Иновативни материали за професионално образование и
обучениние по направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“ 3MVET
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Бюлетин 2 - Април, 2017
Уважаеми читатели,
В предишния бюлетин представихме проекта 3МVET, който е фокусиран към
професионален сектор от ключова важност и цели да повиши като цяло
привлекателността на професионалното образование и обучение. Това може да
бъде постигнато, единствено следвайки приоритетите от 22 юни 2015 г., Рига, в
професионалното образование и обучение, за периода 2015-2020:
Насърчаване на ученето на работното място със специално внимание към
чиракуването;
Развитие на системите за осигуряване на качество в ПОО и създаване на
канали за непрекъснат информационен поток и канали за обратна връзка
в началното и продължаващото ПОО, на базата на резултатите от
обучението;
Улесняване на достъпа до ПОО и придобиване на квалификация, вкл. и
чрез валидиране на неформално и самостоятелно учене;
Усвояване на ключови компетенции в рамките на обучението по
професии;
Въвеждане на възможности за първоначално и продължаващо
професионално развитие на учители, обучители и наставници в ПОО –
както в обучаващите институции, така и в работна среда.
За да бъдат постигнати посочените цели, е необходимо да научим Прочетете
повече за спецификите на професиите в областта на машинното инженерство,
металообработването и металургията. По-надолу в бюлетина представяме
основните им характеристики.

Новини
CEDEFOP определи набор от 36 показателя за количествено
определяне на ключови аспекти на професионалното
образование и обучение

Запитвали ли сте се колко ученици участват в начално
професионално образование и обучение в европейските
страни? Или колко предприятия осигуряват обучение на
работниците?
Изборът на 36-те показателя се основава на тяхното значението за постигане на
целите на "Европа 2020". Те представляват най-новите предизвикателства и
възможности, произтичащи от развитието на съответната статистическа
инфраструктура и включват доказателства от Европейската статистическа система
...
Прочетете повече >>

Споделете статията:

Предстоящо

2-та Международна среща по проект 3MVET ще се проведе през
май 2017
2-та Международна среща по проект 3MVET ще се състои на 11 май 2017г. в
Сарагоса, Испания. Целта на събитието е да бъде проведена дискусия и преглед на
напредъка по проекта. По време на срещата партньорите ще ...
Прочетете повече >>
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Знаете ли: Какво е Машинен инженер?

Много индустрии разчитат на механични системи и поради
тази причина машинното инженерство се смята за една от
най-разнообразните инженерни дисциплини
Машинните инженери предоставят ефективни решения за развитието на процеси и
продукти, създават от дизайни на малки компоненти до дизайн на големи заводи,
машини или превозни средства.
Те работят на всички етапи от създаването на един продукт – от проучването и
разработването, до дизайна и производството, чак до инсталирането и въвеждането
в експлоатация. Благодарение на това, има търсене на такива кадри в широк
диапазон сектори, като: ...
Прочетете повече >>
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Знаете ли: Какво е Инженер по металургия?

Металургия е изследването на качествата на метала, а
знанията се прилагат за производството, пречистването,
употребата и рециклирането на металите
Металурзите (наричани още металургични инженери или инженери по
материалознание) са учени в областта на материалите, които имат специализирани
знания за метали като стомана, алуминий, желязо, мед. Те често работят със сплави
– метали, смесени един с друг или с други елементи, за да получат специфични
търсени свойства. Те изпитват ефективността им и решават кои метали в какви
случаи да бъдат използвани ...
Прочетете повече >>
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Знаете ли: Какво е Металообработващ работник?

Тази професия е безкрайно важна, защото създава различни
части за изграждане на малки предмети като автомобилни
компоненти или на големи части за конструиране на мостове
Металообработващите работници наблюдават, регулират и контролират различни
прости или сложни машини за рязане, отливане или формоване на метали. Работата
обикновено е безопасна и обхваща широк спектър от различни задължения.
Металообработващият работник използва своите умения за производство на
ежедневни продукти. Без тази професия не биха съществували компонентите за
автомобили, сгради, прозорци и много други метални предмети ...
Прочетете повече >>
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Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Тази публикация [съобщение]
отразява само личните виждания на нейния автор и
от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.
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