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Değerli okuyucular,
Refah, sosyal işbirliği, bireysel istihdam ve ekonomik rekabet, insanlar iyi eğitim
görmüşlerse sağlanabilir. Bununla ilgili olarak, mesleki eğitim ve öğretim dünya
çapında giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, mesleki okullar ve
işletmeler arasındaki aktif işbirliğine duyulan ihtiyaç, birçok Avrupa ülkesinde ve
dünyada mesleki eğitim sistemlerinde reformlar için güçlü bir itici güç olarak
görülmektedir.
“Mesleki Eğitim ve Öğretimde Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve Metalurji
Uzmanlık Alanlarında Yenilikçi Mesleki Eğitim Materyalleri” projesi - 3MVET'in
temel amacı, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki mesleki okullardan
öğretmenleri, mentorları ve diğer paydaşları desteklemektir. 3MVET’in ayrıca,
makine mühendisliği, metal işleme ve metalürji sektörlerindeki öğrenciler,
kursiyerler ve uzmanlar üzerinde de etkisi olacaktır.
Proje süresince 3MVET ekibinin oluşturduğu entelektüel çıktılar tamamlandı ve şu
anda proje web sitesinden indirilebilir: www.3MVET.eu. Bu bültende sizlere
çıktıların içeriklerini ve ana özelliklerini sunuyoruz.
Okurken keyifli ve ilgi çekici olmasını diliyoruz!

Aktuelles
3MVET Öğretmenin el kitabı - öğretim yöntemlerini ve
yaklaşımlarını değiştirmek için değerli bir araç

MVET Öğretmenin el kitabının temel amacı, Makine Mühendisliği, Metal İşleme ve
Metalurji alanında (bir veya daha fazla mesleki yeterliliğe öncülük eden okullarının sunduğu
meslek ve uzmanlık) ...
Daha fazla >>

Share this article:

3MVET Mentor’un el kitabı - motive olmuş ve ilham veren
mentorlar için değerli bir araç

Das Hauptziel des 3MVET Mentor-Handbuchs ist die Unterstützung von Mentoren, die für
die Durchführung von Praktika in Unternehmen verantwortlich sind. Durchgeführt werden
Praktika für Auszubildende in den Bereichen Maschinenbau...
Daha fazla >>

Share this article:

3MVET Tanınırlık Matrisi

3MVET Tanınırlık Matrisinin temel amacı, yeterliliklerin elde edildiği ülke veya ülkelerden
bağımsız olarak, hem okullarda hem de şirketlerde teori ve uygulama yoluyla edinilen
öğrenme çıktılarının maksimum aktarıla bilirliğini sağlamaktır ...
Share this article:

Daha fazla >>

3MVET projesinin son uluslararası yaygınlaştırma konferansı
düzenlendi

4 Eylül 2018'de, Park-hotel "Moskva" da, Sofya, Bulgaristan, Erasmus+ Programı
tarafından finanse edilen “Mesleki Eğitim ve Öğretimde Makine Mühendisliği, Metal İşleme
ve Metalurji Uzmanlık Alanlarında Yenilikçi Mesleki Eğitim Materyalleri” 3MVET ...
Share this article:

Daha fazla >>
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Иновативни материали за професионално направление "Машиностроене,
металообработване и металургия" в областта на професионалното образование и
обучение - 3MVET

