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Moodle Platform Artık Test Edilmeye 
Hazır

WepLeap projesinin �kri çıktıları olan IO3, 
IO4 ve IO5 ile ilgili Moodle Platformunda 
düzeltmeler devam ediyor. Ortaklar, 
moodle platformundaki eğitim 
materyallerini kontrol ederek eğitimleri 
test eder. Farklı paydaşlar ve MEÖ 
öğrenicileri platforma girer, eğitim 
materyallerini kendi dillerinde inceler ve 
değerlendirmeler ve önerilerde bulunur. 
Moodle platformuna kurulan eğitim 
materyallerinin hem hedef grup hem de 
ilgili Mesleki Eğitim ve Öğretim 
paydaşları tarafından test edilmesi bir 
süre daha devam edecektir. Buradaki 
amaç, VET kullanıcılarının eksiksiz bir 
e-öğrenme deneyiminin key�ni 
çıkarmasını sağlamaktır. Moodle 
platformunu denemeden önce 
kullanıcıların kendi pro�llerini 
oluşturmaları gerekir.

Final toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 29.08.2022 tarihinde 
Düzce, Akçakoca'da düzenlendi. Bu 
toplantıda genellikle moodle 
platformunun test edilmesi konusu ele 
alındı. IO5 eğitim materyalleri için 
moodle platformundaki iyileştirmeler 
IOU adına Mr.Ioannis tarafından 
duyuruldu. IO5'in tüm Modülleri için 

videoların geliştirilmesine ilişkin 
ilerleme, DIAS adına Bay Illias tarafından 
açıklanmıştır. Tüm IO5 modüllerinin 
videolarının altyazı versiyonlarının 
hazırlanmasında ilerleme kaydedildi. 
2EPAL adına Sn.DORA, IO3, IO4 ve IO5 için 
moodle platformunun test aşamalarının 
uygulanması hakkında bir sunum yaptı. 
Dora ve meslektaşları, IO7'nin 
şablonlarını doldurdu ve katılımcıların 
moodle platformundaki iyileştirmeleri 
gerçekten beğendiğini söyledi.

Mayıs 2022 itibariyle, IO3, IO4 ve IO5'te 
oluşturulan WebLeap projesinin toplam 3 
e-öğrenme kursu (başlangıç, ileri ve daha 
ileri kursiyerler için) için VET öğrencileri 
ve VET öğretmenleri için test aşaması 
tamamlanmak üzere. Projenin test 
bölümünde, her kurs için, her ortak 
ülkeden 5 Mesleki Eğitim ve Öğretim 
öğretmeni veya eğitmeni, 60 BT VET aktif 
öğrencisi ve çırağı, moodle platformunu 
test etmeye devam ediyor. Bu test 

aşamasında her bir kurs için katılımcıların 
önerileri raporlanmakta ve bu önerilere 
göre Moodle Platformunda 
güncellemeler yapılmaktadır.

Her ortak ülkeden ortaklar, bu yenilikçi 
VET öğrenme yönteminin hede�erinin 
katılımcılara tam olarak gösterilmesinin 
beklendiği bir çarpan etkinliği düzenledi. 
Ortaklar, basın, MEÖ eğitim merkezleri ve 
iş temsilcileri vb. olmak üzere en az 30 
katılımcıyı davet etti. Bu etkinliklerde, 
projenin tanıtımının yanı sıra, 
kullanıcıların moodle platformundaki 
eğitimden nasıl yararlanacağı da 
açıklandı.

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=BH
bWRpDFPSk
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