Kariyer Gelişimi için Yeşil Etik Eğitimi (GET-Green) mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) de eğitim
verenler, öğretmenler ve MEÖ kurumları ve yöneticileri için başlangıç seviyesinde ve sürekli destek
sağlayan, çok taraflı bir Avrupa Projesidir.
GET-Green; MEÖ uzmanları için eko-sürdürülebilirlik eğitimi vererek onların işyeri temel becerilerini
geliştirmek için yenilikçi bir sistem başlatmıştır.
GET-Green girişimi tarafından MEÖ programına dahil edilen ana bilim alanı “çevre etiği”dir. Çevre
bilincine sahip olmak; iş arayanlar, işverenler, düzenleyici ve politika yapıcılara; AB işgücü
piyasasının sürdürülebilir bir Avrupa ekonomisi için akıllı ve yeşil işler yolunda ilerlemesi için
yardımcı olacaktır.
GET-Green in hedef grubu, çevre etiği alanında bilgi ve deneyim ihtiyacında olan MEÖ uzmanlarıdır.
Bu uzmanların nitelikleri, yeni bir yetkinlik tabanlı eğitim sistemi oluşturmak için Yetkinlik
Profillerinin oluşturulması ve Öğrenme Yollarında sunulan öğrenme sistemlerinin aktarılması ile
artacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için, GET_Green Projesi, ENV-ETHICs Projesi çerçevesinde
geliştirilen MEÖ programını transfer etmiştir.
Env-Ethics: GET-Green’in Başarılı Habercisi
Env-Ethics birkaç yıl önce başarılı bir biçimde MEÖ sistemine girmiştir:
 “Çevre Kirliliği Kontrolü” için mesleki eğitim araçları ve yenilikçi e-öğrenme içerikleri
 MEÖ uzmanlarının “çevre koruma” alanında yeteneklerini, kabiliyetlerini geliştirmelerini
hedefleyen harmanlanmış (blended) öğrenme metodları
 Avrupa vatandaşları ve kurumları için çevresel sorumluluğun geliştirilmesi için ekonomik ve
sosyal yaklaşımlar.
GET-Green Projesi için transfer edilen Env-Ethics Projesi çıktıları:
 Çevre Kirliliği Kontrolü” için, Env-Ethics e-course (ders) (web sayfasınde görülebilir)
 Env-Ethics e-kitap (Türkçe, Almanca, Hollandaca, İtalyanca, İsveçce, Romence, İngilizce
dillerinde)
 İnteraktif öğrenim için Env-Ethics DVD
 Env-Ethics ortaklarının tecrübeleri ve mesleki yeterlilikleri
Env-Ethics Projesi çıktılarının geliştirilebilmesi için, GET-Green Projesi:
 İçeriklerinin güncellenmesi ve GET-Green’in çok-dilli (multilanguage) interaktif e-portalına
eklemlenmesi
 İçerikleri ‘Öğrenme Çıktıları’ şeklinde ve yeni bilgi, yetenek ve yenilikçi kabiliyetlerin
yeniden organize edilmesi
 MEÖ eğitimcilerinin yenilikçi yeşil niteliklerini desteklemek üzere Env-Ethics modelinin
yapılandırılması
 Ortak ülkelerin ulusal eğitim sistemleri ve iş piyasalarının bağlamında Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi ve ECVET tanımlayıcılarının test edilmesi

