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 36 gösterge, Avrupa ülkeleri için MEÖ verilerini sunar

CEDEFOP, mesleki eğitim ve öğretimin bazı önemli yönlerini (VET)
 ve ömür boyu öğrenmeyi ölçmek için bir dizi 36 gösterge seçti
Avrupa ülkelerinde kaç tane öğrencinin ilk mesleki eğitim ve öğretime (IVET) katıldığını
 merak ettiniz mi? Veya kaç işletme işçilere eğitim vermektedir? ...

Bu makaleyi paylaş:         Daha fazla >>

 Yaklaşan Etkinlik

2. 3MVET Uluslararası Projeler Toplantısı Mayıs 2017'de yapılacak
2. 3MVET Toplantısı, 11 Mayıs 2017'de Zaragoza'da gerçekleşecek. Amaç, 3MVET
 Projesinin ilerlemesinin tartışılması ve gözden geçirilmesi ...

Bu makaleyi paylaş:         Daha fazla >>

 Biliyor musunuz: Makine Mühendisi nedir?

Çoğu sanayi, bir çeşit mekanik sisteme dayanır ve makine
 mühendisliği, tüm mühendislik disiplinlerinden en çok farklı
 olanlarından biri olarak düşünülür
Makine mühendisleri, küçük bileşenlerden son derece büyük tesislere, makinelere veya
 araçlara kadar değişen süreç ve ürünlerin geliştirilmesine etkin çözümler sunar.

Araştırma ve geliştirme ile tasarım ve imalata, kurulum ve son devreye alma süreçlerine
 kadar bir ürünün tüm aşamalarında çalışabilirler. Bu nedenle aşağıdakileri de içeren geniş
 bir sektör yelpazesinde istihdam olanakları bulunmaktadır: ...

Bu makaleyi paylaş:         Daha fazla >>

 Biliyor musunuz: Metalurji Mühendisi nedir?

Metalurji, metallerin özelliklerinin incelenmesi ve bu çalışmanın
 metal geri kazanımı, üretimi, saflaştırılması ve kullanımı için
 uygulanmasıdır
Metalurji uzmanları (aynı zamanda metalurji mühendisleri veya malzeme bilim
 mühendisleri) çelik, alüminyum, demir ve bakır gibi metallerde uzman malzeme bilim
 adamlarıdır. Çoğu zaman alaşımlarla çalışırlar - aralarında istenen özelliklere sahip
 malzemeler yaratmak için birbirleriyle veya diğer elementlerle karıştırılmış metaller.
 Metallerin performansını incelerler ve hangi metallerin hangilerinin kullanılabileceğini
 belirler ...

Bu makaleyi paylaş:         Daha fazla >>

 Biliyor musunuz: Metal çalışanı nedir?

Bu meslek, otomobil aletleri veya bir köprü inşa etmek için büyük
 parçalar gibi küçük parçaları oluşturmak için kullanılan sayısız
 parça oluşturmak için son derece önemlidir.
Metal işçisi metalleri kesmek, dökmek veya kalıplamak için çeşitli temel veya ayrıntılı
 makineleri izler, ayarlar ve kontrol eder. İş genellikle güvenli ve geniş bir yelpazede farklı
 görevleri kapsar. Bir metal ya da plastik işçisi günlük ürünler üretmek için becerilerini
 kullanır. Bu işgal olmadan otomobil, bina, pencere ve metalden yapılmış birçok nesne
 için bileşenler olmazdı. ...

Bu makaleyi paylaş:         Daha fazla >>

 

 

Mekanik Mühendislik, Metal-işleme ve Metalbilim Alanlarında
 Yenilikçi Mesleki Eğitim Materyalleri 3MVET

Project 3MVET: 2016-1-BG01-KA202-023652

Мetalurji Metal işleme Makine Mühendisliği

BÜLTEN 2 – Nisan, 2017

Değerli okurlar,

Hâlihazırda sunmuş olduğumuz 3MVET projesi, mesleki sektörün kilit rolüne
 odaklanmaktadır ve ayrıca Mesleki Eğitim ve Öğretim’in (MEÖ) cazibesini artırmayı
 hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için 22 Haziran 2015’te Riga’da elde edilen
 sonuçlar 2015-2020 aralığı boyunca izlenecektir. Bunlar;

Stajlara özel önem verilerek, uygulamalı eğitim-öğretimin bütün çeşitlerinin
 desteklenmesi,

Öğrenme çıktılarına bağlı olarak başlayan ve devam eden MEÖ sistemleri için,
 kalite kontrol mekanizmaları ile sürekli bilgi ve geri-besleme döngülerinin
 geliştirilmesi,

Daha esnek ve geçirgen sistemler yardımıyla herkes için mesleki eğitim ve
 öğretime erişimin artırılması,

MEÖ müfredatındaki önemli yeterliklerin daha da güçlendirilmesi ve bu
 mesleki becerilerin başlangıç ve sürekli MEÖ yoluyla edinilmesi veya
 geliştirilmesi için daha etkin fırsatlar sağlanması,

MEÖ öğretmenlerinin, eğitmenlerin ve rehberlerin hem okulda hem de iş
 ortamında başlangıç ve sürekli mesleki gelişimlerine yönelik sistematik
 yaklaşımları ve fırsatları tanıtmak.

Yukarıdaki amaçlara ulaşmak için, Makine Mühendisliği, Metal Teknolojileri ve
 Metalürji alanlarında daha çok bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Gelecek bültende
 bu iş kollarının temel özellikleri tanıtılacaktır.

Aktuelles

 Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun destekleriyle finance
 edilmiştir. Bu yayın [iletişim] sadece yazarın görüşlerini
 yansıtır ve Komisyon, yayının içindeki bilgilerin
 kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 Mekanik Mühendislik, Metal-işleme ve Metalbilim Alanlarında 
 Yenilikçi Mesleki Eğitim Materyalleri 3MVET
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