slide-urile din curs ca să vă familiarizați cu terminologia, 
specificațiile tehnice și criteriile principalelor componente ale dronelor.  

2. Vizionați videoclipurile de pe linkurile de pe YouTube și alegeți cel mai 
potrivit videoclip pentru cursanți. În cazul în care aveți cursanți cu 
probleme vizuale sau auditive, găsiți un videoclip cu subtitrare sau cu o 
acustică bună. 

3. Pregătiți o dronă pentru asamblare și dezasamblare (dacă aveți la 
dispoziție) și sculele de care veți avea nevoie.  

4. Cereți cursanților să schimbe impresii cu colegii despre noile cunoștințe 
acumulate la finalizarea acestui modul. De asemenea, să scrie pe o 
foaie de hârtie întrebări, comentarii cu privire la ce trebuie îmbunătățit la 
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curs și să o predea anonimă; mergeți printre ei și citiți comentariile cu 
voce tare și discutați-le cu grupul.   

 

 
Figura 1: YouTube Video SPEDIX S250Q FPV Race Drone Review - Partea 1 [Asamblare, Setare, 

Caracteristici] 

 

MODULUL 3:  PROGRAMAREA DRONELOR 
 
Scop 
Furnizarea cunoștințelor teoretice și practice necesare în configurarea și 
programarea dronelor.  
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să dobândească: 

• Cunoștințe despre configurările dronelor 
• Cunoștințe despre metodele de programare a dronelor  
• Cunoștințe de bază despre modurile de zbor 
• Cunoștințe despre download, instalare și configurare firmware 

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului 

• Configurații drone 
• Metode pentru programarea dronelor  
• Modurile de zbor  
• Download, instalare și configurarea programului  
• Conexiune Wi-Fi  

De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
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contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Ce știți despre configurația dronelor? Cât de importantă este 
configurarea pentru operarea dronelor?  

- Există tipuri diferite de configurații ale dronelor? Care sunt cele mai 
folosite?  

- Cunoașteți vreo metodă de programare a dronelor?   
- Dronele au diverse moduri de zbor; cunoașteți vreo unul din ele?  
- Câte firmware-uri pentru drone cunoașteți? 
- Care sunt opțiunile de comunicare existente pentru o dronă care 

utilizează conexiunea Wi-Fi? 
 
Cum, de ce, când  
Începeți cu prezentarea și explicați că modul de configurare a dronelor este o 
parte esențială pentru a pilota în mod adecvat o dronă și că dronele pot fi 
clasificate conform mai multor criterii, printre care cel mai important este modul 
de configurare. Explicați că există diferite tipuri de drone (tricopter, quadcopter, 
hexacopter etc.) care au o configurare diferită a cadrului.  Explicați fiecare tip 
și cel mai bun mod de folosire a lor, cât și avantajele și dezavantajele. Folosiți 
fotografiile din curs ca materiale auxiliare vizuale.  
Continuați cu metodele de programare a dronelor (RTF, BNF, ATF) și explicați 
apoi diferitele moduri de zbor ale unei drone. Faceți click pe link-uri în timpul 
cursului și prezentați cursanților videoclipuri de pe YouTube pentru a înțelege 
mai bine diferitele moduri de zbor (de exemplu figura 2 arată modul de zbor 
Loiter). 
 
După prezentarea modurilor de zbor de bază, menționați pe scurt și celelalte 
moduri de zbor. Continuați cu prezentarea diverselor firmware pentru drone. 
Alegeți unul din ele și cereți-le cursanților să îl descarce și să îl instaleze în 
computerele lor. Acordați-le timp pentru a naviga prin meniul programului și să 
vadă principalele caracteristici și funcțiile de bază. Răspundeți-le la orice 
întrebare ar putea avea despre program. Terminați cursul cu opțiunile de 
comunicare a dronelor care folosesc hotspot  Wi-Fi (o dronă conectată la un 
computer; mai multe drone conectate la un computer); explicați detalii cum ar 
fi că hotspot-urile dronelor trebuie să fie pe canale diferite pentru a evita 
interferențele. 
 
