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Moodle Platformuna Katılmak

WepLeap projesinin �kri çıktıları olan IO3, 
IO4 ve IO5 eğitim materyalleri moodle 
uzaktan eğitim materyalleri yüklenmiştir. 
Moodle platformuna kurulan eğitim 
materyallerinin hem hedef grup hem de ilgili 
Mesleki Eğitim ve Öğretim paydaşları 
tarafından test edilmesi gerekmektedir. Test 
süreci başlamadan önce bu kişilerin moodle 
platformunda pro�llerinin oluşturulması 
gerekiyor. Moodle platformundaki ana 
standart kullanıcılar şunlardır:

-Yöneticinin sistemle ilgili her şeyi yapma 
yetkisine sahip olması,
-Kurs Oluşturucu yeni kurs materyalleri 
oluşturabilir,
-MEÖ öğretmeni bir kursa içerik ve aktivite 
ekleyebilir ve düzenleyebilir,
-MEÖ öğrencisi mevcut derslere erişim 
hakkına sahiptir.
Bir öğretmen ders içeriği oluşturmak 
istiyorsa yöneticiden kendisine yetki 
vermesini istemesi gerekir. Moodle 
Platformunda Mesleki Eğitim ve Öğretim 
öğrencileri ve ilgili paydaşlar eğitim 
materyalleri, etkinlikler, sınavlar ile ortak 
ülkelerin dilinde yeni nitelikler 
kazanabilirler.

Mayıs 2022 itibariyle, IO3, IO4 ve IO5'te 
oluşturulan WebLeap projesinin toplam 3 
uzaktan eğitim kursu (yeni başlayanlar, ileri 
seviye ve daha ileri kursiyerler için) MEÖ 
öğrencileri ve MEÖ öğretmenleri için test 

aşamasına başlayacak. Projenin test 
bölümünde, her bir kurs için, her ortak 
ülkeden 5 Mesleki Eğitim ve Öğretim BT 
Öğretmeni veya eğitmeni, 60 BT VET aktif 
öğrencisi, çırak, 2. proje test edilecektir. Bu 
test aşamasında, katılımcıların her bir kurs 
için önerileri raporlanacak ve bu önerilere 
göre Moodle Platformunda güncellemeler 
yapılacaktır.

Her ortak ülkede ortaklar, bu yenilikçi VET 
öğrenme yönteminin hede�erinin 
katılımcılara tam olarak gösterilmesi 
beklenen bir çarpan etkinliği 
düzenleyecektir. Ortaklar, bu etkinliğe basın, 
eğitim merkezleri ve iş temsilcilerinden 
oluşan en az 50 katılımcıyı davet edecek.

Ortaklar, proje sonuçlarını ve çıktılarını 
yaymak için gerçekleştirilecek ulusal bir 
etkinlik düzenleyecektir. Basın, ortaöğretim 
ve yaygın eğitimden mesleki eğitim 
öğretmenleri, üniversite öğretmenleri, 
mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri ve 
ortaöğretim, yaygın eğitim ve üniversite 
mezunları, bilişim çalışanları, paydaşlar, 

müdürler bu etkinliğe davet edilecektir. Bu 
etkinlik sırasında, bu yenilikçi VET öğrenme 
yönteminin hede�erinin katılımcılara tam 
olarak gösterilmesi beklenmektedir. Ortaklar 
en az 30 katılımcı davet edecektir.

WepLeap Projesi Çalışma Ekibi
Bizi takip etmeye devam etmenizi rica 
ediyoruz.

http://vocwebleap.org/
https://twitter.com/vocwebleap
https://www.facebook.com/vocwebleap
https://www.youtube.com/watch?v=BHbW
RpDFPSk
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