
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
ERASMUS+: Project nrº 2021-1-RO01-KA220-VET-000028175.

Európai Hegesztési 
Gyártásellenőri Digitális Képzés

www.d-ewiproject.eu

Az oktatói képességek javítását, valamint digitális tananyagok kidolgozását a hegesztési 

ellenőrzések területén végzett tanítás és tanulás támogatására.

A D-EWI rövidítésű, “Digital training for European Welding Inspectors” címet viselő projekt célja, hogy egy 

innovatív digitális képzést nyújtson a napi munkájuk mellett a képzésen résztvevő szakemberek részére. 

Nyílt hozzáférésű digitális oktatási anyagok készülnek, amelyeket innovatív digitális tanítási és tanulási 

technológiák bevezetésének támogatására használnak fel a hegesztési gyártásellenőri képzések területén.

KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK:

Az e-learning gyakorlatok nemzetközi 
szabványosításának megvalósítása és 

az oktatói képességek fejlesztése a 
digitális eszközök alkalmazása és 

bevezetése területén a hegesztéssel 
kapcsolatos gyakorlatok innovációjának 

előmozdítása érdekében;

A meglévő tantervek adaptálása a 
tanulási eredményeken (LO) alapuló 
innovatív tantervek létrehozására az 

EU Képesítési Keretrendszer 
(EQF) szintjeihez való illeszkedés 

érdekében, valamint az 
ECVET-pontok bevezetése.

Innovatív e-learning 
tananyagok fejlesztése 
a kulcskompetenciák 

szintjének javítása 
érdekében a hegesztési 

ellenőrzésekben. 



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
ERASMUS+: Project nrº 2021-1-RO01-KA220-VET-000028175.

A projekt célcsoportja a hegesztés és rokon technológiák terület szakemberei, felsőoktatási oktatók, 

valamint szakoktatók minden képzési szinten.

KI A CÉLCSOPORT?

A digitális eszközök nyújtotta lehetőségek és előnyök a jövő kapacitásépítéséhez kapcsolhatók:

VÁRHATÓ HATÁSOK:

KIK VESZNEK RÉSZT A PROJEKTBEN?

Az oktatók hegesztési ellenőrzéssel kapcsolatos tudásának és készségeinek fejlesztése;

Megalapozott gyakorlati tudás megszerzése a digitális oktatás területén;

Fejleszteni az oktatók és a szakoktatók készségeit a digitális e-tanulási eszközök

 bevezetésében és alkalmazásában;

Digitális e-learning képzés nyújtása európai/nemzetközi szinten elismert hegesztési 

gyártásellenőrök részére.

www.d-ewiproject.eu
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