Dacă aveți o dronă la dispoziție pentru demonstrație, conectați-o la 
smartphone-ul dumneavoastră și prezentați-o cursanților. Dacă această 
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opțiune nu este posibilă, prezentați cursanților unul din videoclipurile de pe  
YouTube incluse în prezentarea cursului  (de exemplu Figura 3). 
 

 
Figura 2:  YouTube Video lansarea APM Copter V3.1 - "Simplu - Super Simplu - Drift - Auto" 

demonstrație 

 

 
Figura 3:  Video de pe YouTube Cum zboară un quadcopter folosind telefonul și  WiFi UFO sau aplicații 

Wifi FPV  

 
Sarcini  

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2. Vizionați videoclipurile de pe  YouTube pe care le-ați introdus în curs și 
alegeți-le pe cele care sunt cele mai potrivite pentru cursanții 
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dumneavoastră și care se încadrează cel mai bine ca durată în cursul 
dumneavoastră.    

3. Descărcați unul din firmware și navigați prin meniu.   
4. Pregătiți o pagină cu instrucțiuni pas cu pas despre cum pot descărca 

firmware-ul cursanții și explicații despre principalele caracteristici ale 
acestuia. 

5. Discutați despre noile cunoștințele dobândite de cursanți în privința 
programării dronelor.   

 

MODULUL 4: PILOTAREA DRONELOR 
 
Scop 
Furnizarea cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru a pilota drone. 
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să dobândească sau să-și 
amelioreze: 

- Cunoștințe despre operarea / pilotarea dronelor  
- Cunoștințe despre controlul zborului dronelor  
- Cunoștințe de bază despre pilotarea dronelor într-un mediu controlat  
- Cunoștințe despre instrumentele de gestionare a operațiunilor de zbor  

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și schița de bază a cursului: 

- Conceptul de operare / pilotare a dronelor   
- Controlul zborului dronelor  
- Pilotarea dronelor într-un mediu controlat  
- Instrumentele folosite în managementul operațiunilor de zbor  

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 

 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 
       -  Ce înseamnă pilotarea unei drone? 

- Ce trebuie să facem înainte de a pilota o dronă? 
- Care sunt componentele principale ale unui transmițător? 
- Care sunt principalele comenzi folosite pentru a pilota drone? 
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- Ce trebuie să luăm în considerație la decolarea și la aterizarea unor 
drone? 

- Ce reguli trebuie să respectăm când pilotăm drone într-un mediu 
controlat?  

- Ce instrumente de gestionare a operațiunilor de zbor cunoașteți? 
 

Cum, de ce, când  
Începeți cu prezentarea și explicați conceptul de pilotare a dronelor, cât și 
câteva informații de bază despre regulile care trebuie respectate când folosim 
prima dată dronele. Continuați cu prezentarea transmițătorului ca fiind unul din 
instrumentele de bază pentru zborul dronelor și prezentați principalele 
componente ale transmițătorului.  Apoi prezentați comenzile folosite în pilotarea 
dronelor (roll, pitch, yaw, throttle), arătând fotografiile respective.  Continuați 
apoi cu etapele de bază și cu sfaturile pentru decolare, planare, mișcare, rotire 
și aterizare a dronelor. Terminați această secțiune prezentând videoclipuri de 
pe YouTube cu sfaturi despre manevre și pilotarea dronelor (de exemplu figura 
4). 

