ORTAKLAR
Leibniz University Hannover
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.ipw.uni-hannover.de/3654.html

Fikir:
CITY BOUND
City Bound katılımcılara yaşadıkları ortamlarda öğrenme tecrübeleri kazanm fırsatını sağlar. Macera aktivitilerinin aksine
katılımcıların hemen yanıbaşlarında kendi
sokaklarında uygulayabilecekleri daha etkili,
katılımcı, yeni bir öğrenme şeklini öne
çıkararak kişisel özgüven kazanımını
hedeflemektedir. Aktiviteler katılımcıların
er yada geç karşılaşabilecekleri gerçek
sosyal ortamları kapsamaktadır. Pozitif
kazanımlar güvenli bir şekilde ve heves
kırmaktan uzak olduğu için katılımcıların
ileride ihtiyaç duyabilecekleri görüşme
ortamlarında ve sosyal hayatta özgüvenlerini pekiştirecektir. Aktif ve başarılı
olmak katılımcıların sosyal becerilerini
daha üst seviyelere taşıyacaktır..

Leonardo Da Vinci
Yenilik Transferi
Projesi
Kasım 2013—Eylül 2015

bsj Marburg e.V.
http://www.bsj-marburg.de
City Bound Wien
http://www.citybound-wien.at/
Kırşehir National Educational
Directory
http://www.kirsehir.meb.gov.tr
Technical College “George Baritiu”
http://www.gerogebaritiu.ro
School Inspectorate Buzau County
http://www.isjbz.ro
Nevşehir Technical and Vocational
School
http://www.nevsehireml.net

Development Center for Small and
Medium Enterprises
http://www.cdimm.org

Bu proje AB komisyonu tarafından desteklenmekte
olup ürünler ve çıktıları komisyonun kendi fikirlerini
temsil etmemektedir.

Mesleki Eğitimde
Beceri Kazanımında
Katılımcı
Yaklaşımlar

NE?

NİÇİN?

Mesleki eğitimin genelde teorik bilgiler üzerinden
yürümesi birçok öğrenicinin sosyal becerilerini
geliştirmelerine katkı sunamamaktadır. Projedeki
amacımız Almanya ve Avusturya modelllerinden
esinlenerek mesleki eğitimdeki öğrenicilerimize yeni
bir kilit beceri kazandırarak katılımcı öğrenme
metodu ile Mesleki Eğitim mezunlarınızın kalitesini
yükseltmektir.

Komisyonca yayınlanan “Eğitim 2010” ilerleme raporuna
bakıldığında AB programlarının ve yeniliklerin mesleki
eğitimdeki başarısı genel okullara nazaran çok daha düşük
bir seviyede kalmıştır. Gençlerin hayat tarzına ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek programlar geliştirilememektedir. Ayrıca iş hayatında ihtiyaç duyulabilecek asıl becerilerde
göz ardı edilmektedir: “Mesleki eğitimde elde edilen beceriler katılımcıların hem iş hemde sosyal hayatlarında oynayacakları aktif rollerine katkı sunacak programları içermelidir.“ (Bruges Kommuniqué, p. 15). Sonuç olarak eğitim
programımız sadece iş bulmayı değil, bireyin sosyal dahiliyetinide garanti altına almalıdır.(ibid. p.3). Bireylerin sosyal
ve kişisel becerileri geliştirilerek kendi kararlarını almaları
ve daha katılımcı bir toplum üyesi olmaları sağlanmalıdır.

City Bound şehrin sookaklarını bir sınıf gibi kullanarak eğitim vermekte ve uygulandığı birçok ülkede
pozitif sonuçlar elde etmiştir. Projenin asıl çıktısı
farklı dillerde yayınlanacak olan el kitabı olacaktır.
Kaynağın hem eğitmenlere hemde katılımcı öğrenicilere katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca ortak
ülkelerin kullanımına açık olmak üzere kaynağın
online olarak paylaşımı planlanmıştır. Proje
çıktılarının tamamı ortak ülkelerin katılımı ve onayı
ile sunulacak olup test aşaması da yine aynı ülkeler
tarafından yürütülecektir..

NASIL?
Proje mevcut City Bound yaklaşımını 2 açıdan ele almaktadır.
Hem mesleki eğitimde profesyonel eğitim alanlar hemde daha
erken dönemde iş hayatına atılan katılımcılar için programlar
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Projemiz içerisinde şu verilerin bulunacağı bir kaynakça ile
IVET—VENTURE projesini kalıcı hale getirmek istemektedir.



Teorik bölüm: Mesleki eğitimde devamsızlık sorunu
ve çözüm yaklaşımları.



Uygulama içerikli bölüm: Farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek özelleştirilmiş eğitim yaklaşımları.



Sistem odaklı bölüm: Uygulanmış başarılı örnekler



Sürdürülebilir eğitim bölümü: Eğitmenlere yönelik
uygulanabilir programların sunulması ve kaynakça
oluşturulması

Kaynak kitabımızın hedef kitlesi: Mesleki eğitim kurumları,
okullar, eğitmenler, şirketler ve öğreniciler olarak planlanmıştır.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ARGE Şubesi
Terme Caddesi 40100 KIRŞEHİR, TR
İLETİŞİM:

Telefon: (0090) 3862135150
Email: arge40@meb.gov.tr

İletişim : D. Yunus ŞENBAY - ARGE, İng. Öğretmen

