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Brak pełnych i obejmujących całość uprawnień dotyczących badań niszczących połączeń 
spawanych dla laboratoriów przemysłowych;
Potrzeba określenia ścisłych wymagań dla personelu wykonującego badanie niszczące, 
określających odpowiednie szkolenie specjalistyczne i testowanie;
Potrzeba promowania bezpieczeństwa specjalistów pracujących przy wykonywaniu badań 
niszczących, działania na rzecz jakości ich pracy i motywacji, co będzie miało wpływ na jakość 
produktów i powodzenie firm, a zatem pozwoli wytwórcom reagować na bieżące wyzwania. 

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU TRUST
Młodzi adepci zainteresowani podstawowym  kształceniem i szkoleniem zawodowym (I-VET);
Adepci z doświadczeniem zawodowym;
Specjaliści już wykonujący badania niszczące, którzy nie mają wymaganych kwalifikacji lub chcą 
podwyższyć swoje umiejętności w ramach ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (C-VET);
Nauczyciele/trenerzy;
Europejscy specjaliści w dziedzinie kształcenia i edukacji zawodowej (VET) & przedstawiciele przemysłu;
Krajowe Organizacje Kwalifikujące.

Szczegółowy system kwalifikowania personelu 

badań niszczących, który będzie odpowiedzią na 

potrzeby sektora wytwórczego
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IO1 IO1 Raport z warsztatów  współtworzenia

Raport na temat potrzeb przemysłu i rozbieżności 
w dziedzinie umiejętności oraz w jaki sposób 
projekt kwalifikowania Europejskich Techników 
Badań Niszczących, jego podejście do kształcenia 
i metodologia oceny mogą zaspokoić te potrzeby 
w sposób innowacyjny. 

IO3 Zestaw materiałów szkoleniowych dla EDTT
Kurs szkoleniowy

IO dotyczy opracowania materiałów niezbędnych do 
wdrożenia kursu szkoleniowego na poziomie 
krajowym, dostępnych zarówno dla 
trenerów/nauczycieli i osób szkolonych i 
ułatwiających proces uczenia. Jest to Podręcznik 
zawierający wszelkie narzędzia do nauczania i 
oceniania (w tym zadania w formie nauczania 
opartego na Rozwiazywaniu Problemów).

IO2 Charakterystyka programu nauczania Europejskiego 
Technika Badań Niszczących

Celem IO jest utworzenie, w oparciu o rezultaty uzyskane w IO1, 
programu nauczania Europejskiego Technika Badań Niszczących 
(EDTT) i standardu jego kwalifikowania, zgodnie z Europejskimi 
Ramami Kwalifikacji (EQF), poziom 4. Zatem opracowanie programu 
nauczania EDTT jest oparte na EQF i zasadach dotyczących Efektów 
Nauczania wraz z przekazywaniem punktów ECVET. System 
Uznawanie Wcześniejszego Wykształcenia (RPL) i jego zasady będą 
także brane pod uwagę podczas opracowywania programu nauczania. 

IO4 Europejski przewodnik wdrażania programu  nauczania EDTT 

Przewodnik ten zostanie opracowany w celu wspierania i prawidłowego 
wdrażania nowego kursu szkoleniowego EDTT i będzie zawierał informacje 
na temat warunków dostępności kwalifikacji EDTT, przeprowadzania 
procedury szkolenia i oceniania oraz stosowania podręcznika i zestawu 
materiałów szkoleniowych przygotowanych na kurs EDTT (IO3). 
Dodatkowo, przewodnik dostarczy informację na temat procesu 
Uznawania Wcześniejszego Wykształcenia.

IO5 Utworzenie narzędzi RPL 

W celu udostępnienia możliwości uzyskania 
odpowiednich kwalifikacji przez osoby zaangażowane 
w tym sektorze lecz niemające kwalifikacji lub chcące 
uzupełnić wiedzę poprzez kształcenie ustawiczne 
(C-VET), zostanie opracowany szczegółowy schemat 
procesu Uznawania Wcześniejszego Wykształcenia 
(PRL) oraz odpowiednie narzędzia do kwalifikowania 
EDTT.     

IO6 IO6 Europejskie zalecenia dla systemu VET 

Celem IO jest utworzenie warunków do wspierania w sposób skuteczny i 
efektywny wdrożenia rezultatów projektu w krajach europejskich 
niebiorących udziału w projekcie ale wykazujących potrzeby określone w 
IO1, jako podstawę do wdrożenia kursu szkoleniowego EDTT w innych 
europejskich systemach kształcenia zawodowego VET. 

Warsztaty współtworzenia  | Seminaria praktyczne  | Pilotażowe wydarzenia Krajowe 
 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU TRUST

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ TRUST  

REZULTATY PROJEKTU TRUST

i. Zapewnienie kwalifikowania na poziomie europejskim, które poprawi jakość 
kształcenia i edukacji zawodowej (VET) przez wprowadzenie procesu uznawania 
wcześniejszego wykształcenia (RPL) i wspólnych europejskich narzędzi, takich jak 
EQF i ECVET, zwiększających przejrzystość i wzajemne zaufanie w systemach 
kształcenia i edukacji zawodowej (VET);
ii. Rozwój i wdrożenie nowego programu kwalifikowania w zakresie badań 
niszczących, obejmującego określone treści i innowacyjne metody nauczania, 
które zapewnią jego uznanie na poziomie europejskim;
iii. Promowanie językowej różnorodności przez dostarczenie międzynarodowego 
słownika i szkolenia pilotażowego;
iv. Zwiększenie przejrzystości kompetencji i kwalifikacji dla sektora wytwórczego.
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Zmienia życie. Otwiera umysły.
ERASMUS +

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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