GET-Green Konsorsiyumu: Çevre-İş-Eğitim Elele
GET-Green Projesinde, yedi ortak katılımcı, çalışmalarını ulusal (dört üye ve bir aday ülke) ve AB
düzeyinde, eğitim sistemlerini ve işgücü piyasalarını desteklemek üzere İngilizce, Bulgarca, Türkçe,
Almanca, Slovakça ve İtalyanca olmak üzere altı dilde sürdürmektedir.
SOKO Enstitüsü: 1991 yılında kurulmuştur ve devlet daireleri, üniversiteler ve diğer kurumlar adına
çoğunlukla ampirik birincil araştırmalar yapmaktadır. Sosyal araştırmanın tüm kuralları ile nicel ve
nitel araştırmalar yürütmektedir. Öncelikleri; işgücü piyasası ve sosyal politika, eğitim politikası ve
yenilenebilir enerji sektörüdür.
Uluslararası Yaşam Bilimleri Akademisi (IALS): 1979 yılında kurulmuştur. BMEP (Biyomedikal
Bilimler Değişim Programı) ve GBM (Yenilikçilik ve Teknoloji Biyotıp Transferi Derneği) ile
ortaklaşa çalışır. Bu üç bileşen kurum liderlik ve karar alma sürecini geliştirmek için yaşam bilimleri
alanında uluslararası bir iletişim ağı kurmuşlardır. IALS, insanlık ve doğal bilimler arasında, çevre
bilimleri ve yönetimi gibi kritik konularda eğitimler (daha çok yüksek düzeyli öğrenciler ve genç
bilimadamlarına) vererek bir köprü vazifesi görmektedir.
Biointech Araştırma-Geliştirme Merkezi: AB nin, yeni bilgilerin eğitime ve teknolojik yeniliklere
aktarılabilmesi için; araştırma geliştirme faaliyetlerinin rolünün arttırılmasına yönelik hedefleri
doğrultusunda kurulmuştur. Biointech, Bulgar ve Avrupa üniversiteleri, araştırma kuruluşları, sanayi
ve karar politika yapıcılar ile ortaklaşa olarak, tüketici ve çevre dostu teknolojileri, bilgi ve iletişim
teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme teşvik amacındadır.
Gazi Üniversitesi: 1920 de Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kurulmuştur. Şu anda, 25 fakülte, 21
yüksekokul, 18 araştırma merkezi, 5 enstitü, 50.000 öğrenci ile 10 meslek yüksekokulu, ve 3.000
üzerinde akademik personel bulunmaktadır. Personel teknik çalışmalar ve mesleki eğitim konusunda
son derece deneyimlidir. Gazi Üniversitesi transfer edilen ENV-ETHICS projesinin yürütücüsüdür.
Erbil Proje Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti: Türkiye’de mühendislik, müşavirlik, danışmanlık ve
proje tasarım hizmetlerinde önde gelen firmalardan biridir. ERBİL; çevre planlama ve program
yönetimi, katı atık yönetimi ve kirlilik kontrolü, su kaynakları projeleri, su temini, su ve atıksu arıtma
ve dağıtım şebekeleri, kanalizasyon ve ysğmursuyu sistemleri projeleri, ulaştırma projeleri, makine ve
jeoteknik mühendisliği ile toprak sondajlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ayrıca ERBİL, AB
Yaşam Boyu Öğrenme fonları tarafından desteklenen bir çok mesleki eğitim projesinde yürütücü ve
ortak olarak yer almıştır.
Slovakya Ulusal Ormancılık Merkezi (NFC): Slovakya Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş
bir organizasyondur. Ormancılık Danışmanlık ve Eğitim Enstitüsü; Orman Kaynakları ve
Enformasyon Enstitüsü; Orman Yönetimi Enstitüsü ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü olmak üzere 4
adet enstitü bu kuruluşa bağlıdır. Ormancılık Danışmanlık ve Eğitim Enstitüsü (NFC-IFCE Zvolen)
GET-Green projesinin ortağıdır ve ormancılık sektöründe geleneksel harmanlanmış (blended)
öğrenme kursları düzenler.

Lanza Vakfı: Etik alanında çalışan bir araştırma merkezidir. Halihazırda 3 araştırma projesi
yürütmektedir: Etik ve çevre Politikaları; Etik, Teoloji ve Felsefe; Etik ve Eczacılık. İtalya, ABD,
Slovakya, ve Ukrayna'da çevresel konularda Avrupa entegrasyonu için çevre odaklı ve sürdürülebilir
kalkınma için yeni bir kültüre özgün katkılar sağlayacak derinlemesine çalışmaları teşvik edecek bilgi
birikimine sahiptir. Lanze Vakfı’nın son çalışmaları, Fondazione Lanza’nın son araştırma faaliyetleri,
Padua Üniversitesi ve Venedik Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen yaşam tarzı, insan hakları,
sürdürülebilirlik konularında yoğun eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti odaklanmıştır.
GET-Green Projesi farklı kültürel altyapı ve tecrübelerden gelen mesleki eğitim sağlayıcıları,
ulusötesi ortaklığı ile aşağıda verilen görevleri yerine getirmek üzere işe koyulmuştur:
 Çevre etiğini MEÖ çalışma programlarına entegre edecek, Avrupa ve ulusötesi çalışmaları
destekleyecek özgün çalışma materyallerinin üretilmesi
 Hedef sektörler ve son kullanıcılar arasında mesleki eğitim sistemi için bir valorizasyon planı
uygulamak.
 Temel hedef grupları için; GET-Green girişimi, hedefleri, amaçları ve sonuçları hakkında bir
yaygınlaştırma programının tasarımı ve yürütülmesi
 GET-Green hedef çıktılarının, GET-Green konsorsiyumu içinde ve ötesinde dağılımı için
eğitim kuruluşları ve firmalarındaki son kullanıcılar ve yararlanıcılara danışmak.

