
 Hedef Gruplar 

PURE-H2O yeterliliklerin tanınması 

modelinin hedef grubu; öğretmenler, 

eğiticiler, öğrenmeyi destekleyenler, okul/

enstitü yöneticileri ve karar vericilerdir . 
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Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Bu broşür sadece 
yazarın düşüncelerini yansıtmaktadır. Avrupa komisyonu hiçbir şekilde  

buradaki fikirlerden sorumlu değildir.  

 
 
 
 

 

Saf içilebilir su için içme suyu arıtma 

tesisleri & iyileştirmede yeterlilik 

tasarımı için ECVET’in uygulanması 
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ERASMUS PLUS  

AB PROJESİ  

— 

PURE-H2O 

PURE-H20 — Bağlantılar 

 Ekonomik Sektörler 
Kimya ve eko-mühendislik, çevre koruma, 

bioteknoiloji, sağlık ve gıda endüstrisi 

alanlarında; PURE-H2O prpojesinin 

geliştirdiği ve onayladığı nitelikli işgücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Kurumlararası İşbirlliği 

Farklı enstitüler ve devlet kurumları 

arasındaki  PURE-H2O ortaklığı; düzenleme 

sürecine ve kualifikasyonların ulusal ve 

Avrupa seviyelerinde tanınırlığına, 

şeffaflığına katkıda bulunacaktır. 



 

Hedef gruplara sa ğlayaca ğı yararlar: ...Çıkt ılar ı : 

 Eğitim ihtiyaçlarının analizi  

 PURE-H2O de e-öğrenme 

 PURE-H2O harmanlanmış öğrenim 

temeline dayalı öğrenim çıktıları PURE-
H2O Beceri Pasaportu 

 PURE-H2O test ve değerlendirme analiz raporu 

 Paylaşım etkinliklerinin desteklenmesi 

 PURE-H2O yaygınlaştırma ve kullanım analiz raporu 

 Yaygınlaştırma ve kullanım atölyeleri 

 Kitapçık "PURE-H2O Projesi: Zorluklar ve Sınırlamalar" 

 The GET-GREEN Project  
Right Skills for the Green Jobs  PURE-H2O Yararlar  

 Öğrenim Çıktıları Seti  

 Öğrenme yolları ve kısa 

yoğun kurslar 

 Örnek dokümanlar . 

  

 Yoğun öğrenme motivasy-
onu 

 Ulusal iyi uygulamaların, 

yeterlilik değerlendirilmesi 

için gerçekleştirilmesi 

 ECVET kredi puanları. 

 PURE-H2O Beceri Pasaportu 

için e-Scheme 

 PURE-H2O çevrim içi ve 

çevrim dışı eğitim  

PURE-H2O Tahmin Edilen... 

Bölgesel Geli şmeye Sa ğlayaca ğı Faydalar : 

 Global olarak erişilebilir PURE-H2O e-portalı. 

 Bulgaristan, Hollanda ve Türkiye’deki test ve eğitim sertif-

ikalarının örnek olması 

 PURE-H2O Proje çıktılarının tanıtımı için ulusal çalışma 
atölyeleri 

 Uluslararası çalışma atölyeleri. 

 PURE-H2O modelinin daha ileri uygulamaları için küme ak-

tivitelerinde benzer girişimlerin  başlaması . 

 Standartlaştıurılmış kullanıcı 

merkezli VET öğrenme yolları. 

 Bulgaristan, Hollanda ve Türki-

ye’de PURE-H2O alanındaki ni-

teliklerin, eğitim ve endüstri için 

tanımlanması.  

...Etkileri: 

 Ekonomik sektör: İçme suyu temini 

 ·AB Politikaları 

 ·Finansal kayıplar 

 ·Çevresel zararlar 

 ·Problem çözme  

 ·İçmesuyu temini sektörü 

 ilişkin darboğazlar tanımlanacaktır  

 Bilgi tabanlı ekonomi için eğitim transferi 

 PURE-H2O projesi ulusal ve AB düzeyinde tanınırlık için 

gerekli araçları kullanır   

 Avrupa ve Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri (EQF/NQF)  

 ·Mesleki Eğitim ve öğretim için Avrupa Kredi sistemi 
(ECVET) 

 EUROPASS 


