
MOTIVAȚIA TRUST

TEHNICIAN EUROPEAN 
EXAMINARI DISTRUCTIVE

Lipsa calificărilor cuprinzătoare și cuprinzătoare care se referă la Examinarea Distructivă a 
îmbinărilor sudate în laboratoarele industriale;
Necesitatea unor cerințe specifice pentru personalul care lucrează în examinarea distructivă, 
care să includă pregătirea și testarea specializată corespunzătoare;
Necesitatea de a promova siguranța profesioniștilor care lucrează în examinarea distructivă, 
calitatea muncii lor și motivația acestora, care au impact asupra calității produselor și a 
succesului afacerii, care asigură că sectorul de producție răspunde provocărilor actuale.

GRUPURI ȚINTĂ  ALE TRUST
Tineri stagiari implicați în educația și formarea profesională inițială (I-VET);
Stagiari cu experiență de lucru;
Profesioniști care lucrează deja în examinarea distructivă, cărora le lipsește calificarea necesară sau 
trebuie să se perfecționeze prin educație și formare profesională continuă (C-VET);
Profesori / formatori;
Experți europeni în VET și reprezentanți ai industriei;
Agenții Naționale de Calificare.

O calificare specifică pentru personalul de examinare 

distructivă a îmbinărilor sudate care va răspunde 

nevoilor identificate de către sectorul 

manufacturier
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IO1 Raport privind atelierul de co-creare 

Un raport privind nevoile industriei, nepotrivirile 
de competențe și referitor la modul în care 
structura calificării tehnicianului european de 
examinare distructivă, abordările sale 
educaționale și metodologiile de evaluare pot 
răspunde acestor nevoi într-un mod inovator;

IO3 Kitul de materiale educaționale pentru EDTT 
Curs de pregatire 

Acest IO abordează dezvoltarea materialelor 
necesare pentru implementarea cursului de 
formare EDTT la nivel național, accesibil atât 
pentru formatori / profesori, cât și pentru cursanți 
pentru a facilita procesul de învățare. Acesta 
include un manual care conține toate 
instrumentele de formare și evaluare (inclusiv 
sarcini de învățare bazată pe probleme).

IO2 Profil de curricula ca tehnician european în examinarea 
distructivă

Pe baza rezultatelor obținute în IO1, acest IO vizează crearea 
Curriculei de profil a tehnicianului european de examinare distructivă 
(EDTT) și a standardului său de calificare, în conformitate cu nivelul 4. 
Cadru european al calificărilor (EQF). Astfel, dezvoltarea Curriculei de 
profil EDTT se bazează pe principiile EQF și ale rezultatelor învățării, 
cu alocarea punctelor ECVET. Recunoașterea învățării anterioare (RPL) 
și principiile sale vor fi, de asemenea, luate în considerare în cadrul 
proiectului Curriculei de profil.

IO4 IO4 Ghidul European de Implementare a Curriculei de Profil 
EDTT 

Prezentul ghid va fi elaborat pentru a încuraja și asigura implementar-
ea corectă a noului curs de formare EDTT și va include informații 
despre condițiile de acces ale calificării EDTT, modul în care se vor 
desfășura procedurile de formare și evaluare și modul în care 
Manualul cu trusa de materiale educaționale pentru Cursul de formare 
EDTT (IO3) poate fi aplicat. În plus, va furniza informații despre 
procesul de recunoaștere a învățării anterioare.

IO5 Dezvoltarea instrumentelor RPL 

O schemă specifică de recunoaștere a învățării 
anterioare (RPL) și instrumentele asociate pentru 
calificarea EDTT vor fi dezvoltate pentru a oferi 
tuturor profesioniștilor implicați în sector, dar care 
nu au calificare sau caută perfecționare prin 
C-VET, posibilitatea de a accesa o calificare 
adecvată.

IO6 Recomandări europene pentru sistemele de VET 

Acest IO intenționează să creeze condiții pentru a încuraja, într-un 
mod eficient și de succes, implementarea rezultatelor proiectului în 
țările europene din afara parteneriatului, care împărtășesc și nevoile 
identificate pe IO1 ca bază pentru implementarea cursului de formare 
EDTT în alte sisteme europene de VET. 
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SCOP PRINCIPAL TRUST

EVENIMENTE  TRUST

REZULTATE TRUST

i. Oferă o calificare europeană care va îmbunătăți calitatea VET prin 
încorporarea unui proces de recunoaștere a învățării anterioare (RPL) și a 
unor instrumente europene comune precum EQF și ECVET, sporind 
transparența și încrederea reciprocă între sistemele VET;
ii. Dezvoltă și implementează un nou program de calificare pentru 
examinarea distructivă care să cuprindă conținuturi specifice și metode 
pedagogice inovatoare care să asigure recunoașterea acestuia la nivel 
european;
iii. Promovează diversitatea lingvistică prin furnizarea unui glosar 
multinațional și instruire pilot;
iv. Crește transparența competențelor și calificărilor pentru sectorul 
manufacturier.
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