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EĞİTİM YÖNETİMİ 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, yayın içeriğindeki 

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 

Defoin tarafından geliştirilmiştir. 
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Yönetici Özeti 

Bu belge RESOR projesi kapsamında öngörülen eğitim faaliyetlerini 

tanımlamak ve tarif etmek için hazırlanmıştır. İspanya’dan DEFOIN, projede 

gerçekleştirilecek tüm faaliyetlere zemin oluşturmak için eğitim yöntemi geliştirme 

etkinliğini koordine etmektedir. Diğer taraftan, ulusal içerik ve geliştirme açısından 

diğer ortakların katkılarının alınması öngörülmektedir. 

 

Eğitim faaliyetleri, geliştirilen materyalin konuya uygunluğunu sağlamayı ve 

paydaşların dönütleri doğrultusunda düzeltilmesini garantiye alacak şekilde 

geliştirilmektedir. Başvuruda belirtildiği gibi, RESOR projesi kapsamında dört ürünün 

geliştirilmesi öngörülmektedir: 

 

1.  ÇIKTI 1 –Yenilenebilir Enerji Kaynakları eğitimi için yenilikçi bir müfredat 

Bu çıktının amacı, hedef kitleye sunulacak eğitimin temel iskeletini oluşturmak, 

süresini, bilginin dağılım aralığını belirlemek için karar verici nokta olacak müfredatı 

geliştirmektir. 

 

Projenin gerçekleştirilmesiyle ortaya konacak bu yeni müfredat çalışmanın birincil 

görevidir ve projenin ana sonuçlarından biridir. Müfredat bilginin zaman planlamasına 

göre dağılımı kadar miktarını da tarif edecektir.   

 

2. ÇIKTI 2 –E-öğrenme platformuna entegrasyon için hazırlanan eğitim içeriği 

Bu çıktının amacı, bölümlerden sorumlu farklı ortaklar tarafından İngilizce 

olarak hazırlanmış eğitim materyallerini geliştirmek, test edilip, değerlendirilip 

uzlaşmaya varıldıktan sonra pilot testleri yapmak ve nihai haline getirmek üzere ulusal 

dillere çevirmektir.  

 

3. ÇIKTI 3 –Deneme çalışması ve değerlendirme raporu 

Tüm ortaklar tarafından beceri sahibi çiftçiler ve uzmanlarla deneme çalışması 

yapılacaktır. Deneme çalışması, öğretim materyallerini içeren eğitim platformunun nihai 

kabulü ve nihai tercümesi gerçekleştirilmeden ortaklar tarafından yapılacaktır. 

Değerlendirme yöntemi, beceri sahibi çiftçiler ve uzmanlar arasındaki memnuniyet ve 

tartışmaları ölçecek bir anket çalışmasını temel alacaktır. 

 

4. ÇIKTI 4 – Avrupa Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) El Kitabı 

Avrupa YEK el kitabının amacı, uygulama örnekleri vererek yeşil enerji 

hakkında bilgi vermeyi ve yeşil enerjiyi anlamayı sağlamaya yardımcı olmaktır. YEK 

için RESOR el kitabı, tarım sektöründe çalışan ve temiz, yenilenebilir enerji kullanarak 

işlerini geliştirmek isteyen insanların ihtiyaçlarına yanıt verme girişimidir.  
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Bu ürün, RESOR projesini temel alan eğitimi uygulayan ortaklara, kurumsal paydaşlara 

ve ilgili taraflara yardımcı olabilmek için RESOR eğitim yöntemindeki ana bilgiyi 

özetlemekte, E-öğrenme platformunda sunulan modüllerin bir kombinasyonunu 

içermektedir.  

 

Bölüm 1, Giriş:  

Bu  bölümde bu belgenin konusunu, eğitim faaliyetlerinin nasıl geliştirileceğini detaylı 

açıklamakta, yöntemleri ve didaktik yapıları sunmaktadır. 

Bölüm 2, Kullanıcı Grubu Seçimi: Bu bölümde kullanıcı gruplarının belirlenmesinde 

uygulanacak prosedürü detaylandırmaktadır. Kullanıcı gruplarının nasıl seçilmesi 

gerektiğini, hedef kitlenin kimlerden oluşması gerektiğini ve diğer ilgili özellikleri 

açıklamaktadır. Eğitimi alanların özellikleri, yetkinlikleri ve becerileri de ayrıca tarif 

edilmektedir. 

 

Bölüm 3, Modüller: Bu bölümde eğitimin yapılandırılması, modül konuları ve 

öğrenme özellikleri detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.  

 

Bölüm 4, Materyaller: Bu bölüm eğitim süresi boyunca üretilecek ve kullanılacak 

belge ve materyalin tipolojisini sunmaktadır.  

 

Bölüm 5, Başarı Göstergeleri: Eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek için 

benimsenen çeşitli kriterler bu bölümde tanımlanmaktadır. 

 

BÖLÜM 1: Giriş 

Yetişkin eğitiminin aşağıdaki prensipleri  

Kolaydan zora 

Basitten karmaşığa 

Genelden detaya 

Bilinenden bilinmeyene  

ve yetişkinlerin nasıl öğreneceklerine ilişkin bilgi göz önünde bulundurularak, RESOR 

eğitim yöntemleri hedef kitlenin yeteneklerine, öğrenme deneyimlerine ve çalışma 

koşullarına adapte edilecektir. 

