
  

 

Bağımsız Eğitim Modülleri 

Avrupa Sınıfı konsepti Avrupa’daki herhangi bir mesleki 
eğitim öğretim programına entegre edilebilecek şekilde 
bağımsız eğitim üniteleri olarak tasarlanır. 
Bu üniteler ayrıca yüksek öğrenimde ayrı eğitim 
modülleri olarak sunulabilir.
Hazırlanan eğitim üniteleri İsveç, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, Türkiye ve İspanya’dan 
öğrenci ve öğretmenler tarafından 
üçer haftalık okul tabanlı hareketlilikleri 
gerçekleştirilerek test ediliyor ve sonuçları 
değerlendiriliyor.  

 

 
 

  

Yarının Beceri İhtiyaçlarını Güvenceye Almak İçin İşbirliği

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından �nanse edilmektedir. 

Bu yayın sadece hazırlayanın görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon bu yayının içeriğinin kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz.
 

Erasmus+

EUCVET Endüstriyel Otomasyon 
Kamyon bakım ve Kaynakçılık
Alanlarında eğitim modülleri 
geliştiriyor.

EUCVET – Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Sınıfı – 
projesinde  Avrupa’daki çeşitli okullar yurtdışında çekici 
ve genişletilmiş eğitim fırsatları yaratmak için işbirliği 
yapmaktadır. “Avrupa sınıfı” öğrencilerin yüksek kaliteli 
mesleki eğitim, dil eğitimi ve kültürlerarası yeterliliklerin 
gelişimini sağlayarak Avrupa iş piyasası için hazırlar. 

Avrupalı Firmalar kültürlerarası yeterliliğe sahip 
personel talep ediyor. Günümüzün �rmaları çeşitli 
uluslar arası ara yüzleriyle küresel piyasalarda faaliyet 
göstermektedir. Bu durum yüksek becerili, kültürlerarası 
yeterliliklere ve hareketliliğe sahip çalışanlara olan 
büyük bir talep doğurmaktadır.

Öğrencilere mesleki eğitimde yeni fırsatlar
Farklı bir mesleki eğitim yapısında kazanılan 
becerilerin tanınması ve transferi konusunda 
halen zorluklar bulunmasından dolayı mesleki 
eğitim öğrencileri yurtdışında eğitim için hala 
sınırlı imkanlara sahiptirler. Ancak “Avrupa sınıfı” 
endüstriyel otomasyon, kaynakçılık ve kamyon 
bakım alanlarında mesleki eğitim alan öğrencilere 
kendi ulusal eğitim sisteminin bir parçası olarak 
Avrupa’nın farklı bir ülkesinde eğitim görme imkânı sunuyor. 



Mesleki

Eğitimle daha

ilerilere

ECVET – Yurtdışında kazanılan öğrenme çıktılarının
transferini daha kolaylaştıran bir çerçeve

Avrupa da mesleki eğitim ve öğretim alanında 
büyük bir çeşitlilik mevcuttur.   Mesleki yeterliliklerin  
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Avrupa’da Mesleki Eğitim 

hareketliliği için çalışıyoruz! 

Proje hakkında daha fazla bilgi  

edinmek için lütfen temasa geçiniz
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ORTAKLAR:

           Daha fazla bilgi için 
www.eucvet.eu

bir yapıdan diğerine aktarılması birinin kredi 
ve ünite tabanlı olması diğerinin iş ve işlem tabanlı 
olması gibi durumlarda zor olmaktadır.

ECVET- Mesleki eğitim ve öğretimde Avrupa kredi sistemi – 
bu farklılıkların üstesinden gelmek için oluşturulmuş bir çözümdür.

Avrupa sınıfın eğitim üniteleri ECVET çerçevesi  kullanılarak 
tasarlanmıştır. Bu şekilde yurtdışında kazanılan becerilerin
tanınması ve ECVET sistemine nasıl aktarılacağı konusunda 
pratik bir örnek olacaktır.


