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Eğitim Kılavuzu
Bu kılavuz proje sürecinde hazırlanmış genel bir eğitim materyalidir. Tarihi yapıların
restorasyonu ve korunması alanında verilen eğitimler için temel teşkil etmesi
amacıyla hazırlanmıştır. Her eğitim merkezinin sahip olduğu ülkeye özgü koşul ve
gereklilikler her bölümün sonunda açıklanmıştır.

Eğitim Kılavuzu „Eğitim ve ileri eğitim“
Bu bölümdeki kısımlar organizasyonel yapıyı, personel seçimini, katılımcıların
belirlenmesi, onlarla iletişim kurulması, çerçevenin oluşturulması ve hizmet
sektörlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu eğitim merkezlerinin sunduğu bütün
programlar için geçerlidir: yeterlilik sertifikası ve katılım sertifikası ile eğitim,
fonlandırılmış eğitim teklifleri ve diğer emek piyasası politikası ölçüleri.
Varolan farklılıklar bütün bölümlerde açıklanmıştır.
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Organizasyon
Müfredat
 Yönetime danıştıktan sonra eğitim konularını geliştirmek
 Hedef kitleye, piyasanın durumuna, olası müşterilere ve olası sponsorluk
imkanlarına göre konuları, yöntemleri belirlemek
 Öğrenmenin, içeriğin, kullanışlı yöntemlerin, kaynakların ve eğitmenlerin
belirlenmesi
Normal olarak, müfredat her eğitim merkezinin planlama prosedürüne uygun olarak
hazırlanır. Kurs içeriğinin belirlenmesi sırasında müfredat konuları yönetim ve maddi
konulara uygun olarak düşünülmüş ve eğitim merkezlerinin finansal durumlarına
uygun olarak düzenlenmektedir.
Müfredat hedef kitleye uygun olarak içeriğin, yöntemlerin ve basılı materyalin
belirlenmesi anlamına gelir. Diğer önemli bir konu ise piyasa durumudur, sosyopolitik ortam, potansiyel müşteriler ve kaynak yaratma politikaları da önemlidir.
Uygulamalı eğitim aşamaları ve değerlendirmeye ilişkin hükümler de belirlenir. Konu
seçilir ve akabinde uygun yöntemler, kaynaklar ve içeriği katılımcıya aktaracak yetkin
personel belirlenir.
Dış müşteriler veya fonlandırılmış projeler için müfredat onların rehberlerine uygun
olarak hazırlanır. Sorumlu eğitim merkezi müdürüdür.
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Planlama
 Müfredat ve planlama bir birim olarak düşünülür
 Seminerleri organize etmek ve hazırlamak ( ekipmanı, materyali, odaları
hazırlamak, eğitim personelini ve muhtemel ortakları belirlemek )
Yukarıda “Müfredat” başlığı altında belirtildiği gibi eğitim merkezinde müfredat ve
planlama tek bir birim olarak düşünülür. Planlama projenin / hareketin hazırlık
aşamasında aktiviteler anlamına gelir. Bu eğitim merkezi için ekipman, material,
imkanlar, personel ve potansiyel ortakların son olarak koordine edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu aynı zamanda katılımcılar ve ilgili müşteriler için de geçerlidir.
Sorumlu olan eğitim merkezi müdürü ve onun personelidir.

Ücretlendirme
 Odalar için ücret belirlemek, diğer sabit masrafları ve seminer ücretlerini
belirlemek (eğitim personeli, materyali, vb. ücretleri)
 Seminerin son ücretlendirilmesi
Ücret hesaplanması eğitim merkezinin idaresi tarafından yapılır. Bu merkezin kendi
hizmetleri, dış müşteriler için hizmetleri ve fonlandırılmış hizmetler için geçerlidir.
Emek piyasası politikaları kurumun müdürü tarafından değerlendirilir. Eğitim
merkezinde farklı bölümler arasında ödenek dağılımı ve oda kullanımı masrafları
bulunmaktadır. Bunlar kurumun müdürü tarafından çalışılır ve yıllık olarak belirlenir
ve her yeni hizmet için onunla beraber karar verilir.
Dahası, toplam proje masraflarının belirlenebilmesi için kurumun sabit masrafları ve
diğer kursla ilgili masraflar da dahil edilir. Fonlandırılmış projeler için fon gereklilikleri
ve dış müşteriler için onların şartlarına uyum değerlendirilmelidir. Projenin sonunda
hesaplama yapılması projenin aşamalarından biridir.
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Test aşaması
 İçeriği, yöntemleri, şartları ve masrafları kontrol etmek için seminerin ilk kez
denenmesi
Bizim anlayışımıza göre test etmek bir projenin ya da atölye çalışmasının pilot
uygulaması anlamına gelmektedir. Her projenin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde özellikle içerik, yöntemler ve çerçeveler ve bunlara ek olarak
giderler ve girdiler göz önüne alınır. Müfredatta ve belgelerin planlanmasında
değişiklikler projenin genel olarak planını etkiliyorsa test aşaması belgelendirilir.

Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

SEND/İtalya
 Hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Yerel paydaşlarla bir iletişim ağı oluşturmak
 Eğitim yolunun yapısını belirlemek
 Giderleri belirlemek
 Hareketlilik aktivitelerini organize etmek
 Giderleri doğrulamak

Kurs yapısı
 n. 3 Tematik seminerler
 n. 2 Teknik laboratuarlara geziler
 n. 3 Mesleki alanla yakından ilgisi olan yerlere çalışma ziyareti düzenlemek
(okullar, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, küçük ve orta ölçekli
işletmeler, mesleki, teknik ve teorik deneyimin iyi veya kötü uygulama olarak
gösterilebileceği kamu kuruluşları )
 n. 2 şirket ziyaretleri
n. 1 konferans
Mesleki eğitim / öğrenciler için atölye çalışması (91 saat)
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Eğitim materyali
 Ziyaret edilen tarihi/sosyal yerleri anlatan bilgi broşürleri
 Ziyaretlere ilişkin metodoloji, teknik ve materyalleri anlatan bilgi kağıtları
 Tematik seminer broşürleri

Istanbul MEM /Türkiye
İçerik ve Planlama
Yapılması düşünülen atölye çalışmasının konuları ;
 Sektördeki firmalardan gelen eğitim talepleri
 Sektörde çalışanların yeni uygulamaları yerinde öğrenmeleri
 İstihdama yönelik,açık olan alanlarda meslek edindirme amacıyla atölye
çalışmaları yapılmakta.
 Atölye çalışmalarının içeriğinde uygulamalı derslerin yanında mesleki eğitimin
teorik kısmı verilmektedir.
 Uygulamalı ve teorik eğitimlerin yanında derslerde iş güvenliği ve işçi sağlığı,
insan ilişkileri, girişimcilik konularında toplam eğitimin % 20 si oranında yer
verilmektedir.


Yapılacak eğitim konusuna göre okulumuzda uygun atölye ortamları

mevcut

durumda olup, katılımcı sayısı kadar eğitim materyali sağlanmakta,eğitim
konusuna göre öğretmenler belirlenmektedir.

Ücretlendirme
-

Atölye çalışmasının ücreti; eğitim konusu,eğitimin süresi ve katılımcı
sayısına göre belirlenmektedir.

Test etme
-

Atölye çalışması öncesinde, yapılacak eğitim ile ilgili planlamalar
belirlenir.Yapılacak uygulamalar ve teknikler ile ilgili örnek uygulamalar ile
eğitim dökümanları önceden hazırlanır.
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Associazione Lepido Rocco /İtalya :
Müfredat ve Planlama
Atölye Çalışması şuna göre belirlenir:
 Restorasyon alanındaki yerel ve bölgesel talep
 Metodoloji ve öğretim yönteminin belirlenmesi
 Teorik ve uygulamaya dayalı kısımların belirlenmesi
 Öğretim

yönteminin

planlanması

ve

her

atölye

çalışmasının

yerinin

belirlenmesi
 Atölye çalışması içeriğinin belirlenmesi
 Bilginin ve tekniklerin paylaşımı
 Katılımcı sayısı ve atölye çalışması türüne göre odaların belirlenmesi
 Mesleki müfredata ve iş deneyimine uygun olarak eğitim personelinin
seçilmesi

Ücretlendirme
Ücretler atölye çalışmasına, kullanılan malzemeye,katılımcı sayısına ve yapılan
aktivitelere göre değişir.