 
Figura 4:  Video YouTube “Sfaturi de manevrare a dronelor în zbor - 5 abilități pe care piloții începători 

trebuie să le stăpânească” 

 
Continuați cu regulile de pilotare a dronelor într-un mediu controlat, folosind 
fotografiile din prezentare ca auxiliare vizuale. Rugați-i apoi pe cursanți să 
descarce aplicația mobilă B4UFly și prezentați-le-o. Amintiți principalele 
caracteristici și faptul că are ca scop furnizarea de informații despre condițiile 
de siguranță a zborului pe baza locației actuale a utilizatorului dronei. Prezentați 
apoi instrumentele folosite în gestionarea operațiunilor de zbor, navigația 
globală, sistemele de evitare a coliziunilor și noile tehnologii folosite în 
îmbunătățirea siguranței de zbor.  
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Sarcini 
1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 

familiarizați cu terminologia.  
2. Vizionați videoclipurile de pe  YouTube pe care le-ați introdus în curs și 

alegeți-le pe cele care sunt cele mai potrivite pentru cursanții 
dumneavoastră și care se încadrează cel mai bine ca durată în cursul 
dumneavoastră.    

3. Descărcați aplicația B4UFly și verificați dacă este accesibilă pentru 
persoane cu probleme vizuale sau auditive. Dacă nu, oferiți asistență 
cursanților care au nevoie. 

4. Căutați alte aplicații pentru smartphone care pot controla complet 
dronele și prezentați-le cursanților. 

5. Pregătiți un chestionar cu întrebări despre conținutul cursului și rugați 
cursanții să-l completeze.  

6. Discutați întrebările pe care cursanții le au de pus la sfârșitul cursului. 
 

MODULUL 5: ACCESORII DRONE 
 
Scop 
Furnizarea cunoștințelor teoretice și practice despre accesoriile dronelor. 
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să dobândească sau să-și 
amelioreze: 

 Cunoștințele despre tehnologia senzorilor utilizați de drone 

 Cunoștințele de bază despre dispozitivele de stocare a informației  
 Cunoștințele despre dispozitivele mobile care se conectează cu dronele 

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

- Senzori 
- Dispozitive de înregistrare / stocare a informației 
- Dispozitive mobile conectate și aplicații  

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 
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-  Ce accesorii principale ale dronelor cunoașteți? 
- Știți vreun senzor de bază și funcția lui?  
- Știți ce este un accelerometru / giroscop / busolă / magnetometru / 

barometru / GPS? 
- Care sunt senzorii pentru detectarea obstacolelor? Care sunt cei mai 

folosiți? 
- Ce este funcția de înregistrare / stocare la o dronă? Dați exemple de 

asemenea dispozitive. 
- Cum se conectează un smartphone la dronă? Dați exemple. 

 
Cum, de ce, când  
Începeți cu prezentarea și explicați importanța pe care accesoriile dronelor le 
au în funcționarea propice. Prezentați principalele categorii de accesorii ale 
dronelor (senzori, dispozitive de înregistrare / stocare, dispozitive mobile care 
se conectează și aplicații). Continuați să analizați fiecare categorie, începând 
cu senzorii de bază, urmărind prezentarea și explicați fiecare categorie folosind 
fotografiile din curs  (Accelerometru, Giroscop, Unitate de Măsurare a Inerției 
(IMU), Busolă / Magnetometru, Barometru, GPS). Prezentați apoi senzorii de 
detectare a obstacolelor  (de exemplu figura 5) și importanta lor, în special 
pentru zborul în încăperi cât și caracteristica de întoarcere la bază, având în 
vedere că dronele fără sistem de evitare a coliziunii se pot prăbuși. 
 

 
Figura 5: https://leddartech.com/market/drones-and-uav/ 

 
 
 
Încheiați cursul cu dispozitivele de înregistrare / stocare (camere video, carduri 
micro SD etc.) și informațiile despre cum se pot controla dronele prin 
smartphone. Amintiți de dronele controlate complet și parțial prin smartphone. 
Vizionați videoclipurile care arată cum să vă conectați la dronă cu ajutorul unei 
aplicații (de exemplu figura 6). 
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Figura 6: Video YouTube “Dji Phantom 3 – Cum se conectează aplicația DJI Pilot  

 
 
Sarcini 

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2. Vizionați videoclipurile de pe  YouTube pe care le-ați introdus în curs și 
alegeți-le pe cele care sunt cele mai potrivite pentru cursanții 
dumneavoastră și care se încadrează cel mai bine ca durată în cursul 
dumneavoastră.    

