
TRUST PĂRȚI INTERESATE

Creștere transparența competențelor și a calificărilor pentru sectorul de productiv;

Îmbunătăți integrarea ofertei de formare în țările cu un angajament mai redus sau 

cu acces mai mic la aceasta;

Încuraja de noi oportunități de învățare într-un profil VET ușor accesibil și orientat 

spre carieră, care va face ca acest VET să fie mai receptiv la provocările sectorului;

Promova diversitatea lingvistică, prin furnizarea unui glosar multinațional și formare pilot.

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.

Calificarea ca tehnician european în examinari distructive (EQF nivelul 4), care abordează 

examinarea distructivă a îmbinărilor sudate, aliniate cu cerințele industriale și cerințele 

standardelor, care vor îmbunătăți rapid calitatea sistemului de învățământ profesional la 

nivelul UE;

Un proces de recunoaștere a învățării anterioare (RPL) care va permite profesioniștilor care 

lucrează deja la examinarea distructivă, dar nu au calificarea necesară, posibilitatea de a se 

perfecționa;

Un ghid de calificare cu informații despre condițiile de acces la această nouă calificare și căi de 

învățare în conformitate cu abordarea învățării pe tot parcursul vieții;

Un manual care cuprinde metodologii pedagogice inovatoare, exerciții practice și instrumente de 

evaluare elaborate pentru o implementare armonizată a calificării ca tehnician european în 

examinari distructive.
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