GET-Green Projesinin Kapsamı:’ Yeşil İşler’ için Olması Gerekli Yeteneklerin Sağlanması
GET-Green, Avrupa ekonomisi için nasıl çalışır?
 Sürdürülebilir düşük karbonlu ekonomilerin gelişmesi için olanakları araştırarak.
 Endüstri ve diğer iş alanlarına, Avrupa’daki ve küresel ekonomilerdeki yapısal değişimlerle
uyum sağlayabilmeleri için destek olarak.
 Çevre koruma alanında çalışan işgücünün niteliklerini geliştirmek için eğitim programları ve
metodolojinin adapte edilmesini destekleyerek.
GET-Green, Avrupa iş bulma piyasası için nasıl çalışır?
 İnsanların yetenek ve yeterliliklerini, endüstri ve diğer iş alanları tarafından talep edilen “yeşil
işler” le eşleştirerek, uyumlaştırmak yoluyla.
 Eğiticilerin ve diğer mesleki eğitim ve öğretim eğiticilerinin niteliklerinin arttırılması için ana
(temel) etkenin çevre bilincinin olduğunun kabulü ile.
 İş ve işgücü uygulamalarında çevre eğitimi programları ile sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla.

 Yeşil ekonomiler için GET-Green girişimini desteklemek üzere, şeffaflık ve niteliklerin
kabulünün geliştirilmesiyle.

GET-Green için:
 Avrupa ekonomisi ve iş pazarı, iş için müracaat edenlerin kalitelerinin geliştirilmesi için
birtakım araçlara ihtiyaç duymaktadır.
 Avrupa’daki şirketler ve işverenler, iş alanlarında çevre bilincini oluşturacak, doğa dostu
stratejilere ihtiyaç duyarlar.
 Avrupa vatandaşları ve iş arayanlar, işin gerekliliklerini sağlayacak şekilde; hem günlük
hayatlarında hem de iş yaşamlarında çevre bilincinin oluşmasını sağlayacak bilgi ve yetenek
birikimine sahip olmak ihtiyacındadırlar.
GET –Green Projesi ile işgücünün becerilerini artırmak için geliştirilen istihdam araçları şunlardır:
 Avrupa 2020 hedefleri açısından eğitim ve mesleki eğitim uzmanlarının eğitimi ile ilgili
yenilikçi içerik ve metodoloji Transferi.
 Rekabet ve yenilikçiliğin devamı için Avrupa ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri
ve yetkinliklerin hedef kullanıcılara sağlanması.
 Avrupa işgücü piyasası ile ilgili olarak işlerle ilgili beceri ve yetkinliklerin ile profesyoneller
tarafından uygulamalarının teşvik edilmesi
GET-Green projesi Sonuçları: İş Alanları ve İnsanları Biraraya Getirecek Enstrümanların
Geliştitilmesi
GET-Green aşağıdakileri inşaa etmeyi amaçlar:
 İşle ilgili yetkinliklerin yapısal tanımı için bir sistem
 Bireysel tercihleri ve iş gereklerini kullanarak eğitmenler ve kişiselleştirilmiş öğrenme yolları
için yeni eğitim fırsatları
 Öğrenci merkezli yeni bir yaklaşım
 Mesleki profesyoneller için geliştirilmiş çevre etiği eğitimi
 Eğitmenler ve öğretmenler için yeni proaktif bir rol
 Mesleki eğitim uzmanları için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve MKTS' (ECVET)ye dayalı,
yenilikçi bir yetkinlik modelinin tanıtılması.