Test etme
Atölye çalışması temel olarak iki kısımda düzenlenir: ilk kısım teoriyle ilgilidir ve ikinci
kısım pratikle ilgilidir. İçerik öğretmenle koordineli olarak okul tarafından belirlenir.
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Personel

Yetişkin eğitiminde yeterlilik
 Personel ve serbest çalışan öğretmenler
 Mesleki, didaktik, metodolojik, sosyal ve iletişimsel yeterliliklere göre öğretmen
seçimi
 Öğretmenlerin yeterlilikleri ve onların sertifikaları
 Teknik otoriteler ve kurullar tarafından yapılan tavsiyeler
 Temel kriter olarak mesleki yeterlilik
 İlk

seminerden

sonra

mesleki

yeterliliklerine

göre

öğretmenlerin

değerlendirilmesi
Eğitim merkezlerinde genellikle serbest çalışan öğretmenler çalışmaktadır.
Genelde, sürekli çalışan personelden sadece genel müdür ve eğitim merkezi
müdürü eğitmen olarak görev alır. Eğitim merkezlerinde öğretmenlerin seçimi
mesleki,

didaktik,

metodolojik,

sosyal

ve

iletişimsel

yeterliliklere

göre

gerçekleştirilir. Edinilmiş yeterlilikler ve ilgili otoritelerden ve ofislerden alınan
referanslar, mesleki yeterlilik sertifikaları göz önüne alınır. Didaktik ve metodolojik
yeterlilik için uygun ileri eğitim alındığı kanıtlanmalıdır.
Eğitim merkezinin hizmet amaçlarına göre seçim temel olarak mesleki yeterliliğe
dayalı olarak yapılır. İlk seminere dayalı olarak bir değerlendirme yapılır. Sonuçlar
ilgili öğretmenlerle analiz edilir.

Veriler gizli tutulacak ve

uzun

belgelenmeyecektir.

9

dönemde

10

ARCHE _ Eğitim Kılavuzu

Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

SEND/İtalya
Personel organizasyonu
 Eğitim koordinatörü
 Öğretim Ofisi

Eğitim personeli
 Paydaşlar
 Akademisyenler
 İlgili alanda deneyimi olan profesyoneller ve teknik uzmanlar
 Politika yapıcılar

Ek Yeterlilikler
Hareketlilik grubunun dilinde konuşabilme veya aracı başka bir dilde konuşabilme
veya çevirmen.

Istanbul MEM /Türkiye
Eğitimler için genellikle okuldaki öğretmenlerden yararlanılmakta ayrıca sektörde
çalışan mühendis,mimar veya alanında iyi olan eğitmenlerde ders verebilmektedir.

Associazione Lepido Rocco /İtalya :
Personel
Atölye

çalışmasını

gerçekleştiren

öğretmenler

genellikle

serbest

çalışan

öğretmelerdir ve mesleki deneyimleri ve yüksek mesleki yeterlilikleri sebebiyle
seçilmişlerdir. Restorasyon alanında hem İtalya’da hem de yurtdışında ünlü
uzmanlardır.
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Katılımcılar/ müşteriler
Katılım
 Katlımcıların isteklerine göre kurs içeriklerinin değiştirilmesi ancak belirli bir
ölçüye kadar mümkündür
 Buna rağmen, katılımcıların özel istekleri göz önüne alınabilir.
 Katılımcıların ilgisine bağlı olarak ek kursların ve ileri seviyede eğitim
kurslarının planlanması mümkündür.
Eğitim merkezinde etkinlik planlanması müfredata uygun olması durumunda
gerçekleştirilir. Akabinde bir komisyondan onay alınır ve katılımcılardan gelen
değişiklik talepleri belirli ölçüde yapılabilir. Bununla birlikte, proje çerçevesi dahilinde
gerçekleştirilen değerlendirmeye göre katılımcılardan gelen endüstriyel tasarım ve
metodolojiyle ilgili talepler mümkün olduğu kadar değerlendirilir. Eğer daha fazla bir
ilgi varsa, belirli konularda daha ileri seviyede kursla düzenlenebilir.
Öğrenme içeriğiyle ilgili tekrar eden talepler inceleme birimlerine, ilgili müşterilere
ve/veya öğretmenlere danışarak müfredatta yer alabilir. Potansiyel müşteriler için
gerçekleştirilen seminerlerde kurs içeriği, eğitmenler, atölye çalışmaları ve seminer
odaları ile ilgili gereklilikler müşteri ihtiyaçlarına göre seçilir ve değerlendirilir.

