Oferă o soluție
„WELDONE” pentru
instruire tehnică
Utilizând abordări pedagogice
alternative și implicând
dezvoltarea de competențe
cheie în subiectul instruirii

Dacă ești profesor, instructor sau lector lucrând în domeniul Sudării sau în
domeniile STEM, proiectul WELDONE se adresează vouă
WELDONE își propune să capaciteze profesorii, instructorii și lectorii în ceea ce privește utilizarea de
tehnici pedagogice alternative inovative și de metode de evaluare care promovează un mediu activ de
învățare în care creativitatea și asumarea riscurilor sunt încurajate, iar greșelile sunt apreciate ca oportunități
de învățare pentru cursanți.

Rezultate WELDONE
Rezultatele sunt disponibile pentru implementare de către cei activi în sistemul de calificare EWF, precum și de
alți furnizori de educație și formare profesională sau instituții de învățământ superior, ele incluzând:
IO1: Curriculum pentru instruirea formatorilor
Curriculum pentru un curs de dezvoltare
profesională dedicat profesorilor și formatorilor,
compus din șapte unități de competență (UC)
care urmează să fie implementate prin abordarea
modelului de tip Workshop, promovând modul
WELDONE de instruire

IO3: Cum să obțineți WELDONE
Set de instrumente cu exerciții și exemple de
bună practică, utile pentru implementarea
cursului WELDONE de instruire a formatorilor
IO4: Metode de evaluare
Set de metode de evaluare formativă și sumativă care
urmează să fie utilizate în timpul implementării cursului
de instruire a formatorilor

IO2: Manual conceptual

IO5: Ghid pedagogic pentru sistemul de formare EWF

Publicație compusă din mai multe articole utile
concentrate pe abordări pedagogice alternative, și
raționamentul aplicării acestora în instruirea tehnică.

Recomandări de politici privind promovarea unei
schimbări în abordarea pedagogică curentă utilizată
în sistemul de calificare EWF

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație ¬reflectă doar punctele de vedere
ale autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
Project nr. 2019-1-HR01-KA202-060814
www.weldone-project.eu
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Structura curriculumului pentru instruirea
WELDONE a formatorilor
CU 1 - Inteligențe multiple și
stiluri de învățare

CU 2 - Didactică centrată
pe cursant

CU 4 – Competențe digitale și
utilizarea resurselor digitale

CU 3 - Gamificare

Aliniat la nivelul 4 al EQF
12 ore de predare directă

Aliniat la nivelul 5 al EQF
10 ore de predare directă

Aliniat la nivelul 5 al EQF
14 ore de predare directă

Aliniat la nivelul 4 al EQF
12 ore de predare directă

(sau 24 de ore de studiu individual)

(sau 20 de ore de studiu individual)

(sau 28 de ore de studiu individual)

(sau 24 de ore de studiu individual)

CU 5 - Didactica noilor media: utilizarea
rețelelor sociale, micro-învățare

CU 7 - Competențe
antreprenoriale

CU 6 - Competențe personale,
sociale și de învățare

Aliniat la nivelul 5 al EQF
10 ore de predare directă

Aliniat la nivelul 4 al EQF
11 ore de predare directă

Aliniat la nivelul 4 al EQF
12 ore de predare directă

(sau 20 de ore de studiu individual)

(sau 22 de ore de studiu individual)

(sau 24 de ore de studiu individual)

Evenimente WELDONE
- Activități de învățare
- Seminarii naționale de sensibilizare
- Conferința Finală WELDONE

PENTRU MAI MULTE informații
/WELDONE-PROJECT.EU

/WELDONE.PROJECT

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