 

Başvuru formunda belirtildiği gibi, eğitim materyalleri, ortakların ulusal 

dillerinde ve İngilizce dilinde geliştirilecek ve daha sonra E-öğrenme platformuna ve 

Avrupa YEK Elkitabına entegre edilecektir.  
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Bu bölümdeki faaliyetler, eğitim yönteminin geliştirilmesi ve güncellenmesini, 

eğitim alanlar için bir müfredat geliştirilmesini ve güncellenmesini, hedef kitlenin çevre 

üzerindeki etkiyi, işsizliği ve göçü azaltacak şekilde mesleki becerilerinin artırılması 

çalışmalarını kapsayacaktır. Bu bölümün ürünleri RESOR müfredatı ve eğitim 

materyalleri olacaktır. 

 

RESOR eğitim yöntemleri, hedef kitlenin becerilerine, öğrenim deneyimlerine 

ve çalışma koşullarına adapte edilecektir. Yapılandırılmış ve mantıksal olarak 

ilişkilendirilmiş materyalin daha iyi özümsendiği ve daha yüksek bir performans 

seviyesine ulaştırdığı bilinmektedir. Eğitim yöntemleri/ enstrümanları/ materyalleri 

spesifik hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak geliştirilmelidir. 

1.1 Eğitim Yöntemi (Genel Olarak) 

 

Eğitime hazırlık aşamasında iki temel hedef dikkate alınmalıdır: eğitimin 

yapısının ve yöntemin tariflenmesi ve eğitim modüllerinin geliştirilmesi. Eğitim 

yöntemi, projede gerçekleştirilecek sonraki tüm faaliyetler için bir temel oluşturur. 

Eğitim faaliyetleri dahil olan tarafların profesyonel eğitimlerine katkı koyar. 

 

Projeye dahil olan ülkelerdeki kırsal kesim, büyük kentlerin etrafındaki tarımsal 

bölgeler, coğrafik alanlar üzerindeki etkinin temel göstergeleri olacaktır. 

 

Bütün materyaller kamu telif hakkı lisansı altında (kamu malı olarak) ulaşılabilir 

olacaktır ve Avrupa’daki öğretmenleri, danışmanları, öğrencileri, kursiyerleri ve  

paydaşları hedef kitlesinde bulunduracaktır. Proje Avrupa konferansları, çevre koruma 

faaliyetleri ve yayınlar yoluyla bilinir hale getirilecektir.  

 

RESOR eğitiminin genel özellikleri aşağıdaki gibidir: 

- Basit bir yapısı vardır; 

- Erişimi dostçadır; 

- Modüller arasında entegrasyon mümkündür; 

- Materyallere, dönütlere ve destek almaya odaklanmıştır; 

- Hedef kitle ve temsilciler için ideal yapıdadır; 

- Modül programı ve eğitim tasarımı isteğe uyarlanmıştır; 

- Sürekli rehberlik ve destek sunar; 

- Adım adım ve araştırmayla kanıtlanmış materyaller sunar. 

Eğitim ortamında en fazla etkili olacak yapıyı ve yöntemi seçmek çok önemlidir. 
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Genel olarak eğitim amaçları: 

Eğitim yoluyla neyin başarılması beklenmektedir? Bu çalışma kapsamında 

eğitim kaynakları projenin ana amacını, proje ortağı ülkelerdeki kırsal toplulukların 

kırsal alanlardaki hayatlarını yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak nasıl 

geliştirebilecekleriyle ilgili bilinç düzeyini artırmayı, destekleyecektir.  

 

Bu amaç, kırsal alandan gelen paydaşların YEK ve Tarımsal Atık Yönetimi 

üzerine eğitimlerinin sağlanması, onların da bu alanlardaki insanlara yardım 

edebilmeleri için kullanabilecekleri eğitim materyallerine erişimlerinin sağlanması 

yoluyla gerçekleştirilecektir. 

 

Proje, kırsal alanlardaki en ciddi problem olan bilgi ve bilinç eksikliğine yanıt 

vermektedir. Eğitim, YEK başlığı altında olumlu vizyonlara katılmak için yeni teknoloji 

ve yöntemler öğrenmek için yaratıcılığı ve yenilikçiliği güçlendirmeye özellikle 

odaklanacaktır. 

 

Eğitime ihtiyaç duyan grup:  

Eğitime kim ihtiyaç duymaktadır ve eğitimin verimini artıracak kursiyer 

kategorileri nelerdir? Bu çalışma kapsamında eğitime ihtiyaç duyan  çiftçiler, işverenler, 

yerel yönetim kuruluşları, çevresel vakıflar, kırsal kalkınma ajansları ve diğer 

paydaşlara, kırsal alanlarda YEK etkisini artırabilmek için kullanabilecekleri eğitim 

materyalleri temin edilecektir. 

 

Beklenen öğrenme çıktıları:  

Eğitim görmüş kişilerden eğitimin farklı aşamalarında ve eğitimin sonunda neyi 

bilmeleri ve ne yapmaları beklenmektedir? Eğitimin yoğunluk seviyesine ve modüllerin 

içeriğine bağlı olarak, katılımcıların YEK’in doğru kullanımını Tarımsal Atık 

Yönetimini doğru uygulamaları beklenmektedir. Bu onlara kırsal alandaki yaşamlarını 

geliştirme, çevresel etkiyi azaltma ve aynı zamanda gençler için yeni iş imkânları 

oluşturma fırsatları sunacaktır. 

 

Eğitim yönteminin kapsamı: 

Eğitim yönteminin kapsamında yüz yüze yoğun oturumlar, referans materyalin 

sağlanması, çevrimiçi ulaşılabilecek materyalin ve derlerin bir e-öğrenme platformu 

üzerinden sağlanması gibi hususlar bulunabilir. RESOR projesinin eğitimi kapsamında, 

konsorsiyum, hem eğitim materyallerine hem de RESOR el kitabına kolay erişimin 

sağlanması yoluyla çevrimiçi öğrenme yönteminin benimsenmesine karar vermiştir. 

