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PROJE ORTAKLARI

prodesürlerinin oluşturulması ve
sertifikasyonu.
Ekolojist olmak istiyorum kitabı.
Proje öğrenim e-portalının hazırlanması.
Ekoloji yeterlilik matrisinin hazırlanması ve
buna bağlı kurumsal ve kişisel profillerin
oluşturulması.
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PROJENİN ÖNEMİ
PROJENİN HEDEFİ
Bu projenin ana amacı, geçerli ve
yenilikçi sistematik prosedürlerin
EQF (European Qualifications
Framework) ilkelerine bağlı olarak
mesleki yetkinliklerin uluslararası
dolaşımının sağlanması için
Avrupadaki geniş, çok lisanslı hedef
kitleye ulaşılmasını sağlayacak bir eplatform yaratılmasıdır.
Projenin amaçları:
ECO-MATRIX modelinin yeterlilik
matrisinin method ve
prosedürlerinin transfer edilip ekoloji
sektörüne yönelik olarak
geliştirilmesi, kurumsal ve kişisel
yeterlilik profillerinin oluşturulması,
ECO-MATRIX modelinin onanması
ve gerçekleştirilmesi, sektörel
kurumlar ile ortaklık modellerinin
ulusal ve Avrupa boyutunda
yaratılarak ECO-MATRIX modelinin
değerlendirilmesidir.

PROBLEM
Uluslararası ve Ulusal düzeyde ekolojik mesleklerin yeterlilik
seviyelerini belirleyecek bir seviye tesbit biriminin olmaması

EQF NEDİR?
Yetkinlik, anlamı Avrupa yetkinlik
Sistemi (EQF) tarafından belli
standartlar içerisinde prosedürü
tanımlanmış sınama sistemi
çerçevesinde yeterli bilgi ve
beceri seviyesini tamamlamış
kişilerin sertifikalandırılması
sistemidir.

ÇÖZÜM
Git gide karmaşıklaşan modern eğitim ve öğrenim
sistemlerinin probleme uygun olarak geliştirilmesi

NASIL?
Avrupa işyeri konseptinin şeffaf sertifika, diploma ve
yeterlilik, hareketlilik yetkinliğinin tamamlanması

Geçerli ve yenilikçi bir sistemin uluslararası mesleki
yetkinliğin dolaşımını sağlayacak EQF (European
Qualification Framework) e dayanan, yeterlilik tabanlı, çok
dilli, Avrupadaki hedef kitleye yönelikbir e-platform
sisteminin oluşturulması.
Biyoloji, kimya, mimari ve mühendislik alanlarında
yetkinlik matrisi

VQTS NEDİR?
VQTS mesleki yetkinliklerin detaylı
olarak tanımlanmasının hedeflendiği
bir modeldir.
Mesleki yetkinliklerden
bahsederken genel olarak:
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