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Bu proje Avrupa Birliği Erasmus + Programı tarafından �nanse edilmektedir. 
Ancak, Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin içeriğinden hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

"Web Tasarımı ve Geliştirme" 
e-Kurslarını Oluşturma

TOrtak ülkelerdeki en önemli nokta, 
öğrencilerin mesleki eğitim yerine 
genel eğitimi tercih etmeleridir. 
Yüksek öğretimden çok sayıda 
işsizin yanı sıra teknik konularda iyi 
eğitimli profesyonellere olan ihtiyaç 
göz önüne alındığında, bunlar 
ciddiye alınması ve uzmanların 
gençleri mesleki eğitime 
dönüştürmeye çalışması gereken iki 
önemli parametredir.

Üç bölüm halinde düzenlenen Web 
Tasarımı ve Geliştirmede iş 
piyasasının ihtiyaçlarına her zaman 
ve mümkün olduğunca yakın, 
etkileşimli, öğrenci dostu eğitim 
materyalleri oluşturmak giderek 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır:

   • "Web Tasarımı ve Geliştirme" 
konusu için, "Yeni başlayanlar için 
Web Tasarımı ve Geliştirme" başlıklı 
yenilikçi bir BT MEÖ müfredatı, BT 
MEÖ'ye yeni başlayanlar için (2. yıl 
BT MÖE öğrencileri) uygundur.

   • "Web Tasarımı ve Geliştirme" 
konusu için, "Web Tasarımı ve 
Geliştirme için İleri Konular" başlıklı 
yenilikçi bir BT MEÖ müfredatı, 3. 
sınıf BT MÖE öğrencileri için 
uygundur.

   • "Web Tasarımı ve Geliştirme için 
daha ileri düzey konular" başlıklı, 
"Web Tasarımı ve Geliştirme" 

konusu için yenilikçi bir BT VET 
müfredatı 4. sınıf MEÖ öğrencileri, 
BT mezunları, BT çalışanları için 
uygundur.

Her bir eKurs, bir okul yılı süresi 
olarak 26 haftada öğretileceğinden, 
her bir eKurs içeriğinin 26 teori 
dosyası, 26 çalışma sayfası, 26 video 
dosyası, 26 öz değerlendirme 
etkinlik dosyası, 26 alıştırma 
dosyasına bölünmesi 
önerilmektedir. Her haftalık 
materyal bir teori dosyası, bir 
çalışma sayfası dosyası, bir video 
dosyası, mini öz değerlendirme 
aktivite dosyası ve bir alıştırma 
dosyası içerecektir.

Ekstra değerlendirme materyali de 
gereklidir (örn. 2 dönem 
değerlendirme testi, 1 yinelemeli 
test).

Her eKurs İngilizce, Yunanca, 
Romence, İspanyolca, Makedonca 
ve Türkçe dillerinde olacaktır.

Bu tam olarak bu projenin 
yeniliğidir. Tüm bu ülkeler ortak bir 
platformda çalışabilecek ve MEÖ 
öğrencileri modern teknikleri 

öğrenecek ve yararlı beceriler 
kazanacak.

Amaç, tüm ülkelere, özellikle de 
MEÖ eğitim ve öğretiminin sağlam 
temellere sahip olduğu ve piyasada 
yerleşik olan ülkeler için uygun, 
modern, kullanımı kolay bir eğitim 
aracı oluşturmaktır.

Materyal başlangıçta İngilizce 
dilinde hazırlanacak ve ilgili ortaklar 
onu tercüme edecek.

Ders içeriğinin nasıl hazırlanacağı 
proje koordinatörü tarafından 
online toplantılarda detaylı olarak 
anlatıldı. Proje faaliyetlerinin 
düzenli takibi ve ortaklar arasında 
görev uygulama süreçlerinin 
güncellenmesi için online 
toplantılar planlandı. Şimdiye kadar 
ortaklar arasında üç çevrimiçi 
toplantı yapıldı. İlk çevrimiçi 
toplantı 09.04.2020 tarihinde tüm 
ortaklardan kilit personelin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

www.vocwebleap.org
www.twitter.com/vocwebleap 
www.facebook.com/vocwebleap
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