Aşağıda verilen GET-Green Projesi ürünlerinin geliştirilmesi ile:
1.Proje yönetimi ve koordinasyonu için GET - Green rehberlik materyalleri
İçerik: GET-Green projesinin yürütücüsü tarafından, diğer ortakların proje ile ilgili görevlerini etkin
bir şekilde yerine getirebilmeleri; lojistik-finansal ve insan kaynaklarının en etkili şekilde
değerlendirilebilmesi, planlanması ve izlenebilmesi için yazılı talimatlar
Hedef kullanıcılar: GET - Green ortakları
Dil: İngilizce

Ortam: Metin

2. GET-Green web sitesi:
İçerik: GET-Green yapısal modelinin oluşturulması ve işletilmesini teknik olarak destekleyecek proje
e-portalı
Hedef kullanıcılar: MEÖ öğretmenleri, eğiticileri, MEÖ kurum yöneticileri
Dil: Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Slovakça, Türkçe
Ortam: web sayfası
3. GET-Green Teknik e-kitap ve Kılavuzlar
İçerik: GET-Green eğitim araçlarının içeriğinin hazırlanması ve geliştirilmesini destekleyecek teknik
e-kitap
Hedef kullanıcılar: MEÖ öğretmenleri, eğiticileri, MEÖ kurum yöneticileri
Dil: Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Slovakça, Türkçe
Ortam: Veri tabanı
4. GET-Green Öğrenme Çıktıları
İçerik: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, 5, 6 ve 7. referans seviyeleri için yapısal bir yeterlilik modeli.
GET-Green Öğrenme Çıktıları, yeni Yeşil Enerji İnnovasyonları içeriğinin b-öğrenme modülüne
aktarılmasıdır. İçerik, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, 11 farklı mesleki alan için yeterlilik
profilinin organizasyonudur. Her bir meslek alanı ve yeterlilik profili için yeşil yetenekler-bilgiyetenek ve yeterlilik tanımlanmıştır. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilik Birimleri bir düzen içinde
yapılandırılmıştır. 11 meslek için bireysel Öğrenme Yolları düzenlenmiştir.
Hedef kullanıcılar: Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, öğretmenler ve mesleki kurumsal
yöneticileri
Dil: Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Slovakça , Türkçe
Ortam: Veritabanı

5. GET-Green DVD-ROM
İçerik: GET-Green DVD-ROM, özel konular üzerine mesleki eğitim kurslarından oluşur. DVD nin
çok lisanlı off-line versiyonunda; proje kapsamında seçilen 11 meslek alanının yeşil yetenekleri,
Yetkinlik Profilleri ve bireysel öğrenme yollarına göre detaylandırılmaktadır.
Hedef kullanıcılar: Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, öğretmenler ve mesleki kurumsal
yöneticileri
Dil: Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Slovakça, Türkçe
Ortam: DVD

6. GET-Green Test Raporları
İçerik:

Test

seanslarında

uygulanan

b-öğrenme

aracının

içerik

ve

işlevsellik

açısından

değerlendirilmesi için rehber ve örnek test uygulamaları
Hedef kullanıcılar: Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, öğretmenler ve mesleki kurumsal
yöneticileri
Dil: İngilizce
Ortam: web sayfası, metin
7. GET-Green Kıymetlendirme (Valorizasyon) Stratejisi
İçerik: Yaygınlaştırma ve kullanım planları içeren bir kıymetlendirme stratejisi; yaygınlaştırma
malzeme ve faaliyetlerinin organizasyonunun detaylandırılması.
Hedef kullanıcılar: Mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, öğretmenler ve mesleki kurumsal
yöneticileri
Dil: Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, Slovakça, Türkçe
Ortam: web sayfası, etkinlikler, broşür
8. GET-Green Kalite Güvence ve Değerlendirme Raporları
İçerik: Fikri ve Sınai Hakları için telif hakkı anlaşması; kıymetlendirme anlaşması; değerlendirme
raporları; ara ve nihai iç raporlar; nihai dış raporu gibi projenin taahhüt edilen kalite standartlarına
göre ilerlemesini desteklemek amacıyla hazırlanan talimat belgeleri:
Hedef kullanıcılar: Proje ortakları
Dil: İngilizce
Ortam:metin
GET-Green b-öğrenme Modeli: Adım-Adım
Adım 1: Meslek alanlarının seçimi/hedeflenen yeşil yeteneklere göre (bilgi, beceri, yetkinlik ve
Avrupa Nitelik Çerçevesi-EQF) Yetkinlik Profillerinin tesbiti
Adım 2: Her meslek alanı için yeşil yeteneklerin tanımlanması/ Yetkinlik Profilleri
Adım 3: Konu içeriklerinin dağıtımı/meslek alanlarına göre alt başlıkların uyarlanması/EQF seviyeleri
ve yeşil yeteneklere göre Yetkinlik Profilleri
Adım 4: Öğrenim Çıktılarının yapılandırılması/ Yeterlilik Birimleri düzeni.
Adım 4A: Yetkinlik Profilleri ve EQF düzeylerine göre Öğrenim Çıktılarının yapılandırılması (Adım 3
deki yapılandırılmış öğrenim içeriğini kullanarak)
Adım 4B: Yetkinlik Profilleri ve EQF düzeylerine göre Nitelik (kalifikasyon) Birimlerinin
düzenlenmesi (Adım 3 deki yapılandırılmış öğrenim içeriğini kullanarak)
Adım 4C: ECVET derecelendirme (notlandırma) sisteminin oluşturulması ((ECVET kredi sistemleri)