3. Discutați întrebările pe care cursanții le au de pus la sfârșitul cursului. 
 

MODULUL 6: MENTENANȚA DRONELOR 
 
Scop  
Furnizarea cunoștințelor de bază despre mentenanța dronelor.  
 
Obiective de învățare 

 Înțelegerea importanței cruciale a mentenanței dronelor  
 Dobândirea de cunoștințe despre mentenanța dronelor și operațiunile 

de inspecție  
 Dobândirea de cunoștințe în materie de curățare și depozitare a 

dronelor  
 

Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

- Introducere 
- Metode de inspectare și mentenanță a dronelor   
- Încărcarea  bateriei 
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- Curățarea dronelor. Depozitarea. 
- Resursele și standardele de mentenanță 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Cât de importantă este mentenanța dronelor ? 
- Ce presupune procedura de mentenanță a dronelor? 
- Ce tipuri de metode de inspectare și mentenanță a dronelor cunoașteți? 
- Care sunt opțiunile pentru repararea unei drone? 
- Cum trebuie să încărcăm, inspectăm și să testăm bateriile unei drone? 
- Cum curățăm o dronă? 
- Cum depozităm o dronă? 
- Care sunt regulile și standardele mentenanței unei drone? 

 
Cum, de ce, când  
Începeți cu prezentarea și explicați conceptul de mentenanță a dronelor și 
importanta sa pentru funcționarea propice a dronei. Treceți în revistă 
elementele de bază ale mentenanței (Inspecție, Revizie generală, Reparație, 
Modificare, Înlocuire, Actualizarea Software-ului). Continuați cu diferitele tipuri 
de inspecție (pre-zbor, mentenanță programată, mentenanță neprogramată), 
precum și cu reparația dronelor și actualizarea firmware-lui. Analizați apoi 
încărcarea bateriilor și modul cum sunt inspectate, testate,  diagnosticate pe 
toată durata de funcționare și, în special, înainte și după fiecare zbor. Discutați 
apoi despre curățarea adecvată a dronei și despre folosirea trusei cu 
instrumente de curățare. Continuați cursul cu informații despre standardele de 
întreținere și despre resurse, cât și despre depozitarea corespunzătoare a 
bateriilor și a dronei. Încheiați cu prezentarea reparării DIY a dronei și cu sfaturi 
pentru începători din videoclipurile de pe YouTube (figura 7). 
 
Sarcini  

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2.  Vizionați videoclipurile de pe  YouTube pe care le-ați introdus în curs.  
3. Discutați întrebările pe care cursanții le au de pus la sfârșitul cursului. 
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Figura 7:  Video YouTube “ Reparația DIY a dronei și cu sfaturi pentru începători” 

 

MODULUL 7: SIGURANȚA ȘI REGLEMENTĂRILE 
 
Scop  
Prezentarea principalelor riscuri privind siguranța și a cadrului de reglementări 
UE pentru utilizatorii de drone. 
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul ar trebui: 

 Să aibă cunoștințe aprofundate în privința folosirii în siguranță a 
dronelor, la nivel UE  

 Să știe mai multe în privința cadrului de reglementare UE și a sistemului 
european de standardizare pentru drone  

 Să poată preciza principalele cerințe și recomandări legate de utilizarea 
sigură a dronelor (recomandările EASA)  

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

- Riscuri privind siguranța 
- Instrucțiuni pentru un zbor sigur 
- Regulamente aviatice specifice în Uniunea Europeană 
- Sistemul european de standardizare 
- Cum se obține formularul de licență pentru operarea unei drone 
- Licența pentru drone 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
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vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul despre subiectul siguranței și despre 
reglementările în domeniul dronelor, trainerul poate pune întrebări cum sunt 
cele de mai jos: 

- Care sunt principalele riscuri privind siguranța când folosim o dronă? 
- Știți dacă există vreo diferență între reglementările naționale și cadrele 

de reglementați UE privind folosirea dronelor?  
- Ce este EASA? Cunoașteți Reglementarea UAS? 
- Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă un operator de drone? 