RESOR el kitabı, internet kullanmayı bilmeyen veya internet erişimi olmayan kırsal 

alanda çevrimiçi içeriğe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

 

Eğitimin çevrimiçi öğrenim programının şunları sağlamayı amaçladığı vurgulanabilir: 
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• Hedef grup temsilcilerinin ihtiyaçlarını analiz etme ve belirleme yeterliliği; eğitim 

programı için ana adımların gelişimini planlama sorumluluğunu almak; YEK ve Atık 

Yönetimi planını hazırlamak; uygun kullanım aralığını seçmek; sorunları belirleme ve 

çözmede kendi davranışını koşullara uyarlamak, eğitim faaliyetlerini / yöntemlerini 

sunmak için uygun araçları kullanma planını hazırlamak; 

 

• Avrupa verilerini ve gelişimini yerel faaliyetlerin / eylemlerin organizasyonuna 

entegre eden bir profesyonel ve performans eğitimi bileşeni; 

 

• Kırsal alanlarda olumlu bir çevre etkisi ile yeni fırsatlar yaratmanın gereksinimlerine 

uyarlanmış yaşam boyu öğrenme alanında pratik beceri ve yetenekler geliştirmek için 

iyi bir fırsat. 

 

Eğitim içerikleri, her ülkenin ihtiyaçlarına ve Avrupa bağlamına göre tatmin edici bir 

şekilde uyarlanmaktadır. 

Çevrimiçi öğrenme deneyiminin sonunda kursiyerlere RESOR katılım sertifikası 

dağıtılacaktır. 

1.2 Eğitimin Amaçları 

 

Genel amaç: RESOR projesi, yeni eğitim metodolojisi, eğitim materyalleri geliştirmeyi 

ve yeni müfredata entegre etmeyi amaçlamaktadır. 

 

Bu hedefe, kırsal kesimden gelen insanlara YEK konusunda eğitim verilerek ve 

onları kalkınma için yeni fırsatlar yaratmak için kullanacakları eğitim materyalleri ile 

donatarak ulaşılacaktır. 

  

Özel hedefler: 

- YEK hakkında bilgi desteği sağlamak 

- Kırsal alanlarda girişimciliği desteklemek 

- YEK ve atık yönetimi sektörüyle ilgili işlerin etkinliğinin iyileştirilmesini desteklemek 

- Yeniliklerin YEK ve atık yönetimi ile ilgili şirketlere transferini desteklemek 

- Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesini desteklemek 

- Kırsal alanlarda istihdamı desteklemek 

- Yeni mesleki becerilerin geliştirilmesi 

- Kırsal alanlardaki yenilikleri desteklemek 

- Çevre koruma bilincini desteklemek 
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Tüm eğitim materyalleri kırsal bölgelerde yaşayanlar için yararlı bilgiler 

içermelidir. Eğitim içeriğinin çiftlik yönetimi bağlamında modern teknolojilere 

yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. 

 

Kursiyerler, eğitimin sonunda, öğrenme faaliyetinin doğrudan bir sonucu olarak, 

yenilenebilir enerji kaynakları ve atık yönetimi ile ilgili konularda problem çözme ve 

karar vermede gelişme sağlamış olmalıdır. 

 

1.3 Eğitimin İçeriği 

Eğitim materyalleri hem ortakların ulusal dilinde hem de İngilizce dilinde 

geliştirilecek, ardından öğretim materyalleri e-öğrenme platformu ile entegre edilecek 

ve uygulanacaktır. 

 

Bu faaliyet paketi, eğitim metodolojisinin iyileştirilmesini ve güncellenmesini, 

konu içeriğinin güncellenmesini ve geliştirilmesini içerecektir. Bu paket, RESOR için 

müfredat ve eğitim materyallerini oluşturacaktır. 

 

Ulusal dil versiyonunda ki tüm modüller pilot test sırasında test edilmelidir. Bu, her 

ortağın modülleri ulusal dilde test edeceği anlamına gelir. Birinin eğitimi tamamlamış 

olarak Kabul edilmesi için, kişinin/öğrencinin/stajyerin bu modüllerin 

değerlendirmesinden geçmesi zorunludur. 

 

 Eğitim İçeriği 

7 modül geliştirilmesi önerilmiştir: 

O2 / A1 – Biyo kütle enerji modülü GB (TR)  

O2 / A2 –Biyogaz enerji modülü ARID (PL) 

O2 / A3 – Güneş enerjisi modülü UU (TR) 

O2 / A4 – Foto voltaic enerji modülü UU (TR) 

O2 / A5 – Rüzgar enerjisi modülü BDIVE (HU)  

O2 / A6 – Jeotermal enerji modülü EUC (CZ)  

O2 / A7 – Hidro elektrik enerji modülü DEFOIN (ES)  

 

Pilot eğitimlerin her katılımcı ülkede 10-15 kişiyi kapsayacağı konusunda mutabık 

kalınmıştır. Daha once bahsettiğimiz gibi ulusal dil versiyonunda ki tüm modüller pilot 

test sırasında test edilmelidir. Bu, her ortağın ulusal dilde 7 modülü test edeceği 

anlamına gelir. 
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 Çevrim-içi Ortam 

RESOR projesinden yeniliklerin aktarılması eğitim kaynaklarının aktarılmasına 

dayanmaktadır - power point, word formatı, web portal ve ilgili eğitim metodolojileri 

ayrıca paket faaliyetlerin içeriği müfredata entegre edilecektir. 