AB İş Piyasası nasıl Yeşillendirilir: Sanayi Deneyiminizi zenginleştirin
MEÖ profesyonellerini GET-Green için nasıl destekliyoruz?
 Başarılı bir proje olan Env-Ethics Projesinin çıktılarının transfer ettik ve geliştiriyoruz
 Mesleki eğitim öğretmenlerine harmanlanmış modül tabanlı öğrenme programını
öneriyoruz
 Mesleki eğitim öğretmenlerine kendi dillerinde ya da anladıkları bir dilde ihtiyaçları
olan bilgiyi sunmak için çalışıyoruz (Bulgarca, Almanca, İngilizce, İtalyanca,
Slovakça, Türkçe)
 GET-Green Projesinin öğren(i)ci-merkezli yaklaşımı doğrultusunda niteliklerini
yükseltmek üzerinde yoğunlaşıyoruz
 Birimleri, boyutları, kombinasyonu, GET-Green ürünlerinin valorizasyonu için
değerlendirme ve doğrulama süreçlerini tanımlayarak şeffaf bir Mesleki eğitim yapısı
tasarlıyoruz
Hedef gruplar üzerinde; GET-Green yapısal modelini test ederek, geri bildirimler alıyoruz.
Mesleki eğitim öğretmenleri yeşil düşünceye nasıl sahip olabilir?
 Farklı öğrenim metotları, özel içerikler ve eğitim biçimlerinin kombinasyonundan
faydalanır.
 EQF ve ECVET prensipleri ile uyumlu yetkinlikler elde eder.
 Avrupa iş piyasasının gerektirdiği içerik ve eğitimleri sağlayabilecek, çok lisanlı elektronik
platformlara erişim sağlar.
 Trasfer edilen Env-Ethics Projesine getirilen yeniliklere erişim sağlar.
 Yeni modelin sınırlılıkları ve gerekliliklerini karşılayacak yeni becerileri elde eder.
 İşgücü piyasasındaki işverenlerden, işletmelerden, yatırımcılardan, kurumlardan ve karar
vericilerden GET-Green işleyişini öğrenir.
 Yeni niteliklerinin mükemmelliği tanınır, kabul edilir.
 Uygun iş teklifleri alırlar.
GET-Green: Geleneksel Eğitim Yöntemlerinden; Öğren(i)ci Odaklı,, Modul Tabanlı
E-Öğrenime Geçiş
Geleneksel Eğitim şunları içerir:
 Resmi olarak organize edilen etkinlikler: dersler; çalıştaylar; çalışma grupları, seminerler;
durum sunumları, video, sesli ve bilgisayar tabanlı kaynaklar.
 Merkezi çalışma müfredatı
 Eğitimi veren bir öğretmen
 Eğitimi alan öğrenciler

 Öğrencinin tercihlerini, toplumun ve işverenin ihtiyaçlarını dikkate almayan genel bilgi ve
yeteneklerin öğrenciye verilmesi
Yeni dünya ise şunları gerektirir:
 Öğren(i)ci merkezli çalışma programları
 Sadece bilgi ve eğitim veren eğitimciler değil, öğrenmeyi kolaylaştıran yardımcılar
 İş odaklı profesyonel becerileri kazanmak için İşyeri eğitimi.
 İşverenin ihtiyacı ile iş arayanların eğitimini ilişkilendirmek
 işgücü piyasası sonuçlarının öngörülebilirliği.
GET-Green Projesinin Öğren(i)ci Tabanlı Yaklaşımı Neleri Kapsar?
 Ne öğrenmek istediklerini öğren(i)ciler belirlerler.
 Öğren(i)ciler, öğrenme tempolarını kendilerine göre ayarlayabilirler.
 Öğren(i)ciler, çalışmak için kendi tercih ettikleri araçları, enstrümanları seçerler.
 Öğren(i)ciler, şimdiki ve gelecekteki kariyerleri için nelere gereksinimleri olduğunun ve
işgücü piyasasındaki engellerin bilincindedir.
 Eğitimciler, ilgili eğitim vermek için gerekli tüm beceri ve deneyime sahip, hazır ve
donanımlıdır.
GET-Green Projesinin Araç Havuzu şunları içerir:
 Blended (karma) E-öğrenme: E-öğrenme, geleneksel metotlarla harmanlanmış; bir kitaba bağlı
olmayan, melez bir metottur; ve temel olarak öğretmenler, öğrenciler ve çalışma malzemeleri
arasındaki etkileşim için yeni bir yoludur.
 Internet tabanlı öğrenme ve test platformları: öğrencilere kendi öğrenme hızlarına uygun bir
zamanda ve uygun bir ortamda bilgilere erişmek için fırsat verir ve bir sınıfta olması mümkün
olmayan öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlar.
 Doğru - Yanlış soruları: alternatif olanaklar temelinde oluşturulan testler
 Çoktan Seçmeli Testler: GET-Green projesi hedef grubunun çevre koruma ve çevre etiği ile
ilgili alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerin çok geniş yelpazede etkili ve verimli bir şekilde
değerlendirme yöntemidir (Haladyna, 1999).