 
Cum, de ce, când  
Începeți cu prezentarea principalelor riscuri privind siguranța în cazul utilizării 
dronelor (procedura standard de operare și operatorii de drone, coliziuni, riscuri 
de coliziune a dronelor cu oamenii, răspunderea terților și riscuri de violare a 
intimității) și analizați fiecare categorie. Continuați cu instrucțiunile generale 
privind siguranța zborului și cu reglementările aviatice specifice în UE și cadrul 
de reglementări (condiții, actualizări, remarci). Prezentați apoi sistemul 
european de standardizare și cele trei noi categorii (deschis, specific, certificat).  
Continuați cu explicarea viitorului marcaj CE pentru drone, care va specifica 
clasa dronei și ceea ce trebuie să facă și să nu facă un operator de drone C0. 
Invitați-i pe cursanți să completeze chestionarul referitor la „Ce să faci” și „Ce 
să nu faci” ca utilizator și operator de drone, într-un exemplu de operator C0. 
Încheiați cu considerații despre cum să obții formularul potrivit de licență pentru 
operatorii de drone și diferențele între licențe pentru utilizatorii profesioniști și 
pentru utilizatorii amatori.    
 
Sarcini 

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia și cu cadrele de reglementări. 

2. Completați chestionarul și pregătiți întrebări suplimentare dacă este 
necesar pentru alte categorii (C1, C2 etc.) în funcție de nivelul 
cursanților.  

3. Discutați întrebările pe care cursanții le au de pus la sfârșitul cursului. 
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MODULUL 8: DRONE – APLICAȚII COMERCIALE 
 
Scop 
Acest capitol are ca scop sublinierea tendinței generale a pieței privind TD 
(Tehnologia Dronelor), indicând potențialele aplicații comerciale ale tehnologiei 
dronelor și prezentând povești inspiraționale de succes. 
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să dobândească: 

 cunoștințe generale despre tendințele pieței tehnologiei dronelor 

 cunoștințe despre potențialele sectoare de aplicare  
 cunoștințe despre soluții de afaceri practice deja implementate  

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și schița de bază a cursului: 

- Tehnologia dronelor – tendințele pieței și cifre 
- Sectoarele existente și potențiale de aplicare a tehnologiei dronelor 
- Povești de succes – exemple de succes în privința aplicării  

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Ce știți despre tendințele pieței și despre cifrele din sectorul tehnologiei 
dronelor? A crescut piața dronelor în ultimii ani? Dacă da, cât de mult? 

- Care sunt sectoarele existente de aplicare a Tehnologiei Dronelor pe 
care le cunoașteți? Care sunt sectoarele potențiale pe care le 
cunoașteți? 

- Cunoașteți povești de succes privind aplicarea dronelor?  
 

Cum, de ce, când  
Începeți cursul cu prezentarea și explicați creșterea pieței de tehnologia 
dronelor, cât și predicțiile pieței despre creșterea prognozată. Continuați cu 
exemple de aplicare din sectoarele existente ale Tehnologiei Dronelor și 
prezentați apoi potențialele sectoare, cum ar fi polenizare. Discutați apoi 5 
povești de succes și videoclipurile aferente și rugați-i apoi pe cursanți să 
împărtășească povești de succes locale despre aplicarea TD. 
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Sarcini  
1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 

familiarizați cu terminologia.  
2.  Vizionați videoclipurile de pe  YouTube pe care le-ați introdus în curs.  
3. Căutați povești de succes locale sau regionale despre aplicarea DT 

pentru a le împărtăși cursanților. 
4. Încheiați cursul cu o conversație în grup și un brainstorming despre 

viitoarele aplicații ale tehnologiei dronelor prezentate anterior în curs.  
 