 

RESOR projesinin eğitim materyallerinin içeriğinin hacmi birbirleriyle karşılaştırılabilir 

olmalıdır, but da word belgesi için 15 sayfanın ve PPT materyali için 25 slaydın üst 

sınırının olduğu anlamına gelir. 

 

Ayrıca, çekiciliği sağlamak için materyaller etkileşimli resimler/grafikler/şemalari 

çermeli, ancak 5 sayfadan fazla olmamalıdır.  

 

 Beklenen Sonuçlar 

Eğitim kursları, yoğun ve disiplinler arası bir çevrimiçi çalışma dizisi sağlamayı 

amaçlamaktadır. Kursun sonunda katılımcılar şunları yapabilmelidir: 

 

 RESOR öğrenme ortamını / eğitim programını kullanır ve öğrenme deneyimini 

günlük aktiviteleri aracılığıyla dışa aktarır; 

 

 RESOR kapsamında öğrenilenleri kırsal alanlara işlevsel bir entegrasyonunu 

sağlar;  

 

 Öğrenme deneyimi / eğitim program aracılığıyla edinilen RESOR bilgilerini 

bölgedeki diğer paydaşlara iletir. 

 

BÖLÜM 2: Öğrenenler/ Temsilciler/ Grup Seçimi 
 

2.1 İhtiyaç analizi 

RESOR projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri, kırsal 

alanlardan geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. Proje önerisinde mutabık kaldığımız 

gibi, proje kullanıcıları ve onların YEK ve atık yönetimi ile ilgili bilgi seviyeleri 

belirlenmiştir. 

 

Ana hedef kitle çiftçiler, çalışanlar, belediye hizmetleri, çevre kuruluşları, kırsal 

kalkınma acenteleri, atık bertaraf hizmetleri, biyokütle enerji sağlayıcıları, ziraat 

mühendisleri veya danışmanları, MEÖ'deki eğitmenler ve Avrupa'daki paydaşlardır. 

 

İhtiyaç analizi gözönünde bulundurularak, yüksek düzeyde performans ve 

anlayışa yol açmak amacıyla Avrupa güncel gereklilikleri ve sonuçlarının dahil edilmesi 

ve geliştirilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. 

 

Eğitim materyallerinin biçimi kolayulaşılabilen teknolojiler ve gereksinimler 

aracılığıyla  multimedia öğeleri ve Web teknolojileri, özellikle sosyal ağlar kullanılarak 

işlenmelidir. İçerik açısından işlenen bilgilerin beklenen sonuçların elde edilebilmesi 

için kısa, açık ve güncel olması gerekmektedir. 
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2.2 Kursiyerler / Temsilciler 

Proje konsorsiyumu, proje çalışma planının tüm yönlerini gerçekleştirmek için 

gereken tüm becerileri, uzmanlığı ve yetkinlikleri içeren bir ekipten oluşmaktadır. 

 

Bu proje sonunda ortaya çıkacak ürünü namacı, kırsal alanlardaki insanların 

YEK ve atık yönetimi aracılığıyla nasıl yeni fırsatlar yaratabileceklerini bilmelerine 

yardımcı olmak olacaktır. 

 

RESOR projesi başından itibaren geniş katılımcı ile yürütülecektir. Paydaşlar, 

ilk fikri çıktının – müfredatın hazırlanması sırasında metodolojik danışma için dahil 

edilecektir. 

İstişareler her ülkeden en az 3 paydaşın (toplam 15 kişi ile) katılımıyla yürütülecektir. 

Paydaşların ana katılımı pilot test sırasında yürütülecektir. Her ortak en az 10-15 kişiden 

oluşacak ve pilot test eğitimini yapacaktır. 

 

Daha sonar katılımcılar değerlendirme anketlerini dolduracak ve bu anketin 

çıktılarına gore eğitim içeriği geliştirilecektir. 

 

Katılımcıların en büyük katılımı, çoğaltıcı etkinlikler sırasında olacaktır. Her 

ortak çalıştaya en az 20 katılımcıyı davet edecek ve ürünleri ayrıntılarıyla sunacak ve 

tartışacaktır. 

 

En fazla ve doğrudan katılım, tüm test uzmanlarının eğitim materyalleri ve e-

öğrenme platformunun işlevselliği hakkında fikirlerini ve geri bildirimlerini ifade etme 

şansına sahip olacağı pilot oturum sırasında gerçekleşecektir. Bu aşamada, son 

kullanıcıların / öğrencilerin katılımı ve görüşleri proje çıktılarını net kisinin en üst 

düzeyde tutulmasına yardımcı olacağı için özellikle önem arzetmektedir.  

 

Buna ek olarak, sosyal medya aracılığıyla yaygınlaştırma sayesinde, potansiyel 

kullanıcılar proje konsorsiyumu ile iletişim kurma ve kendi fikirlerini önerme fırsatı 

bulacaktır. 

 

Proje web sitesi, ziyaretçilerin proje hakkında daha fazla bilgi edinmesini, Fikri 

Çıktılara ulaşması ve indirmesini ve en önemlisi RESOR projesinin eğitim içeriği ile 

etkileşimde bulunmasını sağlar. Öte yandan proje, diğer AB projelerinden ilgili ortakları 

kendi çıktıları hakkında bilgilendirecektir. 
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BÖLÜM 3:Modüller 

3.1 EğitimYapısı 

Eğitimin amacı, katılımcılara RESOR bilgi ve bileşenlerini gerektiği gibi 

kullanabilmeleri için ihtiyaç duyulan bilgi ve uygulamaları sağlamaktır.  