GET-Green Projesinin Yönetiminin Desteklenmesi
GET-Green ortakları şunlardan sorumludur:
 Formal (resmi) ve formal olmayan eğitimler için GET-Green programının hem ulusal hem de
Avrupa organlarında kabul görmesi için sektörel organizasyonlarla ortaklıklar inşa etmek.
 GET-Green modelinin uygulanması ve nihai akreditasyonu için etkin ve uygun önlemlerin
desteklenmesi

 Ekoloji ve çevre ile ilgili konularda, GET-Green projesinin çıktılarının düzenlenmesi ile
eğitim stratejilerinde gerekli olan ve uzun zamandır beklenen değişimlerin teşvik edilmesi
 Mesleki eğitim öğretmenlerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi seviyeleriyle, ECVET
noktaları ve AB belgelendirme göre niteliklerinin sürekli olarak artırılması için GET-Green
modelinin tanıtılması.

GET-Green Kalite Güvencesi Yönetimi şunları içerir:
 GET-Green proje ortaklarının, proje yönetim planı ve değerlendirme kriterlerinin
geliştirilmesinde çevre etiği ve eğitim konularındaki tecrübelerinden faydalanılması
 GET-Green projesinin hedef gruplar ve potansiyel yararlanıcılar üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi
 Proje İzleme komitesi tarafından ‘iç izleme’ sisteminin geliştirilmesi
 GET Green proje çıktılarının, potansiyel yararlanıcıları temsilen proje ortakları tarafından test
edilmesi
 İç değerlendirici projenin başarııyla tamamlanması ve proje yönetiminin kalitesinin
onaylanmasından sorumludur
 GET-Green proje yönetim dokümantasyonunun ve iş akışlarının denetlenmesi
 Kalite kontrol ve kalite yönetiminin ara ve final raporlarda da belirtildiği gibi yapılması
 İç ve dış değerlendirmelerin yapılabilmesi ve kalite kontrol kriterlerinin revizyonları için
ortakların toplantılar düzenlemesi
 GET-Green projesinin gidişatının değerlendirilmesi ile; Kalite Güvencesi Yönetimi sağlanır.
GET-Green Modelinin AB ye getireceği katma değer nedir?
 GET Green projesinin çıktıları Avrupa’daki tüm hedef grupları için uygundur ve ulaşılabilir.
 GET-Green projesi, uluslararası, disiplinlerarası ve sektörlerarası fayda sağlayabileceği gibi
uluslararası bilgi ve deneyimlerin transfer edildiği bir platformdur.
 GET-Green çevre problemleri ile başetmek adına sürdürülebilirlik ve etiği işin içine entegre
etmektedir.
 GET-Green çevre etiği eğitim modeli, Avrupa’da yeşil ekonomilerin inşa edilmesi çabalarına
katkı sağlar.
 GET-Green Avrupa mesleki eğitim inisiyatiflerine, Pan_Avrupa (Avrupa Birliği) eğitim
kaynaklarının geliştirilmesi ve mesleki eğitim hareketliliği ile katkı sağlar.