MODULUL 9: STUDII DE CAZ ÎN INDUSTRIA DRONELOR PENTRU A ARĂTA 
POTENȚIALUL DE STIMULARE A SPIRITULUI ANTREPRENORIAL 
 
Scop  
Prezentarea unor studii de caz din industria dronelor pentru a arăta potențialul 
în dinamizarea spiritului antreprenorial.   
 
Obiective de învățare 
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să dobândească: 

• Cunoștințe despre cum Comisia Europeană promovează 
antreprenoriatul în domeniul dronelor  

• Cunoștințe despre bune practici în industria dronelor  
• Cunoștințe despre serviciile și inovațiile din domeniul dronelor 
• Cunoștințe despre proiecte care au ca scop  stimularea 

antreprenoriatului 
 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului:  

- Promovarea antreprenoriatului în Europa 
- Drone Manufacturer Alliance Europe (Alianța producătorilor de drone din 

Europa) 
- Delair 
- PwC 
- Italdron 
- Concluzii 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
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Cum, de ce, când  
Începeți cu o introducere despre conceptul de  promovare a antreprenoriatului 
și cu acțiunile Comisiei UE în acest domeniu. Continuați conectând conceptul 
cu sectorul UAV din Europa și cum poate acesta contribui la crearea unor noi 
afaceri și la apariția unor noi locuri de muncă în  Europa. Amintiți pe scurt 
despre regulamentele europene din domeniul siguranței dronelor civile și dați 
exemple. Prezentați apoi patru exemple de bună practică (Drone Manufacturer 
Alliance Europe, Delair, PwC, Italdron) folosind slide-urile cursului. Pentru 
fiecare exemplu de bună practică ar trebui să oferiți cel puțin: informații 
generale pentru fiecare exemplu de bună practică, descrierea problemei, 
aplicarea tehnologiei dronelor și beneficiile care rezultă. 
 
Sarcini  

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2.  Vizitați website-urile celor patru companii prezentate ca exemple de 
bună practică și prezentați materiale suplimentare cursanților. 

3. Răspundeți la orice întrebare privind cele patru companii prezentate ca 
exemple de bună practică. 

 

MODULUL 10: TEHNOLOGIA DRONELOR ŞI ANTREPRENORIATUL 
 
Scop  
Să inspire și să ajute cursanții să înceapă o afacere bazată pe Tehnologia 
Dronelor.  
 
Obiective de învățare  
La finalizarea acestui modul, cursantul ar trebui să dobândească: 

 Cunoștințe despre antreprenoriatul social 

 Cunoștințe despre oportunitățile oferite de Tehnologia Dronelor în 
antreprenoriat 

 Înțelegerea cerințelor unei afaceri în domeniul Tehnologiei Dronelor 
 Înțelegerea modului în care Tehnologia Dronelor poate avea un impact 

asupra afacerilor 
 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

- Antreprenoriatul social  
- Introducere (avantajele dronelor) 
- Impactul Tehnologiei Dronelor asupra afacerilor 
- Antreprenoriat în domeniul dronelor 
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De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Ce este antreprenoriatul social? 
- Cum se dezvoltă o idee inovativă în sectorul social? 
- Ce impact are tehnologia dronelor asupra sectoarelor de afaceri 

existente? 
- Ce este antreprenoriatul în domeniul dronelor? Ce este un antreprenor 

în domeniul dronelor? 
- Care sunt oportunitățile de afaceri pentru un  antreprenor în domeniul 

dronelor?  
- Care sunt cele mai frecvente provocări și obstacole? 

 
Cum, de ce, când  
Începeți cu antreprenoriatul social și explicați noțiunile de inovare socială, de 
economie socială.  Continuați cu cele 6 stagii de dezvoltare a unei idei 
inovative: 

1. Sugestii, brainstorming și diagnoză 
2. Propuneri și idei  
3. Prototipuri și experimente 
4. Validare 
5. Organizare și difuzare 
6. Schimbarea sistemului de referință  

 
Încheiați această parte vorbind despre inovarea socială privind sectorul public 
și economia cu subvenții.  
 
