ORTAKLAR

KOORDİNATÖR OKUL

GOLBASI MTAL (MESLEKI VE
TEKNIK ANADOLU LISESI : Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi'dir. Okul, 2003'te
Türkiyenin başkenti Ankara'da açılmıştır.

“Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi (Golbasi VET High School)”

Heziketa Teknikoko Elkartea: HETEL,
İspanya'nın Bask bölgesinde bulunan ve
bölgedeki
sosyal girişim tarafından
oluşturulan 20 Mesleki Eğitim Merkezi'nin
birleşiminden oluşan bir kurumdur.

P roj e A d ı:

2 EK Peiraia (2. Piraeus Eğitim Merkezi):
1986 yılında kuruldu. Yunanistan'ın en büyük
ticaret limanı ve endüstriyel kentinde olan
Piraeus’da bulunan
Mesleki Eğitim
Lisesidir.

“Mesleki Eğitim ve Öğretimde
Mikrodenetleyicileri
PicBasicPro (PBP)
Diliyle Öğretme ve Öğrenme”

EPRALIMA_EscolaProfissionale do Alto
Lima, C.I.P.R.L.: 1999'da halka açık bir
kurum olarak kurulmuştur. Mesleki eğitim
üzerine odaklanan bir Özel ve Kamu işbirliği
okuludur.
Liceul Tehnologic “Grigore Moisi” Braila:
Romanya'nın Güneydoğu bölgesinde ki
Braila'da ve Tuna Nehri kıyısında bulunan bir
eğitim kurumudur.
IPSIA “G. Giorgi” Potenza: Önceliği
mesleki alanlardaki artan ilgiye ve gelecekte
iş imkanlarına bağlı olarak sanayi, imalat
sektörlerinde, tekstil ve moda endüstrisinde,
sosyal ve sağlık hizmetlerinde eğitim veren
bir meslek lisesidir.

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal
Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+
Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan
sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer
alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa
Komisyonu sorumlu tutulamaz."

Proje No:
“2016-1-TR01-KA202-033963”

PROJEMİZ:
Projemiz, mesleki ve dijital
yetkinliklerin her alanla ilgili
olmasından dolayı sadece
mikro kontrol uzmanlığı için
değil, aynı zamanda diğer
alanlar için de önemli olan
mesleki ve anahtar dijital
yeterliliklerin geliştirilmesine
katkıda bulunacaktır. Proje ile,
mesleki eğitim öğretmenleri,
mikrodenetleyici alanındaki
bilgi ve mesleki yeterliklerini
güncelleyecek ve bunları
mesleki eğitim ders programlarına ve derslerine taşıyacaklardır. Mesleki eğitim
müfredatının iyileştirilmesine
ve mesleki eğitim
sürecindeki öğrencilere daha
iyi bir eğitim verilerek, işgücü
piyasasının ihtiyaçlarına daha
uyumlu bir eğitim
sunulacaktır.

Ayrıca, firmalarla olan temas,
gelecekte firmaların stajer
öğrencilere ev sahipliği gibi
konularda da yapılacak işbirliğinin temelini oluşturacaktır.

Hedef Gruplar:
• MEÖ öğretmenleri, şirket içi
eğitimciler, yöneticiler
• Öğrenciler (ve ebeveynleri)
• Staj yerleri ve diğer işverenler

HEDEF:
Projeye doğrudan katılan MEÖ
öğretmenleri, kişisel becerilerini
geliştirecek ve uluslararası bir
projede çalışma imkanı
bulacaklardır.MEÖ merkezlerinin
uluslararasılaştırma stratejilerine
katkıda bulunacaklardır. Ayrıca
mesleki yeteneklerini büyük
oranda arttırarak, farklı mesleki
eğitim sistemlerini, Avrupa'daki
diğer Mesleki Eğitim Merkezleri
tarafından kullanılan mikrodenetleyici müfredatlarnı ve eğitim
öğretim yöntemlerinide
anlayacaklardır.

