
A WELDONE célja, hogy a tanárokat, oktatókat és nevelőket képessé tegye az innovatív és alternatív 
pedagógiai megközelítések és értékelési módszerek alkalmazására, amelyek elősegítik az aktív tanulási 
környezetet, ahol a kreativitást és a kockázatvállalást ösztönzik, és a hibákat tanulási lehetőségként értékelik a 

Az EWF képesítési rendszerben, más szakképzési és szakképzési szolgáltatókban és felsőoktatási 
intézményekben is megvalósítható, mivel ezek a következők:

Technikai képzés 
"WELDONE 

módon"
Alternatív pedagógiai 

megközelítések alkalmazása és 
a kulcskompetenciák 

fejlesztésének beágyazása a 
műszaki tantárgyak képzésébe.

www.weldone-project.eu

 

Tanterv egy szakmai továbbképzéshez

tanároknak és oktatóknak szóló tanfolyam, amely 

hét kompetenciaegységből áll, és amelyet 

műhelymodell megközelítéssel kell végrehajtani, 

elősegítve a technikai képzés WELDONE módon 

történő megvalósítását.

IO1: Képzés vagy oktatók tanterve IO3: Hogyan szerezze meg a WELDONE-t?

IO4: Értékelési módszerek

Eszköztár gyakorlatokkal és legjobb gyakorlatokkal, 
amelyek hasznosak a WELDONE ToT tanfolyam 

végrehajtásához.

A tréner képzésben használandó  formatív és 
szummativ értékelési módszerek halmaza.

IO5: Pedagógiai iránymutatások az EWF képzési rendszerhez

Szakpolitikai ajánlás a változás előmozdítására
az EWF képesítési rendszerében alkalmazott 

pedagógiai megközelítés előmozdítása

IO2: Fogalmi kézikönyv

Számos hasznos cikkből álló kiadvány az alternatív 
pedagógiai megközelítésekre összpontosít,az 

alkalmazásuk mögött álló érvelés 
az műszaki képzés

Ha Ön tanár, oktató vagy pedagógus, aki a hegesztési ágazatban vagy a STEM 
¬területen dolgozik, a WELDONE projekt Önnek szól!

WELDONE eredmények

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a 
Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk felhasználásáért. 
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- Tanulási tevékenységek

- Nemzeti tájékoztató szemináriumok 

- WELDONE záró konferencia

A WELDONE ToT tanterv felépítése

CU 1 - Többszörös intelligencia 
és tanulási stílusok

Az EQF 4. szintjéhez igazítva
12 kontaktóra 
(vagy 24 órányi munkaterhelés)

CU 2 - Tanulóközpontú 
didaktika

Az EQF 5. szintjéhez igazítva
10 kontaktóra 
(vagy 20 óra munkaterhelés)

CU 3 -  Játékosítás

Az EQF 5. szintjéhez igazodva
14 kontaktóra
(vagy 28 órányi munkaterhelés)

CU 4 - Digitális kompetenciák és 
digitális erőforrások használata

Az EKKR 4. szintjéhez igazítva
12 kontaktóra 
(vagy 24 órányi munkaterhelés)

CU 6 - Személyes, szociális 
és tanulási kompetencia

Az EKKR 4. szintjéhez igazítva
11 kontaktóra 
(vagy 22 óra munkaterhelés)

CU 7 - Vállalkozói 
kompetencia

Az EKKR 4. szintjéhez igazítva
12 kontaktóra 
(vagy 24 órányi munkaterhelés)

CU 5 - Új médiadidaktika: a 
közösségi médiák használata

Az EKKR 5. szintjéhez igazítva
10 kontaktóra 
(vagy 20 órányi munkaterhelés)

A PROJEKT IDŐTARTAMA
szept. 2019 – máj. 2022

/WELDONE.PROJECT

/SHOWCASE/WELDONE-BOOSTING-INNOVATION-IN-WELDING-TRAINING

/WELDONE-PROJECT.EU

/YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCYPTY0Z5UQMY_OVACE94JMA

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a 
kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető 
felelőssé a benne foglalt információk felhasználásáért. 
Project nr. 2019-1-HR01-KA202-060814


