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PURE-H20 — Connections 

Proje Kitabı 
Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında sağladığı 

finansal destek ile gerçekleştirilmiştir.  

Bu broşürün içeriği proje ortakları tarafından oluşturulmuştur ve Avrupa Komisyonu'nun  
resmi görüşünü yansıtmayabilir.  

Yeterliliklerin 
Tanınması için 

Araçlar       

Internet  
Sayfası  

PURE-H2O: Internet Sayfası 

PURE-H2O İnternet Sayfası şu anda yapım aşamasındadır... 

Mevcut durumda, erişilebilir olan bölümlerden biri olan ana 

sayfada proje açıklaması bulunmaktadır. 

Aynı zamanda proje ürünleri için bir bölüm bulunmaktadır ve 

ürünler üretildikçe bölüm güncellenecektir. 

E-Kitap sekmesi, bir önceki bölümde ana hatlarıyla belirtilen kitabın 

basılabilir bir versiyonunu sunmaktadır. 

Değerlendirme bölümü; broşür, haber bülteni, 

poster, v.b çeşitli değerlendirme malzemelerini, 

proje ortaklarının katıldığı etkinlik listesini ve proje 

ortaklarının PURE-H2O projesinin durumu ve sonucu 

hakkında bilgi yayma çabalarını kapsamaktadır. 

Ortaklar sekmesi, adından da anlaşılacağı üzere, 

proje ortaklarının isimlerini listelemekte ve ortakların uzmanlık 

alanlarını kısaca özetlemektedir. 

Bununla birlikte, internet sayfası İngilizce, 

Türkçe, Bulgarca ve Flemenkçe olarak 

erişebilir olacaktır. 



Yarısı tamamlanmış olan projede, PURE-H2O kitabı olan "DRINK 

PURIFIED H2O!” tüm proje ortakları tarafından birlikte yazılma 

sürecindedir. 

Bu kitap; biyoloji, kimya & mühendislik sektörlerindeki çalışanların 

bilgi altyapılarının geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanması 

amacını taşımaktadır.  

Bu kitap; öğrenme yolları ile AYÇ 5, 6 & 7. 

seviyeler ile eşleşecek şekilde tasarlanan ve ECVET 

üzerinden ağırlıklandırılan hızlandırılmış kurslara 

katkıda bulunacak bir unsurdur (yandaki sayfaya bakınız). 

Kitap, 12 bölümden oluşmaktadır. Kitapta 

kapsanan konular: 

 İçme suyu tedarik endüstrisine giriş 

 Suyla taşınan hastalıklar gibi içme suyu ile ilgili riskler 

 Su standartları kalitelerinin analizi 

 Teniz içme suyu üretiminde kullanılan süreçlerin aşama aşama 

analizi 

 Mikroplardan arındırma 

 Boru hatları ve havzaların da  

dahil olduğu su  

tedarik yapıları  

hakkında ayrıntılı bilgiler 

 Farklı su arıtma süreçleri 

 Tortu yönetimi 

 İleri öğrenme teknikleri ile 

mühendislerin ve teknik ekibin 

eğitilmesi 

 İçme suyu arıtma tesisleri ekonomisi ve örnek olay 

incelemeleri  
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AYÇ: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 

 Kişilerin yeterliliklerini; 

şeffaf—karşılaştırılabilir—portatif 

yapabilmek amacıyla 

oluşturulmuştur  

 Gayriresmi öğrenmeyi kolaylaştırır   

 Avrupa eğitim sistemini daha esnek 

yapar 

 Avrupalı işçilerin sürekli eğitimini 

destekler, hızlandırır & değerlendirir  

 Hem yeterliliklerin hem de eğitimin farklı ülkeler boyunca aktarımına & 

kullanımına olanak sağlar  

Bu araç, kurs katılımcılarının PURE-H2O yeterliliklerinin tanınmasına 

olanak sağlayacaktır 

ECVET: Avrupa Çapındaki Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi 

Transfer Sistemi 

 Bu, öğrenme sonuçlarının ölçülmesi için kullanılan bir EQF 

enstrümanıdır 

 Aşağıdakilerin saptanması gibi 

çeşitli amaçlarla kullanılabilir: 

 yeterlilik çerçevelerinin 
açıklayıcı sözcükleri 

 yeterliliklerin tanımlanması 

 tasarım  

 müfredat, değerlendirme, v.b. 

 Kişilerin öğrenme sonuçları bir nitelikli sistemden diğerine aktarım 

kredisi olarak değerlendirilir & doğrulanır 

Bu araç, PURE-H2O kurs katılımcılarının sürekli eğitimlerinde kredi 

kazanmalarını sağlar 

DRINK PURIFIED H2O 
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