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EURspace’in Amacı
Eurspace Projesi  IVET (Temel Mesleki Eğitim ve Öğre- 
tim) öğrencilerinin Avrupa hareketlilik programlarına 
katılımları sırasında edindikleri öğrenme kazanımları- 
nın transferi, tanınıp onaylanması ve belgelendirilme- 
sinde destek sağlayan bir Avrupa Platformu’nun oluştu- 
rulması yoluyla Avrupa beceri ve yeterlilikler alanının 
gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  
Projenin uygulanması sırasında,  ECVET, EQF ve EQAVET 
hakkındaki  Avrupa kılavuz ilkeleri ve tavsiye 
kararlarının kullanımı yoluyla, yurtdışında edinilen 
öğrenme kazanımlarının tanınıp onaylanma  ve 
belglendirme süreçlerini desteklemek için bir 
metodolojik çerçeve program geliştirilecektir. 

Metodoloji
Uygulanacak bir Pilot Proje ile, Otel ve Restoran 
Yönetimi Alanındaki Derslerin teknik bileşenlerine 
odaklanarak,  öğrenme kazanımlarının Avrupa Ülkeleri 
arasında tanınıp onaylanmasına, geçerliliğine  ve 
belgelendirilmesine bir standard getirmek  
amaçlanmaktadır.
Sırasıyla şu adımları takip eden bir Eşleştirme 
Metodolojisi geliştirilecektir:  Farklı ülkelerdeki 
tanımlanmış yeterliliklerin ortak olan teknolojik, teknik 
ve uygulamalı öğrenme kazanımlarının belirlenmesi,  
bu öğrenme kazanımlarının çekirdek ünitelerde 
gruplanması, proje ortağı ülkelerin müfredatlarında 
mevcut olup, ortak olan (eşleşen) öğrenme 
kazanımlarının belirlenmesi, kredi sisteminin belirlen-
mesi (dayanağı olan ECVET kredi puanına göre), 
öğrenme kazanımlarını değerlendirmek amacıyla 
performans kriterlerinin ve gereksinimlerinin belirlen-
mesi; ortak ülkelerin müfredatları arasında Eşleştirme 
Matrisi anlayışının oluşturulması.   

Hedef Gruplar
- Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim Dersleri ve  
Kursları’ndaki öğreniciler. (Avrupa ülkelerinde)
-   Mesleki Eğitim Uzmanları; Öğretmenleri; Eğitmenleri; 
İdarecileri; Mesleki Eğitim Merkezlerinin Yöneticileri; 
Mesleki Eğitim Hareketlilik Programlarında çalışan uz- 
manlar; Avrupa Hareketlilik Programlarını teşvik etmek 
niyetindeki kuruluşların temsilcileri veya uzmanları.
-   Okullar; Mesleki Eğitim Merkezleri; Avrupa Hareketli-
lik Programlarına katılan kurumlar (gönderici kurumlar, 
evsahibi kurumlar, aracı kurumlar, staj imkanı veren 
kurumlar). 

Proje Çıktıları
Ç1 | Avrupa Dijital Platformu: Mesleki Eğitim paydaş- 
larının Avrupa Hareketlilik Programları kapsamında 
geliştirdikleri öğrenme kazanımlarına referansla,  yeter-
liliklerin ve/veya öğretim ünitelerinin onaylanmasını, 
geçerliliğini, kredi tahsisini ve belgelendirilmesini 
destekleyen bir dijital platform.
Ç2 | EURspace Eğitsel Araçları: Profesyoneller için 
bir Metodolojik Kılavuz  (kullanılan metodolojinin 
açıklayıcı kılavuzu) ve  Pilot Proje sürecinde takip edilen 
metodolojiye referans olarak hazırlanan bir Materyal 
Paketi’nden oluşan eğitsel araçlar.
Ç3 | Temel Mesleki Eğitim ve Öğretimdeki öğreni- 
ciler için ECVET’i Anlama Kılavuzu  – Temel Mesleki 
Eğitim öğrencileri için EURspace. Bu Kılavuz, Avrupa 
Ülkelerinde Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Derslerine/Kurslarına katılan öğrenicilere yöneliktir. 
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