GET-Green modeli

iş alanlarında yönetici ve çalışanların, insan aktivitelerinin ekolojik

etkileri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

GET-Green Projesi Valorizasyon Stratejisi

GET-Green projesinin valizasyonu şu yöntemlerle yapılır:
 GET-Green web sayfası ile
 GET-Green projesi ile ilgili Hükümet organlarının, STK ların ve eğitim sektörünün
derinlemesine işin içine girmesi ile,
 GET-Green modeli ile ilgili bilgi sağlamak ve ürünlerle iligili geri bildirimler almak için kamu
kurumları ve hedef gruplarla temasa geçmek,
 Seminerler, konferanslar ve toplantılar vasıtasıyla, proje sonuçlarıınn hedef gruplar ve
yararlanıcılar arasında sirkülasyonunun sağlanması
 Ortak ülkeler tarafından ilgili konferansların düzenlenmesi
 Her ortak ülkede, proje ürünlerinin test edilmesi amacı ile 25 katılımcı ile mesleki eğitimlerin
düzenlenmesi.
GET-Green Projesi Yaygınlaştıma Planı şunları da içermektedir:
 Valorizasyon toplantılarına her ortak ülke temsilcisinin katılması
 Beklenilen GET-Green çıktıları ve proje amaçları ile ilgili basın bildirisinin yayınlanması
 Eğitim modülleri ve materyallerinin ortaklar ve ilgili web sayfalarında ilan edilmesi
 Ortak işler ve GET-Green modülleri ile ilgli broşürlerin hazırlanması (bütün ortaklarını
dilinde)
 Konferans kitaplarında ve makalelerde yer alması
 Projenin sürdürülebilirliği için web sayfasında tartışma grubu (kurulu) oluşturulması
 GET-Green proje grubunun dışındaki kullanımlar içinde proje ürünlerinin tasarlanması
GET-Green Projesinin Etkisi: İş ve İşgücü Piyasasının İhtiyaçlarını Karşılamak
GET-Green Projesi hedef grupları:
 Ortak ülkelerde, mesleki eğitimde çevre etiği eğitimi ve uygulanmalarının devreye alınması ve
geliştirilmesinin desteklenmesi,
 Öğrenme çıktıları ve e-öğrenme deneyimlerine dayanarak, ulusötesi karakterli birbirine bağlı
çalışma döngüleri,
 Çevre etiğindeki yenilikçi içerikler,
 Mesleki eğitim uzmanları için kalifikasyon profillerinin detaylandırılması amacıyla Avrupa
Kalite Çerçevesinin uygulanabilir gereklilikleri
elde edeceklerdir.

GET-Green Projesi hedef sektörleri:
 Çevre etiği alanında mesleki eğitim uzmanlarının eğitimi için yeni ve geliştirilmiş seçenekler,
 GET-Green projesinin çıktılarının transferi için sektörel ağlar,

 GET-Green projesi araçlarının başarısı ve geçerliliğinin kontrolü için her bir aracın ve
kılavuzların üretimi ve uygulanması için destek sistemleri.
 ECVET için ilave kalite desteği ile belirli sektörel ve ulusal ihtiyaçlara göre esnek bir temel
elde edeceklerdir. ,

GET-Green Projesi coğrafi hedefleri:
 Yerel: GET-Green projesi, yerel ekonomilerde çevre etiğinin değeri garanti eden eğitimleriyle
AB stratejileri ile yerel stratejik ve kalkınma planlarının uyumlaştırılmasına katkıda
bulunmaktadır.
 Ulusal: Mesleki eğitim uzmanlarının şeffaf ve transfer edilebilir kalifikasyonlarının ulusal ve
AB standartları ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması için MEÖ ile ilgili
organizasyonların kurulması.
 Bölgesel: GET-Green projesi ortaklarının mesleki eğitim (MEÖ) sistemleri farklı sosyoekonomik statülere sahiptir. Gerçek ihtiyaçları belirlemek için ulusal özellikler dikkate
alınmalıdır.
 Avrupa: GET-Green ortaklarının deneyim, bilgi ve verilerini toplar ve eğitimden çalışmaya
yumuşak bir geçiş konusunda Avrupa'da politika oluşturmaya katkıda bulunur. GET-Green
Türkiye gibi AB üyesi olmayan bir ülkede mesleki eğitim politika girişimleri ve prosedürlerin
uygulamasına katkıda bulunur.
Uzun Vadedeki Etkileri: Avrupa Ekonomisi Yeşilleniyor
Ortak ülkelerdeki GET-Green Proje hedef grubu:
 Çevre koruma ile ilgili faaliyetlerde, çeşitli sektör ve iş alanlarında MEÖ uzmanlarının
eğitiminde kullanarak GET-Green projesinin stratejisi ve çıktılarından faydalanmak
 MEÖ Öğrenme Yollarının yenilikçi içerik ve yapılarla geliştirilmesi
 MEÖ uzmanlarının uluslararası düzeyde hareketliliğinin artmasının desteklenmesi