 

Onaylanan projede belirtildiği gibi, her modül için zorluk ve yeterlilik düzeyini 

tanımlamak için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi dikkate alınacaktır. 

 

Tüm mevcut materyallerin ve yeni yöntemlerin/ araçların geliştirilmesinin ve 

hedef grubun gereksinimlerine gore uyarlanmasının zorunluluğunun ana sebebinin bu 

olduğu görülebilir. 

 

Temel RESOR projesinden aktarılan ortak karara gore eğitim içeriği, hedef grubun 

ihtiyaçları bağlamında güncellenmelidir, bu da tüm eğitim materyallerinin kırsal 

alanlarda yaşayanlar için yararlı bilgiler içermesi gerektiği anlamına gelir. 

 

Bir rehber olarak, eğitim içeriğinin havanın kalitesi ve etkileri bağlamında 

modern yöntemlere / araçlara yoğunlaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

 
Materyaller ilgi çekici ve kullanışlı bir şekilde tasarlanacak, e-öğrenme 

platformuna entegre edilecek ve yaratıcı ortak lisans üzerinden indirilebilir olacaktır. 

Genişletilmiş müfredat, İngilizce dilinde ve tüm ortak kuruluşların dillerinde 

hazırlanacaktır.Projenin web sitesi bir RESOR portal olarak geliştirilecektir. 

 

BİT kaynakları, güncellenmiş eğitim metodolojisini takip etmek ve eğitime basit 

erişimi desteklemek için en son trendlere gore güncellenecektir. 

 

Eğitim ihtiyaçları, yeşil meslekler için talep edilen yeni becerilere odaklanarak 

MEÖ'de kalite güvence sistemlerini iyileştiren AB önceliğine yönelik bir mesleki eğitim 

platformunu uyarlamak üzere araştırılacaktır. 

 

Eğitim materyalleri, ilgili bölümlerden sorumlu farklı ortaklar tarafından 

İngilizce olarak yazılacak ve akabinde test edildikten, değerlendirildikten ve Kabul 

edildikten sonra pilot uygulamaları ve nihai yayın için ulusal dillere tercüme edilecektir. 

 

Tüm ortaklar, ilgili eğitim materyallerinin hazırlanması için çalışmaya 

başlayacaktır. Materyaller ortakşa blonlar üzerinde hazırlanacak ve sınırlı miktarda 

yüksek kaliteli içerik oluşturulacaktır. Bu içerik hazırlandıktan sonra, sorumlu ortaklar 

tarafından kalite çapraz kontrolü yapılacaktır. 

 

Azami seviyede ilgi ve performansa ulaşmak amacıyla eğitim materyalleri, 

katılımcıların başarıları için yapılan tanımlarına (EQF – Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 

tanımları) uygun olacaktır. 
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Sonuç, biyogaz tesislerinin yönetimine girişle birlikte biyokütlenin üretimi ve 

yönetimi için AYÇ'nin 2. ve 3. Düzey genel Modüle ve AYÇ'nin 4. Düzey ayrıntılı 

modülüne sahip bir e-öğrenme platform olacaktır. 

 
● Avrupa Yeterlilikler Çerçevesindeki seviyeleri gösteren tanımlayıcılar 

(AYÇ) 

Seviye Bilgi Beceri Yeterlilik Örnek 

Seviye

2 

 

Bir çalışma ve 

inceleme 

alanıyla ilgili 

temel olgusal 

bilgi 

Basit kuralları ve 

araçları 

kullanarak 

görevleri yerine 

getirmek ve rutin 

sorunları çözmek 

için ilgili 

bilgileri 

kullanmak için 

gerekli temel 

bilişsel ve pratik 

beceriler 

 

Bir parça özerklikle 

gözetim altında 

çalışmak veya 

inceleme yapmak 

Ortaokul (FI) 

Seviye

3 

Bir çalışma 

veya inceleme 

alanındaki 

gerçekler, 

ilkeler, 

süreçler ve 

genel 

kavramlar 

bilgisi 

 

Temel 

yöntemleri, 

araçları, 

materyalleri ve 

bilgileri seçerek 

ve uygulayarak 

görevleri yerine 

getirmek ve 

sorunları çözmek 

için gerekli olan 

bir dizi bilişsel 

ve pratik beceri 

Iş veya eğitimdeki 

görevlerin 

tamamlanması için 

sorumluluk almak; 

problem çözmede 

kendi davranışını 

koşullara uyarlamak 

(GCSE 

Dereceler A*-C 

UK) 

Seviye

4 

Bir çalışma 

veya inceleme 

alanı içinde 

geniş 

bağlamda 

olgusal ve 

teorik bilgi 

 

Bir çalışma veya 

inceleme 

alanındaki belirli 

sorunlara 

çözümler 

üretmek için 

gereken bir dizi 

bilişsel ve pratik 

beceri 

Genellikle 

öngörülebilir, ancak 

değişime tabi olan 

çalışma veya çalışma 

bağlamlarının 

kuralları dahilinde 

özyönetim 

uygulamak; 

 İş veya çalışma 

faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi için 

biraz sorumluluk 

alarak başkalarının 

rutin çalışmalarını 

denetlemek 

Abitur, 

meslekokulu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Finland#Primary_and_secondary_education
http://en.wikipedia.org/wiki/GCSE
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"Öğrenme Kazanımları": 

Bir katılımcının öğrenme sürecini tamamladıktan 

sonra ne bildiği, ne anladığı ve ne yapabileceğine 

ilişkin bilgi, beceri ve yeterlilik açısından tanımlanan 

ifadeler 

"Bilgi”: 

Bilginin öğrenme yoluyla özümsenmesinin neticesi. 

