Tarım makineleri kullanımında
mesleki riskleri önlemek için görsel
iletişim araçlarıyla eğitim
PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863

Öğrenci Kılavuzu

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Bu yayın sadece
yazarların görüşlerini yansıtmaktadır, Komisyon herhangi bir şekilde bu içerikte yer alan
bilgilerden sorumlu değildir.
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1.- Projenin Tanıtımı
Tarımsal Kod projesi: “Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için
görsel iletişim araçlarıyla eğitim” Avrupa Komisyonu’nun Hayatboyu Öğrenme çerçevesi
kapsamında yürütülmekte olan, toplam 24 aylık bir Leonardo da Vinci – Yenilik Transferi
Projesidir.
Bu proje daha önce tamamlanmış bir Leonardo da Vinci projesi olan FOR.MA.AGRI.
projesinin sonuçlarını transfer etmeyi amaçlamaktadır:
“TARIM MAKİNELERİNİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN EĞİTİM”.
Şu an yürütülen projenin ana hedefi görsel iletişim sistemine dayanan eğitim
materyalleri tasarlamak ve valide etmek yoluyla öğrenme faaliyetinin kalitesini ve verimini
artırmaktır.
Projenin amaçları:
•
•
•
•
•
•

Tarım çalışanlarına, tarım makinelerinin kullanımı konusunda uygun eğitimleri
sağlamak.
Traktör ve diğer tarım makinelerinin kullanımını özellikle beceri düzeyi az olan
kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek.
Tarım makinelerinde mesleki riskleri önleme konusunda eğitim yaklaşımını oluşturmak.
Proje gelişim sürecinde sürekli değerlendirmeler yaparak ve finalde teknik yaklaşımın
bir validasyonunu yaparak ürün kalitesini garanti altına almak ve eğitim materyalleri
geliştirmek.
Çalışanların bu sektördeki değişimlere ve gelişmelere adaptasyonunu sağlamak için bir
strateji olarak mesleki riskleri önleme eğitimlerini kullanmak, böylece Avrupa tarımının
rekabet edebilirlik seviyesi geliştirmek ve bu kişilerin iş bulmalarını sağlamak.
Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve yaygınlaşmasına öncülük etmek, böylece
çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak.
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2.- Kılavuzun Tanıtımı
Bu kılavuz; amacı, tarım makineleri kullanımında ortaya çıkan mesleki riskleri önleme
konusunda öğrenmeyi kolaylaştırmak olan Tarımsal Kod projesi kapsamında geliştirilen
öğrenme araçlarını kullanma konusunda özet bilgiler veren bir kullanıcı el kitabı olmayı
amaçlamaktadır.
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3.- Web Sitesi
Platforma ulaşmak ve Tarımsal Kod projesi hakkında bilgi almak için aşağıdaki web adresi
kullanılmaktadır:
www.agriculturalcode.com

Elektronik öğrenme platformuna erişim için bir formalite olarak size sağlanan kullanıcı adı ve
şifre kullanılmalıdır. Bu iki öge kişiye özel, bilgi amaçlı olup görüntülenen bölümler, katılınan
aktiviteler vb platformda çalışma ile ilgili istatistikleri oluşturmak için kullanılmaktadır.
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4.- Elektronik Öğrenme Platformu
Bu web adresine tıkladığınızda kurs içeriğinin listelendiği ana menüye ulaşacaksınız. Ana
menüden öncelikle TARIMSAL KOD KURSU bölümünü seçmelisiniz. Kursun üzerini tıkladığınızda
farklı içerikler ve öğrenme araçları görüntülenecektir.

Bir sonra görüntülenen sayfa aşağıdaki gibidir:
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Yukarıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi, ekran üç bölüme ayrılmıştır:
- İnteraktif Menü: burada farklı ikonlarla düzenlenmiş kurs içeriğini bulacaksınız. Her bir
ikonu tıkladığınızda farklı ünitelere ya da sohbet hattı, forum vb kaynaklara
ulaşabilirsiniz.
- Orta Bölüm: burada doğrusal bir hat boyunca sohbet hattı, forum vb kaynaklarla
birlikte kursa ait farklı bölümler yer almaktadır. İlgili ismi tıklayarak içeriklere
ulaşabilirsiniz.
- Sağ Sütun: buradan yaklaşan organizasyonlar, kurs takvimi, on-line kullanıcılar gibi
diğer faydalı kaynaklara ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:

Yaklaşan organizasyonlar, ekranın sağ kısmında yer alan bu
kutucukta öğrenciler yaklaşan organizasyonlarla ilgili daha ayrıntılı
bilgilere ulaşabilecektirler.
Forum, buraya sormak istediğiniz her türlü soruyu yazarak zaman sınırı
olmaksızın, öğrencilerin ya da eğiticilerin sorularınıza verdiği yanıtları
buradan takip edebilirsiniz.
Sohbet hattı, bu bölüm foruma benzemekle birlikte, forumdan farkı canlı
bir sohbet hattı olmasıdır. Böylece herhangi bir konu ile ilgili aklınıza takılan
soruyu buradan sorabilir ve o sırada hatta olanların verdiği yanıtları
öğrenebilirsiniz.
Öğrenci kılavuzu, bu kılavuz, kurs/elektronik öğrenme platformunu
kullanırken ortaya çıkabilecek sorunları çözebilmeniz için PDF formatında siteden
indirerek kullanmanız için geliştirilmiştir.
Video, video, bazı eğitici bölümlerine ait özel içeriklerin görsel olarak
özümsenmesini sağlayacaktır. Bunun için “oynat” tuşuna basarak videoyu
izleyebilirsiniz.
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5.- Kursa Bakış

Kurs dilinin seçiminin yapıldığı kurs ana sayfasına ulaşabilir ve buradan ileriki bölümlere
geçebilirsiniz:

Ekranı tıkladığınızda, aşağıdaki sayfayı göreceksiniz:

1. Ana sayfa
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2. Kurs içeriği
Kurs, genel ve özel bölüm olmak üzere iki kısıma ayrılmıştır. Farklı ünitelere ulaşmak için
çalışmak istediğiniz bölümü seçerek ünitenin adını tıklayın:

Çalışmak istediğiniz
bölümü seçin.

Çalışmak istediğiniz üniteyi
seçin.

KAYNAKLAR

Kurs ana sayfasına git.

Sayfanın altında yer alan ikonlar her bir ünitede ileri-geri gitmenizi
sağlar.

Animasyonları başlatma ve durdurma butonu.

Farklı ünitelerde yer alan bu ikon Ünite 2 İlk Yardım/Acil Durum ile bağlantı
sağlamaktadır. Böylece risklerin sonucunda neler olabileceği, alınması
gereken önlemler/ilk yardım kuralları ile bağlantı kurulabilir.
Farklı ünitelerde yer alan bu ikon ile Ünite 3 Kişisel Koruyucu Giysi ve
Ekipmanlar ile bağlantı sağlanmaktadır. Her bir logonun üzerine gelip
tıklandığında seçilen KKE’na yönlendirme yapılmaktadır.
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AKTİVİTELER
Her bir eğitici bölümün sonunda bir aktivite bulacaksınız. Bu alıştırmalar, eşleştirme, sürükleyip
bırakma vb aktivitelere dayanmaktadır. Bu alıştırmalar ile kurs içerikleri eğlenceli bir şekilde
özümsenecektir!
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