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PROJE ORTAKLARI

1. Tallinn / Estonya– TALLINNA 
TEHNIKAKORGKOOL - TTK Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi (TTK UAS) Mühendislik, 
üretim, teknoloji, mimarlık ve inşaat 
alanlarında mesleki eğitim veren devlet 
üniversitesi
2. Vilnius / Litvanya - VILNIUS GEDIMINAS 
TECHNICALUNIVERSITY- Mühendislik eğitimi 
sağlayan teknik üniversite
3. Krakow - Polonya - Union of 
Associations MULTIKULTURA – Dil, sanat, 
edebiyat, BIT alanlarında eğitim veren bir 
sivil toplum kuruluşu
4. Kocaeli-TÜRKİYE - Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortağı olduğumuz, 
Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar programı çerçevesinde 
yürütülen DEVELOPMENT OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS 
IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION "VIRTEC" - - Teknik Yüksek 
Öğrenimde Sanal Öğrenme Ortamları Oluşturma -projesinin 
başlangıç toplantısı 5-7 Kasım 2018 tarihleri arasında Tallinn / 
Estonya'da gerçekleştirildi.
 
Proje yönetimi, zaman çizelgesi, bütçe iş ve işlemleri ile ilgili 
komisyon kuralları ve ortakların görev dağılımları gibi 
konuların görüşüldüğü toplantının yanı sıra, aynı tarihlerde 
gerçekleştirilmesi sebebiyle ev sahibi kurum TTK Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi tarafından organize edilen 
"International Week 2018" çerçevesinde farklı atölye 
çalışmalarına ve kurum ziyaretlerine katılım gösterildi.
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HEDEF GRUPLAR
Proje ortağı eğitim kurumlarının iş piyasasında 
daha rekabetçi olacak inşaat ve mimari alan 
öğrencileri,
Alandaki yeterliliklerini artırmak isteyen 
halihazırda çalışanlar,
Değişen iş gücünün bir parçası olmak için 
yeniden eğitim gören işsizler,
Projeye dahil olan ve daha güncel programlarla 
yeterliliklerini ve öğrenci sayılarını artıran eğitim 
kurumları
İnşaat ve mimarlık alanlarında dijital çağın 
çalışanlarına ihtiyaç duyan şirketler,
İnşaat ve mimari alanlarındaki müfredatlarını 
geliştirmek için projenin bilgi ve deneyimlerini 
kullanabilecek diğer eğitim kurumları.

PROJE AMAÇLARI

PROJE AMAÇLARI
İş gücüne uygunluğu sağlamak ve 
firmaların beklentilerini 
karşılayabilmek ve böylece inşaat ve 
mimarlık alanında öğrencileri eğitmek 
için bir dijital platform geliştirerek 
ortak ülkelerin ekonomik başarısını 
arttırmak,
 
Simülasyon teknolojileri ve grafik 
tekniklerinin entegrasyonu ile inşaat 
endüstrisinde tecrübesi olmayan 
öğrenciler için zengin bir sanal 
öğrenme ortamı sağlamaktır.
 
Ortak ülkelerin inşaat sektörleri farklı 
olduğundan, deneyim paylaşımı ile 
proje ortağı eğitim kurumlarının inşaat 
ve mimari alanlarındaki öğrencilerini 
hazırlama düzeylerine olumlu yönde 
katkı sağlamaktır.

FİKRİ ÇIKTILAR

1. Creating of simulator of virtual house (Sanal ev simulatorü 
oluşturma)
  Açık / online / dijital eğitim – Açık Eğitim kaynağı (OER)

2. Worksheets/assessments/quizzes (Çalışma kağıtları / 
Değerlendirme Dokümanları / Quizler)
  Öğrenme / öğretme / eğitim materyali

İLETİŞİM VE BİLGİ
projelerekibi41@outlook .com

WEB

http : / /kocaeliarge .meb .gov .tr/