Continuați apoi cu impactul tehnologiei dronelor asupra afacerilor și despre 
principalele sectoare care profită de pe urma dronelor, cât și despre cum 
folosirea dronelor a transformat aceste sectoare de afaceri, cum ar fi: 
agricultura, energie, media și divertisment, ingineria civilă, telecomunicații, 
livrări, asigurări, securitate, minerit.  
 
Prezentați apoi cursanților conceptul de antreprenoriat în domeniul dronelor și 
de definiția unui  antreprenor în domeniul dronelor. Continuați cu oportunitățile 
de afaceri cu drone și cu obstacolele și provocările cu care se confruntă un 
antreprenor în domeniul dronelor. Vizitați link-urile care se referă la avantajele 
și dezavantajele tehnologiei dronelor (figura 10). 
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Figura 10: url: grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone 
 

 
Sarcini  

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2. Puneți întrebări cursanților despre  antreprenoriatul în domeniul 
dronelor, organizați un brainstorming pentru a identifica mai multe 
oportunități / provocări și obstacole cu care se confruntă un astfel de 
antreprenor. 

3. Dați-le cursanților sarcina să se gândească la un antreprenoriat social 
care să folosească tehnologia dronelor ca obiect principal. Dacă nu se 
menționează, cereți-le să se gândească la o idee care să includă 
persoane cu dizabilități și tehnologia dronelor.  

 

MODULUL 11: DRONELE ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 
 
Scop  
Să prezinte cursanților folosirea tehnologiei dronelor ca instrument de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.  
 
Obiective de învățare  
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să: 

- Cunoască definițiile excluziunii și incluziunii sociale  
- Să poată menționa diferite tipuri de dizabilități și să cunoască 

mai multe despre profilul și nevoile persoanelor cu dizabilități  
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- Cunoască mai multe despre oportunitățile / aplicațiile și 
beneficiile rezultate din tehnologia dronelor în incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități  

 
Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

- Informații generale 
- Profilul cursantului 
- Descrierea problemei identificate  
- Oportunitățile / aplicațiile  pentru antreprenoriat și angajare  
-   Beneficiile rezultate 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Pentru a afla ce știe deja cursantul, trainerul poate pune întrebări cum sunt cele 
de mai jos: 

- Cum descrieți incluziunea / excluziunea socială? 
- Cum definiți dizabilitatea? 
- Puteți numi câteva tipuri de dizabilități? 
- Ce nevoi are un cursant cu dizabilități? 
- Cum este exclusă o persoană cu dizabilități? 
- Cum credeți că tehnologia dronelor poate deveni un instrument care să 

ajute incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități? 
 
Cum, de ce, când  
Începeți cu definiția  excluziunii sociale, explicați că există diferite definiții pentru 
excluziunea socială și că nu există o definiție universal valabilă, agreată de toți 
specialiștii pentru acest termen. Prezentați câteva exemple astfel încât cursanții 
să înțeleagă și încurajați-i să realizeze un brainstorming gândindu-se la 
exemple de excluziune socială. Introduceți apoi termenul de incluziune socială 
și rugați-i să realizeze un brainstorming despre moduri în care o persoană se 
simte inclusă social. Menționați apoi că există diferite grupuri care se înfruntă 
cu excluziunea socială, dar că scopul cursului este concentrarea pe 
excluziunea grupului de persoane cu dizabilități. Continuați cu explicații despre 
profilul cursantului cu dizabilități și cu definiția dizabilității. Prezentați apoi 
nevoile cursantului cu diverse tipuri de dizabilități. Folosiți textul de la pagina 6 
a acestui ghid pentru o descriere mai bună oferită cursanților. În cazul în care 
aveți cursanți cu dizabilități în grup, încurajați-i să discute cu ceilalți și să-și 
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exprime nevoile, dar tratați situația cu grijă. Este important să nu-i presați dacă 
nu se simt confortabil să vorbească grupului, dar nici nu-i excludeți dacă vor să 
vorbească. Continuați cu problema identificată, cu formele principale de 
excluziune socială pentru persoanele cu dizabilități și cu greutățile cu care se 
confruntă la angajare. Continuați cu tehnologia dronelor ca instrument care 
ajută incluziunea socială și care oferă oportunități, în special pentru persoanele 
cu dizabilități fizice. Prezentați cursanților videoclipul de pe YouTube cu 
HandiDrone (figura 11) și discutați cu ei despre oportunitățile pe care tehnologia 
dronelor le oferă, la angajare și în educație, pentru incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități. Încheiați cursul cu prezentarea beneficiilor rezultate.  
 

