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Proje Başlangıç Toplantısı

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası 
Resort Otelde'de 13 Ocak 2020'de 
“VOCATIONAL WEB LEAP: Mesleki 
Öğrencilerin, Çırakların ve 
Mezunların Web Tasarımı ve 
Geliştirilmesi Eğitimi için Açık 
Kaynaklı e-Öğrenim Platformu” 
projesinin başlangıç   toplantısı 
gerçekleştirildi.

Başlangıç   toplantısı gündemde 
belirtildiği gibi 09: 30'da başladı. 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı açılış konuşması yaptı. Tüm 
katılımcıları ağırlamaktan çok mutlu 
olduğunu söyledi. Ayrıca Düzce 
Üniversitesi ile işbirliğinin en üst 
noktada ve odanın vizyonlarından 
birinin kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek için proje kapasitesini 
arttırmak olduğunu da sözlerine 
ekledi. Katılımcıların iyi anılarla 
ülkelerine dönmelerini istediğini 
söyledi.

Başkanın konuşmasının ardından 

Düzce ilinin kısa tanıtım �lmi 
katılımcılar için gösterildi.

Düzce Üniversitesi katılımcılarla 
tanıştı. Daha sonra Proje O�si 
Müdürü Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası'nı powerpoint sunumuyla 
tanıttı. Ardından UMFST / Romanya, 
ColegiulTehnik Gheorghe Cartinau 
/ Romanya, 2. Ortaokul Müdürü / 
Yunanistan, FyGConsultores / 
İspanya, SOU Jane 
SandanskiStrumica / N.Macedonia 
ve DIAS-VET / Yunanistan tanıtıldı. 
Sunumlarda katılımcı ülkeler 
hakkında kısa tanıtım bilgileri, ortak 
kuruluşların faaliyetleri ve web 
tasarımı ve geliştirme müfredatı ve 
benzer eğitim konuları hakkında 
bilgi verildi. Yunanistan / Ioannina 
Üniversitesi Bilgisayar Bilimi 
Bölümü proje koordinatörü 
başlama toplantısına skype 
aracılığıyla katıldı ve çalışma 
programı için ne yapılacağı ve ne 
yapılacağı hakkında bilgi verdi.

Daha sonra koordinatör sunumları 

başlattı ve proje logosunun 
kararları ile web alanının başlığı 
dahil olmak üzere projenin önemli 
noktalarını ifade etti. Beklenen 
proje sonuçlarını, göstergeleri ve 
hede�eri açıkladı. Katılımcılar 
tarafından yapılan sunumları takdir 
etti ve projenin hedef gruplarının 
ve nihai faydalanıcılarının sayısını 
vurguladı.

Koordinatör, projenin alternatif web 
alanlarının listesini katılımcılara 
sundu ve en çok istenenin 
belirlenmesi için birden fazla 
seçilmesi istendi. Seçimden sonra 
tüm katılımcılar “vocwebleap.org” 
üzerinde anlaştılar. Koordinatör, 
katılımcılara alternatif proje 
logolarının bir listesini sunmuş ve 
bunlardan birini seçmeleri 
istenmiştir.

Seçimden sonra, tüm katılımcılar 
proje ile ilgili dokümanları 
http://adminproject.eu/ olarak 
projenin iletişim ve yönetim 
platformuna yükleyecektir.
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