Foto-reportagem V22:
Projeto WiAP-KFKOK Vietnã
Projeto Vietnã: agora com 34 dias na escola
Menos o número de feriados. Isso aumentou no
Vietnã.
Comece hoje 2012/03/26 30/04/2012
"Educação para todos" escola Secundária de
mecânica região sudeste e electricidade no município
Thien Tan. Criado em: 30/04/2012
Tu Duc, Vietnam Saigon íris e HP Widmer
Criar e apresentar: Iris e H.P Widmer

Foto 3: Agora não tem mais os aprendizes lavar as mãos no
chão. 4 torneiras de água estão disponíveis para eles.

Foto 1: Esquerda e direita, nosso diretor de Bang
coordenador Tung Le Hieu. Houve uma reunião. Quando
são os papéis de Hanoi? Foi tudo claro. As bandeiras sobre
a mesa que comprei há muitos anos com as crianças da
América. Eles nos acompanham para sempre.

Foto 4: Portanto, parece que quando chegamos na manhã
de segunda-feira. O escritório está coberto porque é muito
empoeirado. Não temos ar condicionado. Muitas vezes é
quase 40 graus no escritório.

Foto 2: Com este carro e motorista, que dirige 50 minutos
todos os dias 2 cerca de 50 milhas por ida. Nossa
propriedade está localizada aproximadamente entre Saigon
e da Escola Center.
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Foto 5: Finalmente terminamos nosso arquivo. É fechadura.

Foto 8: Este professor-aluno e apoiante A24, é a ausência
deixa um rancor. Estes vão para a Ucrânia, onde o nosso
coordenador faz a administração Aliona pontos. Com um
sistema de número regulamentado.

Foto 6: A vista da janela também mostra a natureza. No bar
fica um lagarto.
Foto 9: Este aprendizado vai contar todas as despesas já
que estamos aqui juntos. É importante para nós que os
meninos também obter o conhecimento papelada.

Foto 7: Elogios para o nosso grupo B. Você recebeu um
prêmio em uma competição. Eles são muito orgulhosos e
nós também.
Foto 10: Que a máquina tem muito a ver com o trabalho de
chapa é um fato. É por isso que os nossos aprendizes
também deve fazer todos os pratos próprios.
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Foto 11: Esta é a forca para a máquina DM2S. Todas as
posições da máquina deve ser capaz de ser facilmente
operada. A quantidade estamos reduzindo de 200 mm em
relação à Europa.

Foto 12: Como é o carro transversal de DM2S perfurados. A
próxima vez que têm um Reguliertisch, de modo que tudo
pode ser colocado dentro da água.

Foto 13: Conscienciosamente trabalhar meninos. A questão
dos olhos ainda não é bom.

Foto 14: O motor é o X, que está montado sobre o carro
transversal.

Foto 15: O motor X equipado feito.

Foto 16: O robusto cabeçote móvel, pesado. Com guias
laterais montadas 8 x M16. Agora einschaben então.
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Foto 17: Sim, no Vietnã tudo um pouco empoeirado e sujo.
Uma vez que temos de manter limpo. Mesmo que a
ferrugem deve ser considerado bom.

Foto 20: Tocar M20 com a mão. Isso dá força.

Foto 21: O torno vertical WiAP DM2V n º 10 023, também
está executando em breve. Aqui, o A9, Hieu. Ele trabalha
muito ativa e é também um apoiadores bom professor.
Foto 18: O tanque de água de refrigeração é DM2S
máquina. Tudo projetado para a máquina 2-metros-chapa.

Foto 19 2 pallet benötig o aprendiz a uma alta parada no
vício.

Foto 22: O n º 10 DM 022 2V precisava de mais tempo para
se preparar para eles. Mas isso é bom. Com tantos
aprendizes têm que ter empregos, para que eles possam
aprender alguma coisa. Esta máquina foi quase
completamente desmantelado, a fim de camadas mestre,
eles podem.
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Foto 26: Nossa guindaste para 2: ainda não está pronto.
Foto 23: As pinças do DM2V WiAP n º 10 023, foi preso
esporadicamente. Agora ele está quebrado.

Foto 27: Não são aprendizes, e se você não pode praticar,
você não aprender. Mas é bom.
Foto 24: O aprendiz A18. Ele trabalhou pela última vez
somente elétrica, e já aprendi muito. Vamos cavar-lo como
uma viagem apoiador elétrica próxima. Como não temos
professores com campo elétrico de estudo.

Foto 28: Aqui é o augfestellt guindaste.

Foto 25: A pinça é montado juntos novamente.
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Foto 29: Agora que você trouxe-nos a mostrar: Sim, o
guindaste é executado. E ele corre.

Foto 31: Agora, nós levantamos da cama do DM2 S. Temos
que ter uma solução para o enchimento. O conceito de
adição, nós mudamos alguma coisa com o Losfüllstoff. Há 2
peças aumenta guindaste 800mm.

Foto 30: Teste de peso. Existia, mas ele balança um pouco
quando ele retarda o lado. Nós reforçamos um pouco.
Foto 32: Aqui é um aprendiz a menor máquina no B DM2,
que está fazendo uma máquina de inclinação cama-mini,
um esboço, como para fixar o eixo do parafuso.

Foto 30: Aqui é ainda reforçada por soldadura, também um
professor de apoiantes.
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aprendizes cada fio para perseguir e perceber o que é um
circuito.
Para nós foi um grande prazer também para ver que,
finalmente, não só trabalhou 3 grupos e 20 aprendizes em
uma sala limpa teve. Temos conseguido em
aproximadamente 25 dias de trabalho muito. Tanto tanto
que agora sabemos que, mesmo com duas operações desse
tipo, um grupo unido, onde você pode se mover
rapidamente rochas.

Foto 33: Aqui Iris e HP Widmer estavam em uma loja de
fotografias para fazer fotos para passaporte. No topo da
tela é uma câmera de idade. Mas vai muito rapidamente.
Dentro de minutos, ele rejuvenesceu-nos a foto por 20
anos ........

Teremos trabalho em grupo mais pequeno. O trabalho que
eles começaram a fazer pronto para sair. Para que os
alunos depois do que o que eles fizeram, também pode
olhar com orgulho. Os professores tendem a gostar, basta
dividir cada manhã e depois saber quem começou o que é
agora, não fazendo o que o outro ontem. Mas isto não é no
trabalho frequentemente muito difícil.
No momento não estamos agora no Vietnã, estamos
apenas reduziu o trabalho nas máquinas. Vamos preparar
muito para o início dos novos 25 aprendizes no verão de
2012.
Isso é interessante. Final de agosto, então temos cerca de
75 aprendizes. O que reconhecemos também. Os meninos
têm tão grande alegria no trabalho que estão fazendo,
pensando no que nós cooperamos. Este é o caminho para
um futuro brilhante.

Fim da viagem Foto Relatório n º 3 de março, abril, maio
2012

Foto 34: O dia em estradas do Vietnã. Milhares de
motocicletas.
Conclusão viagem März_April_Mai 2012
Esta viagem foi para nós o melhor que já tivemos un Vietnã.
Algo preocupante foi as férias de muitos.
Por que selecionamos partidários 6 professores, fomos
capazes de aliviar os professores. Mais estão planejando se
mudar para algo à frente, como nós.
No entanto, não temos formação de quadros eléctricos,
conseguimos desta vez elétrico, fazer um grande passo à
frente. Dois tornos verticais têm um bom esquema. Existe
uma Schemaart de idade, temos novos métodos muito mais
simples, mas pode ser muito complicado,
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