Başlangıç noktası
 İçeriğin pratik konulara uyumlu hale getirilmesi
 Gerekirse ilk durumu daha küçük gruplarda tartışmak
 Müfredatı planlarken seminer içeriklerini, öğretmenleri, atölye çalışmaları ve
seminer odalarının gerekliliklerini düşünmek
 Odalar ve atölye çalışmaları için olası değişikliklerle ilgili masrafları düşünmek
Atölye çalışması konularının uygulama içeriğine uyumlu hale getirilmesi sebebiyle
öğretmen / öğrenici oranı talimatlara göre belirlenir. Metodoloji ve didaktikte katılımcı
istekleri göz önüne alınabilir ve “katılım” bölümünde açıklandığı gibi seminer
içeriğinde de göz önüne alınabilir. Bir düzenleme öğretmene danışma ve akabinde
içeriğin veya öğretim yöntemlerinin adaptasyonu ile veya yeni bir eğitmen seçerek
11
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gerçekleştirilebilir. İlk durum ilgili katılımcılardan oluşan daha küçük bir grupta
tartışılacak veya proje süresince “katılım” bölümünde anlatıldığı gibi değerlendirme
sürecinin bir parçası olarak görüşülecektir.
Aksi halde, kurs içeriği, eğitmenler, atölye çalışmaları ve seminer odaları gereklilikleri
için başlangıç noktası müfredat planlaması sırasında değerlendirilir. Atölye çalışması
ve seminer odaları ekipmanlarında bir değişiklik olduğu takdirde bütçe çerçevesi
gözden geçirilmelidir.

Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

SEND/İtalya
Hedef
 İleri eğitim kursuna katılan öğrenciler
 İlgili mesleki alanda çalışanlar
 Bir hareketliliğe katılan kişiler (öğrenciler ve/veya çalışanlar )

Istanbul MEM /Türkiye
 Eğitimler tamamen katılımcıların isteklerine, taleplerine göre açılmakta.
 Atölye çalışması yapılacak konuya gore 8 Katılımcı için 1 öğretmen
görevlendirilmekte.Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro yönetmeliği
esas alınmakta.
 Katılımcılar için eğitim saatleri değişmekte;Sektörde çalışan ve mesleği
bilenler için uyum ve geliştirme eğitimi :60-80 saat. Hiç bilmeyenler yeni
başlayanlar için atölye çalışması:340 saat eğitim almaları gerekmektedir.
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Associazione Lepido Rocco /İtalya :
Hedef
Restorasyon sektöründe yer alan serbest çalışanlar, mühendisler, mimarlar,
restoratörler.

İletişim

Öğrenme sürecini yönetmek
 Öğretmen öğrenicileri destekler
 Her katılımcının durumunu değerlendirmek ve öğrenme hedefine uygunluğunu
gözlemlemek
 Eğitim merkezi ile görüşüldükten sonra bireysel veya grup halinde katılımcılar
için ek tedbirler mümkündür.
Bağımsız bir kişi tarafından (sosyal çalışan) doğrudan öğrenme desteği ancak buna
ayrılmış ve planlanmış bir fon varsa gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte uzun dönemli
katılımcılar için öğrenme desteği ilgili ders eğitmeni tarafından teklif edilir. Öğrenme
desteği bireysel katılımcının durumunu en iyi şekilde değerlendirebilir ve onların
belirli

öğrenme

hedeflerine

odaklanmalarını

sağlayabilir.

Eğitim

merkeziyle

koordinasyon halinde “katılım” bölümünde anlatılan ek tedbirler bireyler veya gruplar
için planlanabilir ve uygulanabilir. Konuşma içeriği veri koruması nedeniyle
kaydedilmez.

Katılımcıları desteklemek
 Bireysel ve sorunlara ve sorulara uygun olarak mümkün olduğunca çabuk
 Ders öncesinde veya sonrasında tüm katılımcılar için ilgi çekici olan sorunları
çözmek
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Katılımcı desteği bireysel olarak ve mevcut probleme uygun olarak verilmelidir.
Eğitim merkezinin tüm çalışanları bundan sorumludur. Tüm katılımcılar için önemli
olan sorular proje derslerinden hemen önce veya sonra cevaplandırılacaktır.
Gerekirse, katılımcılar yetkili otoritelere yönlendirilirler. Eğitim merkezi önemli irtibat
kişilerinin adres ve telefon bilgilerine sahiptir.

Konuşmalar gizlilik ilkesi gereği

kaydedilmez.

Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

SEND/İtalya
 Katılım için çağrının basılması
 Eğitim süresince yapılan iş kataloğunun oluşturulması
 Konferanslar

Istanbul MEM /Türkiye
 Katılımcıların derse devam ve ilgisi takip edilmelidir.Atölye çalışmalarında her
katılımcıya mutlaka bireysel uygulamalar yaptırılarak,uygulama gelişimi takip
edilmekte,bireysel çalışmanın yanında grup çalışmalarında da ekip içinde
uyumlu çalışması takip edilmelidir.
 Katılımcıların ders anında tüm sorularına cevap verilmelidir.Uygulamalardaki
hataları

hemen

tamamlaması,her

düzeltilmelidir
katılımcının

.Tüm

katılımcıların

öğrenmesi

atölye

sağlanana

çalışmasını

kadar

yapılmalıdır.

Associazione Lepido Rocco /İtalya :
 Atölye çalışmalarının promosyonu için poster basımı
 Bütün atölye çalışması boyunca öğretmen desteği
 Restorasyon teknik ve metodojilerinin paylaşılması
 Atölye çalışmaları sırasında bireysel pratik çalışmaların analizi

14
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 Öğretmen tarafından her katılımcının değerlendirilmesi (yazılı olmayan
şekilde)
 Uygulamalı eğitim aşamalarında öğretmen desteği

Genel gereklilikler
Öğretme ve öğrenme ortamı
 Öğrenme ortamının bireysel ifade edilmesi
 Uygulamalı eğitim için tek bir beceri için özel atölye çalışması
 Materyalin, makinaların, araçların ve

görsel

malzemelerin depolanma

imkanları
 Seminerde yer almayan insanlar atölye çalışmasını kiralayabilir
 Hijyen koşulları
 Aralar için kafeterya
 Gerekli iletişim teknolojisine sahip seminer odaları
 İş yerleri için gerekli yasalara dayanarak alınan ekipman
 İletişim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilen atölye çalışmaları
Eğitim merkezinde farklı becerilere yönelik pratik eğitim için özel olarak tasarlanan
atölye çalışmaları mevcuttur. Atölye çalışmaları malzemeler için yeterli depo alanına,
makinelere ve araçlara sahiptir. Atölye çalışmaları yetişkin eğitimi ve çocuklara ve
gençlere yönelik projeler için kullanılabilir.
Dış uzmanlar için atölye çalışması odaları farklı amaçlarla kullanılabilir. Tuvaletler ve
soyunma kabinleri mevcuttur. Aralarda kantinde yemek ve içecek imkanları
mevcuttur. Mevcut konferans odaları uygun iletişim teknolojisi ile donatılmıştır. Bu her
odada bireysel olarak kullanılabilir. Oda ekipmanları dayanağı yasal gerekliliklerdir.
Atölye

çalışmaları

tarihi

binalarda

gerçekleştirilir.

Tarihi

binaların

korunma

gereklilikleri de göz önüne alınmalıdır. Seminer odalarının ekipmanı için bütçe
çerçevesi gözden geçirilmelidir. Genel olarak, eğitim merkezinin iş ortamları sağlık ve
güvenlik memurları tarafından denetlenir.
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Atölye çalışması gereklilikleri
 Sorumlu kişi ile birlikte gerekliilkleri ve gerekli belgeleri ( envanter listesi, oda
kitabı, acil durum planı, vb.) adlandırmak

Becerilere göre gereklilikler
 Envanter listesi: çalışma masalarının sayısı, çalışma bankları, aletler, elektrik
girişi, çalışma tezgahları, aletlerin depolanması.

Katılımcı sayısına göre gereklilikler
 Katılımcı sayısına göre seminer odalarının boyutları Dimensions of the
seminar rooms depending on the number of participants
 Katılımcı başına veya bir grup katılımcıya düşen alet sayısı
 Katılımcı başına veya bir grup katılımcıya düşen çalışma tezgahı sayısı /
boyutları

Güç kaynağına göre gereklilikler
 Su
 Katılımcıya veya beceriye göre ışık
 Sunumlar için teknik destek
 Beceriye göre ısıtma

Güvenlikle ilgili gerekenler
 İlk yardım için malzeme
 Hareket edebilen aletleri kontrol etme
 Sabit aletleri kontrol etme
 Endüstriyel güvenlik mevzuatı
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Sosyal gereklilikler
 Tuvaletlere olan uzaklık ve boyutlar
 Emanet kabinleri
 Kafeterya
 Park alanı
 Konaklama

