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Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından finanse edilmektedir.
Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı, burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

www.vocwebleap.org
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E-Kurslar, önce BT öğretmenleri tarafından ve daha sonra BT MÖE
öğrencileri, stajyerlikler, mezunlar ve BT uzmanları tarafından 2
aşamada test edilecektir. Ayrıca, e-Öğrenim platformu MEÖ eğitim
öğrencileri, çeşitli alanlardan MÖE öğrencileri, mezunlar, iş bulma
sürecinde olan veya çalışan ve ilgili becerilere ihtiyaç duyan ve bilgi
teknolojileri öğretmenleri veya becerilerini zenginleştirmek veya
güncellemek isteyen diğerleri tarafından kullanılabilecektir.
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Teknolojinin hızla geliştiği ve eğitim uygulamalarının güncellendiği,
geliştirildiği ve modernleştirildiği bir zamanda, Avrupa Mesleki
Eğitim ve Öğretim Okulları yeni teknolojik olanaklarla donatılmalı
ve modern standartlara ulaşılmalıdır. Çevrimiçi kurslar gibi
asenkron e-öğrenme içeriği, bilgiyi büyük öğrenci gruplarına
dağıtmanın mükemmel bir yoludur. Okullar veya şirketler, tek
seferlik oturumlar planlamaya veya eğitmenlerin veya
kolaylaştırıcıların belirli bir yerde veya zamanda hazır bulunmasını
gerektirmeden kurslarını oluşturabilir ve bunları geniş bir öğrenci
kitlesine sunabilir. Öğrenciler, günlük işe gidip gelirken
telefonlarında bir video izleyebilir ve belirli öğrenme konuları
etrafında bir forumda canlı bir tartışma başlatabilirler. Bu
bağlamda, yeni Avrupa standartlarına yönelik “Web Geliştirme”
konusunda yenilikçi eğitim materyalleri hazırlamak zorunludur.
Ayrıca, önerilen eğitim materyali, farklı zamanlarda ve farklı
yerlerde meydana gelen öğretmen ve öğrenci etkileşimlerine atıfta
bulunan asenkron olmalıdır.
Avrupa ülkeleri, eğitim ve öğretim alanında uygulanan
sistemlerden sorumludur, AB ise ortak hedeflerin tanımlanmasına
ve iyi uygulamaların değişimine yardımcı olur. Erasmus +, bilgi ve
becerilerin yanı sıra uluslararası istihdam edilebilirliklerini
geliştirerek genç işsizliğiyle mücadele etmek için tasarlanmıştır.
Eğitim, öğretim ve gençlik kuruluşlarında işbirliği için ortaklıkların
sonucunu ve eğitim kurumları ile işgücü piyasası kurumları
arasındaki ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
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Bu projenin genel amacı, BT Öğrencileri için Web Tasarımı ve
Geliştirme konusunda moodle platformunda eğitim materyali
hazırlamaktır.

Bu eCourse'un staj ve çıraklık için karşılaştırmalı bir avantaj olması
beklenmektedir. Ayrıca, aktif BT çalışanları için tasarlanacaktır.
ECourse'u test edip değerlendirebileceklerdir.

Projede Meslek Lisesi BT öğrencilerine yönelik “Web Tasarım ve
Geliştirme” konulu Moodle platformunda 3 eCourses geliştirilecek:

E-öğrenme platformu, kurslarda veya erişilebilirlik veya zaman
kısıtlaması sorunları nedeniyle resmi kurslara katılamayan kişilerin
saatlerce devamsızlık yapması için alternatif bir araç olarak
kullanılacaktır. Yararlanıcılar eğitim, uzmanlık becerileri, istihdam
edilebilirlik ve mesleki başarıda eşit fırsatlar elde edecekler. Buna ek
olarak, bu avrupa ortaklığı ve ilgili tüm ülkelerin farklı MÖE
sistemleriyle ilgili iyi uygulamaların değişimi yoluyla, özellikle BT
eğitim sektöründe daha uyumlu bir VET avrupa profili
oluşturulacaktır.

• Meslek Lisesi 2. sınıf BT öğrencileri (10. sınıf) için “Yeni başlayanlar
için Web Tasarımı ve Geliştirme”.
• Meslek Lisesi 3. sınıf BT öğrencileri (11. sınıf) için "Web Tasarımı ve
Geliştirme için ileri düzey konular"
• Meslek Yüksek Okulu 4. sınıf BT öğrencileri için "Web Tasarımı ve
Geliştirmede daha ileri konular".
Bu eCourse, BT MEÖ mezunları, BT çalışanları ve Meslek Lisesi BT
stajları tarafından da kullanılabilir.

Özellikle bir ticaret odasının ortaklığa katılmasıyla, bu proje iş
dünyasının ihtiyaçları ile Mesleki Eğitim ve Öğretim kursiyerlerinin
edindikleri beceriler arasında bağlantı kuracak ve böylece istihdam
piyasasına geçişleri Avrupa için geçerli ve destekleyici olacaktır.