GET-Green Projesi hedef sektörleri:
 MEÖ uzmanlarının çevresel sürdürülebilirlik konusunda gelişmiş bilgi ve becerilerinden
faydalanılması
 Çevre etiği alanındaki AB sektörel politikaları ile senkronizasyon için hedef önlemlerin
kullanılması
 Avrupa Yeterlilik Çerçevesi sisteminin uygulanması için yeteneklerinin artırılması
 KOBİ’lerin spot eğitimler için GET-Green girişimlerine katılmasının organizasyonu ve teşvik
edilmesi.

 Nitelikli profesyonellerin işe alınması ve mevcut iş gücünün yeterliliğini yükseltmek için
istihdam seçeneklerinin geliştirilmesi.
GET-Green Projesinin coğfari alanlar üzerindeki etkisi:
 Yerel: GET-Green ürünlerinin uygulanabilmesi için son-kullanıcılarla hedef gruplar arsında
yakın ilişkilerin kurulması. Yerel eğitim kurumları, yeni mesleki becerilerin devreye girmesi
ile desteklenecektir.
 Ulusal: Kıymetlendirme yaklaşımı ve girişimler ulusal MEÖ sistemlerine GET-Green
ürünlerinin entegrasyonunu birleşmesini sağlayacaktır. Mesleki başarıları sürekli yükseltme ve
sertifikasyon için GET-Green modeli yeni ufuklar açacaktır.
 Bölgesel: MEÖ eğitim tekliflerine on-line erişim GET-Green modelinin yaygınlaştırılmasını
destekleyecektir. Çevre bilincini artırmaya yönelik GET-Green faaliyetleri, çevreninde
gelişimini sağlayacaktır.
 Avrupa: Yenilikçi GET-Green yaklaşımı eğitim sistemi ve başarılarının yükseltilmesi
kapasitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Olumlu koşullar Avrupa vatandaşlarına daha iyi
sosyal, eğitim, sağlık hazır erişimi ve diğer fırsatlar verecektir.
GET-Green Projesi tamamlandıktan sonra
Proje ortakları ve ilgili organizasyonlar, projedeki yenilikleri ve materyalleri ülkelerinde ve
mesleki alanlarında çalışma ve iş ortamlarını geliştirmek amacıyla kullanacaklardır. Çevre
etiği alanındaki uzmanlık ağı, ileride de yeni işbirliklerinin kurulmasına olanak tanıyacaktır.
GET-Green platformu katılımcıların daha sonraki işbirlikleri ve ortak çalışmaları için işlevsel
ve ulaşılabilir tutulacaktır.
Çevre etiği yönetimi mesleki eğitimi Avrupa MEÖ standartları ile desteklenecektir. Bu
standartlar, innovasyonlar ve Avrupa’da paylaşılan tecrübeler, özellikle de Avrupa yeşil
ekonomilerinin temellendirilmesi için faydalı olacak ulusal MEÖ sistemlerinde yeni fikir
araçların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Faydalarını özetlediğimizde: GET-Green Projesinin Sağladığı Yetenekler, Sınıfında Ötesinde
MEÖ uzmanları için:


Artan motivasyon ve öğrenme ilhamı.

 Operasyonel ve tamamen uygulanabilir fonksiyonlu e-öğrenme ortamı.
 Çevre koruma ve çevre etiği alanında özgün eğitim ürünleri.
 İşle ilgili Yetkinlik Profilleri.

İş Alanları için:
 Pazar ihtiyacı analizi.
 Motivasyonu çok yüksek ve beceri sahibi işgücü.
 Ekolojik bilince sahip tüketici ve işverenlerin beklentilerini karşılayabilecek gelişmiş
deneyim.
 Kalifikasyonun yükseltilmesi için temiz ve net işgücü pratikleri.

Toplum için:
 Modern eğitim politikalarına doğru bir adım.
 Farklı bölgelerde çevre etiği uzmanlık alanında artış
 Entegrasyon ve ilgili eğitim ve mesleki prosedürlerin geliştirilmesi.
 Avrupa vatandaşları ve meslek örgütleri arasında çevre etiğinin statü kazanması için destek.
 Ekonomide ve toplumdaki çeşitli sektörlerde etikle ilgili suç oranlarında azalma.