Bilgi, bir çalışma veya inceleme alanıyla ilgili 

gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların 

bütünüdür. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 

bağlamında, bilgi, teorik ve / veya olgusal olarak 

tanımlanmaktadır. 

"Beceri": 

Görevleri tamamlamak ve sorunları çözmek için 

bilgiyi uygulama ve teknik bilgiyi (know-how) 

kullanma becerisi. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 

bağlamında, beceriler bilişsel (mantıksal, sezgisel ve 

yaratıcı düşüncenin kullanımını içeren) veya tatbiki/ 

uygulamalı (el becerisi ve yöntemlerin, malzemelerin, 

araçların ve araçların kullanımını içeren) olarak 

tanımlanmaktadır.  

"Yeterlilik": 

Bilgiyi, becerileri ve kişisel, sosyal ve / veya 

metodolojik yetenekleri iş veya çalışma durumlarında 

ve mesleki ve kişisel gelişimde kullanmanın 

kanıtlanmış/ denenmiş yeterliliği. Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında, yeterlilik, 

sorumluluk ve özerklik açısından tanımlanmaktadır. 

 

3.2 Modül Tasarımı 

Potansiyel katılımcıların ihtiyaçlarını ve ilgi düzeylerini değerlendirdikten sonra, 

esnek ve özelleştirilebilir biçimde erişilebilecek eğitim modülleri geliştirildi.  

 

Ayrıca, Eğitim İhtiyaç Raporuna göre, çevrimiçi model etkileşimli olarak 

tasarlanacaktır ve ayrıca kullanıcının kendi yeterliliğini aşamalı olarak geliştirmesine ve 

ilgili seviye sertifikasını (2. seviyeden 4. Seviyeye kadar) almasına olanak tanıyan bir 

dizi önemli cevap / yanıt da içerecek şekilde tasarlanacaktır/ geliştirilecektir.  

 

Eğitim sırasında ele alınacak konular Eğitim Sağlama/ Şartı noktasında 

belirtilmiştir. 

 

Her bir "Modül", birincisi "temel", Seviye 2 ve 3 ikincisi "uzman" Seviye 3 

olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümü dikkatlice okuduktan sonra 10 

sorudan oluşan bir test sunulacak ve, başarılı bir performans gösterilmesi durumunda, 

edinilen yetkinlik düzeyine karşılık gelen bir sertifika verilecektir. İkinci bölümde de 

aynı prosedür izlenecektir. 
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Her bir ortak tarafından her modül için önemli bir uygulama örneği sağlanacak 

ve eğitici/ öğretici sürecin ve ilgili yetkinliklerin (EQF 2, 3 ve 4) açıklamasını içeren bir 

şablona dayalı olarak, ayrıca resimler ve varsa kısa video klipler de dahil olmak üzere 

usulüne uygun olarak sunulacaktır. 

 
Defoin, eğitim kullanıcısı örnek uygulamasının geliştirilmesi için örnek olay 

şablonundan hazırlanan ve etkileşimli hale getirilen bir şablon sunacaktır. 

 

Dolayısıyla önerilen model aşağıda sunulan şekilde oluşturulmalıdır: 

 

RESOR Eğitim Modülleri. 

 

- Her bir ortak, hedef gruplarla oturumlard üzenleyerek kendi ana diline yapılacak 

çevirilerden ve öğretim materyallerindeki pilot uygulamalardan sorumlu olacaktır.  

 

- Her bir ortak aynı zamanda proje faaliyetlerinin ulusal (veya mümkün 

olduğunda uluslararası) düzeyde yaygınlaştırılmasından sorumlu olacaktır. 

 

- ARID, Programın ve RESOR projesinin hedeflerini ve çıktılarını gösteren bir 

broşür örneği/ modeli sunacaktır. 

 

3.3 Modüllerin Yapısı: 

MODÜL 0: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA GİRİŞ 

• Genel 

• EğitimKonuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

 

MODÜL 1: BİYOKÜTLE ENERJİSİ MODÜLÜ 

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 
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MODÜL 2: BIYOGAZ ENERJİSİ MODÜLÜ 

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 

MODÜL 3: GÜNEŞ TERMAL ENERJİ MODÜLÜ 

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 

 

MODÜL 4: FOTOVOLTAİK ENERJİ MODÜLÜ 

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 
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MODÜL 5: RÜZGAR ENERJİSİ MODÜLÜ  

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 

 

MODÜL 6: JEOTERMAL ENERJİ MODÜLÜ 

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 

 

MODÜL 7: HİDROELEKTRİK ENERJİ MODÜLÜ  

• Genel 

• Eğitim Konuları 

• Özet 

• Öğrenme Çıktıları (Öğrenme Kazanımları) 

• Kılavuz Konular 

• Kılavuz Sorular 

• Çapa Metin (Bağlantı Metni) 

• Kelime Bilgisi 

• Kaynaklar ve Bağlantılar 

• Örnek Uygulama 

• Öz Değerlendirme Soruları 
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BÖLÜM 4: Eğitim Materyalleri 

RESOR projesinden yeniliklerin aktarılması, eğitim kaynaklarının aktarılmasına 

dayanmaktadır - power point, word formatı, web portalı ve ilgili eğitim 

metodolojilerinin yanısıra faaliyet paketlerinin içeriği müfredata entegre edilecektir.  

