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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.

Online Eğitim Kursları Çok Yakında

Proje ortakları “Yeni Başlayanlar İçin Web Tasarım ve 
Geliştirme” olarak IO3 ile ilgili tüm çalışmaları 
tamamlamış ve “Çok Dilli “Web Tasarım ve 
Geliştirme için Gelişmiş Konular” eCourse olarak IO4 
için yoğun çalışmalarını henüz tamamlamıştır. Fikri 
çıktı IV'ün başlıkları ve alt başlıkları, tüm 
ortaklardan geri bildirimler alındıktan sonra nihai 
hale getirildi. Bu �kri çıktının lideri Düzce 
Üniversitesi'dir. Çevrimiçi eğitim içerikleri, 
ortakların kendi dillerinde hazırlanır. Bu �kri çıktıda, 
proje ortakları Düzce Üniversitesi öncülüğünde 
Mesleki Eğitimde web tasarım ve geliştirme 
sektörüne yeni başlayanlar için yenilikçi bir eğitim 
müfredatı hazırladılar. Bu çevrimiçi müfredatta 26 
teori dosyası, 26 çalışma yaprağı, 26 video dosyası, 
26 öz değerlendirme etkinlik dosyası ve 26 alıştırma 
dosyasından oluşan bir eğitim paketi hazırlanmıştır. 
Video içeriklerinin alt yazıları İngilizce olarak 
paylaşılmıştır. Tüm paylaşımlarda online iletişim 
platformu yöneticisi kullanılmıştır. Ayrıca Düzce 
Üniversitesi tarafından 1 orta ve 1 genel olmak 
üzere 26 mini değerlendirme testi ve 2 büyük 
değerlendirme testi ortaklarla paylaşıldı. Bu 
kursların içeriği tüm öğrenciler, özellikle MEÖ 
paydaşları için ücretsiz olacaktır. Çevrimiçi 
kullanıcılar, eğitim içeriklerini diledikleri kadar 
tekrar etme hakkına sahip olacaklardır. Temel 
seviyeden daha ileri seviyeye doğru başlayan bu 
online eğitim, tüm öğrenenlere yeni bir meslek 
edinmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. IO4 çıkışı 
aşağıdaki gibi 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, ileri düzey yeterlilikler kazanmak isteyen 
MEÖ öğrencilerine uygun "Web Tasarım ve 
Geliştirme" konusuna yönelik yenilikçi bir müfredat 
geliştirilmiştir. Bu ürün geliştirilmeden önce tüm 
ortaklar projede sunulan müfredat ve müfredatın 
alt başlıklarını kendi ülkelerindeki müfredatlarla 
karşılaştırmış ve bu karşılaştırmanın sonuçları Düzce 
Üniversitesi ile paylaşılmıştır. Avrupa'daki diğer 
ülkelerdeki müfredat üzerine lider ortak tarafından 
da bir araştırma yapılmıştır. Avrupa'da mesleki 

eğitimde özellikle lise düzeyinde bir ön sınav 
yapıldı. Tüm bu incelemelerden sonra öğretim 
programlarında yer alan ortak kavşaklar belirlenmiş 
ve bu kavşaklara göre içeriğe son şekli verilmiştir. Bu 
çevrimiçi eğitim modülünün süresi 26 haftadır. Her 
hafta, her öğrencinin performansının dijital olarak 
değerlendirileceği 26 öz değerlendirme etkinlik 
dosyası oluşturuldu. Ayrıca her hafta eğitim 
materyalleri, alıştırma dosyaları, videolu anlatımlar 
ve teori dosyaları öğrencilerle paylaşılacaktır.

 
The following steps will be taken to make the " 
Multilingual “Advanced topics for Web Design and 
Development” eCourse ready for use:
- It explains what knowledge and skills students 
would acquire at the end of each week.
- Each week, what students would learn is included 
in the theory �le in the form of a summary.
-Video �les contain explanations for learners' better 
understanding.
-There are self-assessment exercises for students 
every week.
 -At the end of each week, self-evaluation results 
would be evaluated and learners would have the 
opportunity to improve their own de�ciencies.
-In addition, learners would be evaluated with 
mini-tests every week.

- There are 2 general assessment tests in this 
training module, which would last for a total of 26 

weeks. First general evaluation takes place in the 
13th week and at the end of the module, a general 
evaluation reveals the general success of the 
learners. In all countries this curriculum will be 
tested in VET stakeholders and trainees. 
Improvements would be made on the moodle 
platform based on their feedbacks. After the testing 
phase is completed, seminars for VET stakeholders 
and trainees will be held in partner countries, 
surveys will be applied in these seminars, and both 
the promotion and improvements of the moodle 
platform would continue with a collaborative 
approach.

In intellectual output 5 as “Multilingual “More 
advanced topics for Web Design and Development” 
eCourse”, a curriculum has been developed for 
learners who are successful in module 2 or have 
su�cient knowledge and experience for this level, 
again in all partner languages. The leader of this 
intellectual output is DIAS Vocational Education and 
Training Institution from Trikala, Greece. All training 
content would be ready by the end of February 
2022. All training content is organized weekly in 
accordance with the 26-week training period. In 
addition to video �les, IO5 includes theory �les, 
practice documents, self-assessment activity �les, 
mini-tests and general assessment tests.

At the end of all these preparations, a unique online 
course would be ready for European VET learners to 
improve their competencies and individuals who 
would like to get a new profession. Many thanks in 
advance to everyone who has contributed.
WepLeap Project Working Team
We would like to request you to continue to follow 
us.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap 
https://www.facebook.com/vocwebleap
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