Seminer odaları – seminer odası gereklilikleri

Ekipmanlara göre gereklilikler
 Çalışma masaları / sandalyeler
 İletişim araçlarına erişim
 İletişim araçları- hangileri?
 Projeksiyon ekranları
 Kara tahtalara, flip chartlar
 Güç bağlantıları
 Model ve çalışma yüzeyleri

Katılımcı sayısına göre gereklilikler
 Seminer odası boyutları
 Masa, sandalye sayısı
 Odaların çalışma gruplarına göre değiştirilebilirliği
 Katılımcıya göre model ve çalışma yüzeyi sayısı

Güç kaynağına göre gereklilikler
 Su
 Işık
 Elektrik
 Sunumlar için teknik destek
 Isıtma
17
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Güvenlikle ilgili gerekenler
 İlk yardım malzemesi
 Acil çıkış kapısı
 Endüstriyel güvenlik mevzuatı

Sosyal gereklilikler
 Tuvaletlere olan uzaklık ve boyutlar
 Emanet kabinleri
 Kafeterya
 Park alanı

Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

Istanbul MEM /Türkiye
Atölye çalışmalarında malzeme ve materyaller ile ,atölye çalışmalarında yapılan
uygulamaların saklanması için okulumuzda yeterli alan bulunmalıdır.

Atölye çalışması gereklilikleri
Atölye çalışmalarında bir defada, en fazla 24 kişilik gruba eğitim verilmekte ,bu
konuda 4 kişi için 1 tezgah, ve 24 kişinin herbiri için ayrı ayrı malzeme olmalı.

Güvenlikle ilgili gerekenler
 İlk yardım çantası
 Bireysel koruma ekipmanı
 Göz koruma
 İş üniforması
 İş ayakkabısı

Sosyal gereklilikler
Atölye çalışmasında katılımcıların ders aralarında dinlenmesi ve ihtiyaçları için
oturma alanı,kantin olmalıdır. Atölye çalışmasının yanında hafta sonları katılımcılar
için sinema,tiyatro,piknik,gezi,vb organizasyonlar önceden planlanmalı.
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Associazione Lepido Rocco/Italy
Atölye çalışması gereklilikleri
Her katılımcı için çalışma masası

Güvenlikle ilgili gerekenler
İlk yardım çantası, bireysel koruma ekipmanı (kıyafet ve ayakkabı )

Değerlendirme
Öğretme ve Öğrenme – değerlendirme yöntemleri
 Sadece seminerin planlanması ve gerçekleştirilmesi süresince
 Katılımcıların memnuniyetini belirlemek için önemlidir
 Atölye çalışmalarının sonunda anket yapılır
 Personel toplantısı sırasında değerlendirmenin analizi
 Gerekirse müfredatın adaptasyonu ve programların planlanması
 Değişiklik olduğu takdirde belgeleme
Değerlendirme ancak her proje /atölye çalışmasının genel planlamasında ve
uygulamasının bir parçası olarak gerçekleştirilecektir. Bu katılımcıların / müşterilerin
memnuniyetini belirlemede ve atölye çalışmalarının tekrar edilmesinde önemli bir rol
oynar. Yeni eğitmenin görev alması durumunda eğitim süreci sonunda katılımcıla
veya müşterilere soru sorulur. Eğitim merkezinde değerlendirmenin analizi personel
toplantısının bir parçası olarak görüşülür. Gerekirse, müfredat ve/veya program
planlaması buna uygun olarak değiştirilir. Değişiklik olduğu takdirde sadece planlama
belgelendirilir.
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Ülkelere özgü koşullar ve gereklilikler

SEND/İtalya
Odak grubu

Istanbul MEM /Türkiye
Atölye çalışması sonrasında katılımcılardan; eğitim yeri, eğitim içeriği,atölye
çalışmasındaki uygulamalar,eğitimcilerin başarı durumu konularında anket yapılarak
geri bildirim alınmalı ve sonraki eğitimlerde eksiklikler giderilmeli.
Atölye çalışması sonunda eğitim kadrosu ( öğretmen /eğitmen /diğer uzmanlar) kendi
arasında değerlendirme toplantısı yaparak, eğitimin genel değerlendirmesini
yapmalı,eğitim planına uyulup uyulmadığı varsa eksiklileri sebepleri ile objektif
değerlendirmeli ve sonraki eğitimler için planlama yapmalı.

Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır – Komisyon burada yer alan
görüşlerden ve bu görüşlerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Trebsen, Mart 2012
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