 
Figura 11:  Video YouTube “HandiDrone, LADAPT luptă împotriva prejudecăților în cazul unei invazii a 

dronelor!” 

 
Sarcini  

1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 
familiarizați cu terminologia.  

2. Vizionați videoclipurile de pe YouTube furnizate în curs și încurajați 
cursanții să găsească alte videoclipuri și să le prezinte în sală ca 
exemple.   

3. Încheiați cu o discuție obișnuită despre alte posibilități de folosire a 
tehnologiei dronelor pentru incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități.  
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MODULUL 12: VIITORUL DRONELOR 
 
 Scop  
Prezentarea unei perspective generale a viitorului Tehnologiei Dronelor.   
 
Obiective de învățare  
La finalizarea acestui modul, cursantul trebuie să: 

 Înțeleagă potențialul Tehnologiei Dronelor   
 Dobândească cunoștințe despre tendințele actuale și dezvoltarea 

Tehnologiei Dronelor   
 Dobândească cunoștințe despre miniaturizarea dronelor, autonomia lor 

și  roiurile de drone 
 

Plan de instruire 
Trainerul va prezenta obiectivele de învățare și  schița de bază a cursului: 

-     Introducere 
- Miniaturizarea dronelor 
- Creșterea autonomiei dronelor 
- Folosirea roiurilor de drone 

 
De asemenea, trainerul va asigura punerea la dispoziție a elementelor 
necesare instruirii (computere, laptopuri, acces la internet) și va ajusta lumina, 
contrastul ecranului, mărimea literelor (pentru persoane cu deficiențe de 
vedere).  Trainerul se va asigura că toate videoclipurile sunt corect subtitrate, 
pentru persoanele cu deficiențe auditive. 
 
Descoperirea cunoștințelor pe care cursantul le are deja 
Deoarece tema modulului se referă la tendințele viitoare și dezvoltarea 
sectorului dronelor, puteți pune următoarea întrebare: 

- Care sunt tendințele majore care conduc la dezvoltarea sectorului 
tehnologiei dronelor? 

 
Cum, de ce, când  
Începeți cursul cu o întrebare pentru cursanți despre cum își imaginează viitorul 
dronelor. După ce discutați câteva opinii, prezentați cele trei tendințe majore 
care conduc la dezvoltarea sectorului tehnologiei dronelor:  

1. Miniaturizarea 
2. Autonomia 
3. Roiurile 

 
Încheiați cursul vizionând un videoclip impresionant a unui show cu drone în 
China (figura 12). 
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Figura 12:  Video YouTube «Cel mai mare show cu drone în China! Vizionați acest show aviatic 

extraordinar cu drone în Sudul Chinei în Guangzhou” 

Sarcini 
1. Pregătiți-vă de dinainte și parcurgeți slide-urile cursului ca să vă 

familiarizați cu terminologia.  
2. Vizionați videoclipurile de pe YouTube furnizate în curs și încurajați 

cursanții să găsească alte videoclipuri și să le prezinte în sală ca 
exemple.   
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