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Уважаеми читатели,
По време на предварителните проучвания по проект 3MVET един от основните
изводи е липсата на активно сътрудничество между професионалните гимназии
и обучителни институции и бизнеса в процеса на разработване на учебни
програми за практическо обучение. Следователно връзката между онези, които
предоставят теорията и част от практическите умения, и тези, които осигуряват
реални работни места за изграждане на професионални компетенции, е скъсана
или липсва.
В това отношение основната цел на проект 3MVET е разработване, тестване,
валидиране, използване и разпространение на следните иновативни продукти:
методически материали за учителите, отговарящи за учебната програма в
професионалните училища и за сътрудничеството с фирми (предлагащи
професии в областите "Машиностроене, металообработване и
металургия"), т.е. Ръководство за учители 3MVET;
обучителни материали за наставници от фирми, ангажирани с
провеждането и мониторинга на дейността на чираци или ученици
(обхващащи професии в областите "Машиностроене, металообработване
и металургия"), т.е. Ръководство за наставници 3MVET;
матрица на очакваните резултати от обучението, придобити от
учениците/обучаемите и работната сила (в областите "Машиностроене,
металообработване и металургия") чрез теоретичен и практически опит за
създаване на обща рамка за трансгранично признаване на знания, умения
и компетенции , т.е. 3MVET матрица за разпознаване.
В настоящето, както и в следващите издания на бюлетина, ще бъдат представени
основните характеристики на наръчниците по проект 3MVET. Пожелаваме ви
приятни и интересни моменти в четенето!

Новини
Втора международна среща по проект 3MVET в Испания,
Сарагоса - работещо партньорство в действие

В периода 10 - 12 май 2017 година в Сарагоса, Испания, се
проведе втората международна среща по проект 2016-1-BG01KA202-023652
В периода 10 - 12 май 2017 година в Сарагоса, Испания, се проведе втората
международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 – „Иновативни
материали за професионалното образование и обучение в направление
"Машиностроене, металообработване и металургия" - Innovative VET materials for
the professional field of „Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy“ 3MVET ...
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Наръчник за учители в областта на машиностроенето,
металургията и металообработването - разработват се
иновативни материали

Основната цел на Наръчника като резултат от проекта 3MVET
е да окаже подкрепа на учителите, отговорни за планирането на
учебната програма, цялостното изпълнение на учебните
планове и разпределението на теорията и практиката през
учебната година
Тъй като целта е да се предоставят насоки как да се работи съвместно с бизнеса при
изпълнение на горепосочените задачи, наръчникът се съсредоточава върху следните
области: ...
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Учителят-методик – образование и квалификация

Учителят-методик трябва да има положително отношение към
сътрудничеството, да умее да работи в екип, както и да работи
в посока продължаване на професионалното образование и след
завършване на училище
Учителите-методици, които работят с ученици от всички възрастови групи, трябва
да развиват тяхното образование. Те отговарят за планирането на уроците,
възлагането на проекти и задания в клас. Учебните изисквания за учителите зависят
от тяхната специализация.
Изследователите са единодушни относно някои от принципите на преподаване на
учителите-методици, а именно - улесняването (фасилитирането) на ученето сред
учениците ...
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Как са представени страните, участващи в проекта 3MVET, в
новото проучване на ОИСР за образованието?

Една от целите на проекта 3MVET е да подобри прехода от
училище към работа
Според новото проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) "Образование с един поглед" 40% от германските студенти във
висшето образование избират предмет от областите Наука, технологии, инженерни
науки, математика (STEM), което им дава отлични възможности на пазара на труда.
Въпреки това разликата между половете е голяма, като по-малко от една трета от
участниците са жени. Също така, преходът от училище към работа е относително
плавен, поради наличието на професионалните програми за тези, които не влизат в
университета. ...
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Награда за Обучение на работното място - Европейска седмица
на професионалните умения 2017 г.

Наградата за "Професионално обучение в микро, малки и
средни предприятия на различни етапи от кариерата" е
открита за кандидатстване до 27 септември 2017 г.
Микро-, малки и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те
представляват 99% от всички предприятия в Европейския съюз и наемат повече от
67% от работещите. Тези компании са ключът към осигуряването на икономически
растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция в
Европейския съюз ...
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Запазете датата - Европейска седмица на професионалните
умения 2017

Втората Европейска седмица на професионалните умения ще се
проведе от 20 до 24 ноември 2017 г.
Първата Европейска седмица на професионалните умения беше проведена от 5-9
декември 2016 г. със събития в Брюксел и стотици дейности в държавите-членки,
държавите от ЕАСТ и страните-кандидатки за членство в ЕС, организирани на
национално, регионално и местно равнище. За да инвестираме миналогодишната
енергия и ентусиазъм, ще организираме Втора Европейска седмица на
професионалните умения в периода 20-24 ноември 2017 г. ...
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6 стъпки в съвременния процес на производство на стомана

Методите за производство на стомана са се развили значително
от началото на индустриалното производство в края на 19 век.
Съвременните методи обаче все още се базират на една и съща предпоставка като
Бесемеровия процес, а именно как най-ефективно да се използва кислород за
понижаване на съдържанието на въглерод в желязото.
Модерното производство на стомана може да се раздели на шест стъпки: ...
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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.

Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление
„Машиностроене, металообработване и металургия“ 3MVET