 

Tüm materyaller ortaklar tarafından geliştirilecek ve ortak yaratıcı lisans 

tarafından kullanıma sunulacaktır. 

 

Eğitim materyallerinin içeriğinin kapasitesi/ miktarı RESOR projesinin biriyle 

karşılaştırılabilir olmalıdır, bu da word belgesi için üst sınırın 15 sayfa ve ppt için 25 

slayt olduğu anlamına gelir. Ayrıca, ilgi çekici olması için materyaller etkileşimli 

illustrasyonlar/ resimler / şemalar içermelidir. 

 

Başvuru formu dikkate alınarak eğitim materyalleri hem ortakların ulusal dilinde 

hem de İngilizce dilinde geliştirilecektir, ardından öğretim materyalleri e-öğrenme 

platformuna entegre edilecek ve uygulanacaktır. 
 

BÖLÜM 5: Başarı Göstergeleri 

Değerlendirme sürecinde Donald L Kirkpatrick'in eğitim değerlendirme 

modelini takip edeceğiz – öğrenme değerlendirmesinin dört seviyesi. Bu görev, 

değerlendirme kriterlerinin tanımlanmasını ve eğitimin başarısının nasıl ölçüleceğini 

içerir. 

 

Eğitim aracılığıyla edinilen bilgileri ve katılımcıların genel performans 

kapasitesini değerlendirmek için çoktan seçmeli sorulara dayalı bir değerlendirme 

anketi geliştirilecektir. Değerlendirme, her modülün sonunda çevrimiçi ortamda 

gerçekleştirilecektir. 

 

Katılımcılar tarafından edinilen bilgiyi ölçmek için belli bir kullanıcı 

memnuniyeti anketi de kullanılacaktır. Bu, özellikle daha sonraki yayınlara hazırlık 

sürecinde nihai olarak doğru ve yeniden tasarlamak için eğitimin ilk yayın aşamalarında 

ve pilot uygulamalarda yararlı olacaktır.  
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Değerlendime

düzeyi ve türü 

Değerlendirme tanımı ve 

özellikleri 

Değerlendirme araç 

ve yöntemleri 

örnekleri 

İlgililik ve 

uygulanabilirlik 

1. Yansıtma/ 

Tepki 

Yansıtma/ Tepki 

değerlendirmesi, 

katılımcıların eğitim 

programına karşı ne 

hissettikleri ve eğitim ve 

öğrenme tecrübesinde ki  

kişisel tepkileridir. Örneğin: 

 

Katılımcılar eğitimi 

beğendiler mi ve eğitimde 

eğlendiler mi? 

 

Katılımcılar eğitimi amacına 

uygun buldular mı? 

 

Zamanlarını iyi 

değerlendirdiler mi? 

 

Öğrenmeden en iyi şekilde 

yararlanmak için gereken 

çaba düzeyi. 

 

Öğrenmede etkili olmak için 

kavranan potansiyel ve 

uygulanabilirlik. 

Genellikle 'tatmin/ 

memnuniyet formları'. 

 

Eğitim tecrübesiyle 

ilgili olarak kişisel 

düşüncelerin yeraldığı 

geribildirim formları 
 

Eğitim sonrası yapılan 

gözlemler ve anketler 

 

Katılımcılar tarafından 

yapılan çevrimiçi 

değerlendirme veya not 

verme 

Eğitim bitince hemen 

uygulanabilir. 

 

Yanstıma/ tepki 

geribildirimi almak çok 

kolaydır. 

 

Katılımcıların 

üzülmediğini veya 

hayalkırıklığına 

uğramadıklarını bilmek 

önemlidir. 

 

Katılımcıların, aynı 

tecrübeyi yaşayıp 

yaşamamaya karar verecek 

olan başkalarına karşı 

olumlu izlenim bırakması 

önemlidir. 

2. Öğrenme 

Öğrenme değerlendirmesi, 
öğrenme deneyiminin  

öncesinden sonrasına kadar 

bilgi veya entelektüel 

yeterlilikteki artışın 
ölçülmesidir. 

 

Katılımcılar, 

öğretilmesiamaçlananşeyiöğr

endiler mi? 

 

Katılımcı, deneyimlenmesi 

amaçlanan şeyi deneyimledi 

mi? 

 

Katılımcılarda eğitimden 

sonar istenen/ hedeflenen 

yönde veya alanda ilerleme 

veya değişimin düzeyinedir? 

Genellikle, eğitimden 

önce ve sonra 

uygulanan testler ve 

değerlendirmeler. 

 

Değerlendirme 

yöntemlerinin öğrenme 

amaçlarıyla yakından 

ilişkili olması gerekir.  

 

Grup ölçeğinde ölçüm 

ve analiz münkündür 

ve kolaydır. 

 

Tutarsız değerlendirme 

riskini önlemek için 

güvenilir, net puanlama 

ve ölçümler 

yapılmalıdır. 

Kurgusu nispeten daha 

kolaydır; ancak yansıtma/ 

tepki değerlendirmesinden 

daha fazla çaba ve özen 

gerektirir.  

 

Ölçülebilir veya teknik 

beceriler gibi belli 

eğitimler için son derece 

açık, net ve uygundur.  

 

Tutumsal gelişim gibi daha 

karmaşık bir öğrenme için 

kolay değildir, hatta bunu 

değerlendirmek çok 

zordur. 
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3. Davranış/ 

Tutum 

Davranış/ Tutum 

değerlendirmesi, 

katılımcıların öğrenmeyi ne 

düzeyde uyguladıkları ve 

davranışlarını ne düzeyde 

değiştirdikleriyle ilgilidir. Ve 

bu, duruma bağlı olarak 

eğitimden hemen veya birkaç 

ay sonar olabilir: 

 

Katılımcılar işlerine 

döndüklerinde öğrendiklerini 

uygulamaya koydular mı? 

