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Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından hibelendirilmiştir.
Bu baskı sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve
Avrupa Komisyonu burada kullanılan bilgilerden sorumlu
tutulamaz.

Hareketlilik Koçu Hakkında
Hareketliliği öğrenmek, genç mesleki
eğitim öğrenci/stajyerlerinin küresel
dünyada istihdamlarının arttırılması
açısından, Avrupa Birliği’nin temel
stratejik önceliklerinden biridir.
Hareketlilik Koçu Projesi’nin programı;
hareketliliği öğrenmeleri sırasında
mesleki eğitim gören öğrenci/stajyerlere
yardım eden öğretmen, eğitmen,
danışmanlara; ileri eğitimler geliştirmek
için tasarlanmıştır. Hareketlilik Koçu
Projesi, Avrupa Birliği Komisyonu
tarafından hibelendirilen bir Yenilik
Transferi projesidir.

Projenin Amacı

Proje Takvimi

Hareketlilik Koçu Projesi’nin temel
amacı; gençlerin ve küçük-orta ölçekli
işletmelerin, öğrenme hareketliliği
konusunda katılımlarının arttırılması ve
işletmelerin onları stajyer olarak kabul
etmesinin desteklenmesidir.

• 2013 yılının Ağustos ayına kadar,
Hareketlilik Koçu’nun ileri eğitimi için
bir eğitim programı geliştirilmesi.

Projenin Çıktıları
Hareketlilik Koçu projesinin belirgin
sonuçları şöyledir:
•

Hareketlilik Koçu kimdir?
• Öğrenci/stajyerleri staj dönemi
boyunca destekleyen,

•

• Çalışma sürecine adaptasyonda
öğrenci/stajyerlere yardım eden,
•

Günlük hayatlarında onlara
profesyonel destek veren,
•

•

Küresel Pazar için hazırlayan

mesleki eğitim kurumları öğretmenleri
ve şirket danışmanlarıdır.

Eğitim programı, alıştırmalar ve
eğitim rehberi içeren bir “Hareketlilik
Koçu Alet Kutusu” hazırlamak.
Farklı modüllerde yer alan Hareketlilik
Koçu için, Avrupa Kalite Çerçevesi
(EQF) ve Mesleki Eğitim ve
Öğretimde Kredi Transfer Sistemi’ni
(ECVET) temel alan bir profil ve
eğitim programı geliştirmek.
Alet kutusunun indirilebileceği ve
Hareketlilik Koçlarının deneyimlerini
paylaşabileceği bir web platformu
önermek.

• 2013 yılının Eylül ayında, tasarlanan
eğitim programının test edilmesi ve
gözden geçirilmesi için uluslararası bir
seminer düzenlenmesi.
• 2013 yılının Ekim ve 2014 yılının Mart
ayları arasında, eğitim programının
değerlendirilmesi için her ortak ülkede
ulusal seminerlerin düzenlenmesi.
• 2014 yılının Eylül ayında eğitim
programı ve alet kutusunun
tamamlanması.
Nasıl katılabilirsiniz?
•
•
•

Size projemizi anlatabilmemiz için bizi
davet edin.
Ulusal seminerlerimize katılın.
Hareketlilik Koçu kavramını
geliştirebilmek için bize görüşlerinizi
yollayın.

