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Formare digitală pentru 
inspectorii sudori europeni

www.d-ewiproject.eu

Îmbunătățirea capacităților de formare a profesorilor și formatorilor VET și dezvoltarea de 
materiale educaționale digitale pentru a sprijini predarea și învățarea în domeniul inspecției 

sudurilor.

Proiectul “Formare digitală pentru inspectorii sudori europeni”, acronim D-EWI, își propune să ofere un curs 
inovator de formare digitală care să poată fi urmat de cursanți în paralel cu activitatea lor zilnică. Vor fi realizate și 
utilizate materiale educaționale digitale cu acces nerestricționat pentru a sprijini implementarea tehnologiilor digitale 
inovatoare de predare și învățare în cadrul formării inițiale și continue VET în domeniul inspecției sudurilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Dezvoltarea standardizării la nivel 
internațional a practicilor de 
e-learning și îmbunătățirea 

competențelor formatorilor VET 
referitoare la elaborarea și 

implementarea instrumentelor 
digitale, pentru a stimula inovarea 

practicilor legate de sudare;

Adaptarea curriculei existente pentru a crea 
programe inovatoare bazate pe rezultatele 
învățării (LO - Learning Outcomes) pentru o 

corespondență cu nivelurile de formare 
(EQF - European Qualifications Framework) 
și pentru implementarea creditelor ECVET 
aferente sistemului European de Credite 
pentru Educație si Formare Profesională;

Dezvoltarea de materiale 
educaționale inovatoare 
de e-learning, pentru a 
îmbunătăți nivelul de 
competențe cheie în 
domeniul inspecției 

sudurilor. 
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Grupul țintă al proiectului este format din specialiști în sudură și procedee conexe, profesori din 

învățământul superior și formatori din toate nivelele.

CINE ESTE GRUPUL ȚINTĂ?

Beneficiile acestor instrumente digitale sunt legate de consolidarea capacităților viitorului:

IMPACTUL PRECONIZAT:

CINE ESTE IMPLICAT?

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților formatorilor în domeniul inspecției sudurilor;

Dobândirea de cunoștințe practice solide în domeniul educației digitale;

Dezvoltarea competențelor profesorilor și formatorilor VET în implementarea și utilizarea 

instrumentelor digitale de e-learning;

Oferirea unui curs de formare digitală e-learning pentru inspectorii sudori, recunoscut la 

nivel european / internațional. 

www.d-ewiproject.eu

Durata: Ianuarie 2022 - Ianuarie 2024
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