 

İlgili beceriler ve bilgiler 

kullanıldı mı? 

 

Katılımcılar kendi rollerine 

(işlerine) döndüklerinde, 

çalışmalarında ve 

performanslarında somut 

(gözle görülür) ve ölçülebilir 

bir değişiklik oldu mu? 

 

Davranışlarındaki ve yeni 

bilgi düzeylerindeki 

değişiklik devam etti mi? 

 

Katılımcı, öğrendiklerini bir 

başkasına aktarabilir mi? 

 

Katılımcı, davranış/tutum, 

bilgi ve beceri düzeyindeki 

değişimin farkında mı? 

 
 

Değişimi, değişimin 

uygunluğunu ve 

değişimin 

sürdürülebilirliğini 

değerlendirmek için 

zaman içinde gözlem 

ve görüşme gereklidir. 

 

Değerlendirmelerin 

hemen göze çarpmadan 

ve sürekli olması ve 

akabinde uygun bir 

değerlendirme aracına 

aktarılması gereklidir. 

 

Değerlendirmeler, 

ölçümlerin 

güvenilirliğini ve 

tutarlılığını 

etkileyebilecek 

değişken bir faktör 

olan gözlemcinin veya 

görüşme yapılan 

kişinin öznel yargısını 

azaltacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 

 

Konuyla ilgili bir 

gösterge olan 

katılımcının görüşü de 

özneldir ve 

güvenilmezdir.  

 

Bu nedenle tutarlı ve 

tanımlanmış bir şekilde 

ölçülmesi gerekir. 

Değerlendirmeler, ilgili 

performans senaryoları 

ve belirli temel 

performans 

göstergeleri veya 

kriterleri etrafında 

tasarlanabilir. 

Davranış değişikliğini 

ölçmek, sayısallaştırmak 

ve yorumlamak, tepki ve 

öğrenme 

değerlendirmesine göre 

daha zordur. 
 
Basit hızlı yanıt sistemleri 

yeterli değildir. 

 

Göze çarpmadan devam  

eden değerlendirmelerin 

analizi ve yönetimi zordur, 

ve hatta baştan itibaren iyi 

tasarlanmış bir sistem 

olmadan neredeyse 

imkansızdır. 

 

Uygulamanın 

değerlendirilmesi son 

Derece önemlidir. 

Katılımcıların işe 

döndüklerinde iyi bir 

tepkinin/ yansıtmanın yada 

kapasitelerinde önemli bir 

artışın olmasının çok az bir 

önemi olsa da bu alandaki 

değerlendirmeler zor olsa 

da hayati önem taşır. 

 

Davranış değişikliği 

değerlendirmesi, faaliyet 

yöneticileri ya da 

katılımcıların tam 

desteğiyle mümkündür. Bu 

nedenle onları en başından 

sürece dahil etmek, aşağıda 

bahsedilen 4. Seviyedeki 

değerlendirmeyle bağlantılı 

olarak onlar için faydasını 

tanımlamak yararlı olur. 
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4. Sonuçlar 

Sonuç değerlendirmesi, 

katılımcının gelişmiş 

performansından kaynaklanan 

işletme veya çevre 

üzerindeki etkidir - 

asittestidir. 

 
Ölçümler genel olarak, 

aşağıdakiler gibi iş veya 

organizasyonel temel 

performans göstergeleri 

olacaktır: 

 

Birimler, değerler, yüzdeler, 

zaman ölçekleri, yatırım 

getirisi ve organizasyonel 

performansın diğer ölçülebilir 

yönleri; örneğin, şikayetlerin 

sayısı, personel değişimi, 

yıpranma, başarısızlıklar, 

israf, uyumsuzluk, kalite 

derecelendirmeleri, 

standartlara ve 

akreditasyonlara ulaşma, 

büyüme, eldetutma v.b. 
 

 

Bu ölçümlerin bir çoğu 

halihazırdaki normal 

yönetim sistemleri ve 

raporlama yoluyla 

uygulamaya 

koyulabilir. 

 
Buradaki zorluk, 

katılımcının 

girdisi/beslemesi ve 

etkisi ile hangisinin ve 

nasıl ilgili olduğunu 

belirlemektir.  

 

Bu nedenle, eğitimin 

başında katılımcıyla 

hesap verebilirlik ve 

ilgililik düzeyini 

belirlemek ve bu 

konuda anlaşmak 

önemlidir. Böylece 

katılımcılar da neyin 

ölçüleceğini 

anlarlar./bilirler. 

 

Bu süreç, normal iyi 

yönetim 

uygulamalarını kaplar 

– bunun sadece eğitim 

girdisine bağlanması 

gerekir. 

Bireysel olarak, sonuçların 

değerlendirilmesi zor 

değildir; tüm bir 

organizasyon karşısında bu 

çok daha zorlu hale gelir, 

özellikle de faaliyet 

yönetimine olan güven ve 

net hesap verebilirlik 

sürecini karmaşıklaştıran 

değişen yapıların, 

sorumlulukların ve rollerin 

sıklığı ve ölçeği nedeniyle. 
 

Ayrıca, dış faktörle 

rorganizasyon ve iş 

performansını büyük 

ölçüde etkiler ve bu da iyi 

veya kötü sonuçların 

gerçek nedenini bulanık 

hale getirir. 
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