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PRO PULSE + Projesi (2015-1-FR01-KA202-014891) Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse
edilmektedir. Bu belge, sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin
kullanımından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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GİRİŞ
Avrupa'nın her yerinde ülkeler sık sık sosyal terklere neden olabilen sosyal zorluklar ve eğitime karşı
isteksizliğe sahip, özellikle savunmasız halkların gençlerinin (29 yaş altı) ve düşük vasıflı profile sahip
yaşlıların (45+) yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte; Avrupa İş
piyasasında başarılı bir entegrasyon için iş odaklı becerilerin yanı sıra bir sektöre uygun teknik
yeterliliklerinin eksikliğinden muzdariptir.
Bu bağlamda, gençler ve genç yetişkinler için iş odaklı eğitimi içeren alternatif bir eğitim geliştirilmiştir
ve birçok uzman Avrupa’daki işsizlik sorununu çözmeye yönelik olarak bu uygulamalara gitmektedir.
Bu nedenle “Üretim Okulları” gibi ilginç bir model Danimarka, Avusturya, Almanya, Fransa, , İsveç ve
Finlandiya gibi ülkelerde ortaya çıkmıştır ve bu yolla gençlerin işlerine değer kazandırarak güvenlerini
arttırmaları ve işgücü piyasasında değerli olabilecek çapraz becerilerin edinilmesinini teşvik ederek
genç öğrencilerin bu zor durumla mücadelelerini sağlamaları hedeflenmektedir.
PRO PULSE+ okulu bırakmış ve “Çalışmayan, Eğitim veya Öğretim Almayan” şeklinde karakterize edilen
gençler ile uzun dönem işsizlikle karşı karşıya kalan yetişkinleri öncelikli hedef grup alarak onlara iş
temelli nitelikli bir deneyim sunan uyarlanmış öğrenme düzenlemeleri ve ortamı sağlamayı hedefler.

Bu hedefe ulaşmak için proje Avusturya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Türkiye’deki organizasyonlardan
oluşan sağlam bir ortaklık üzerine kurulmuştur.Tüm ortaklar özellikle dışlanma ve uzun süre işsizlik
durumuyla karşı karşıya kalmış gençler ve ileri yaştaki yetişkinler için iş tabanlı öğretim ve yerleştirme
girişimleri alanında uzman MEÖ sağlayıcısı ve sektöre yönelik temsilcilerdir. Bu ortaklar hedef grup
hakkında çok iyi bilgiye sahiptirler ve ortak önerilerini başarılı şekilde geliştirmek için Avrupa işbirliği
konusundaki uzun tecrübelerine güvenilebilir.

Proje çıktısı 3 PRO PULSE+ MODEL 4 adet yenilikçi yönü içeren bir hibrit modeli temel alarak
yeni nesil üretim okulları geliştirmeyi amaçlamaktadır:
1) Yeni hedefler, düşük nitelikli gençler ve yetişkinler – Her iki düşük vasıflı grup da
mevcut küresel ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenmiştir. En uzun süreli işsizlik
oranları, her Üye Devlette nüfusun en az eğitim alan bölümü baz alınarak
bulunmaktadır. Düşük vasıflı bireyler ayrıca sosyal dışlanma ve yoksulluk riski
altındadır.
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1) Yeni nesil öğrenme de dahil olmak üzere yeni didaktikler - Üretim okulları, doğa
yapılandırmacısı, iş temelli, beceri odaklı, bireysel merkezli bir yapıdadır. Karışık bir
grup katılımcının avantajlı olmasını sağlamak, ayrıca, bilginin aktarılmasını, karşılıklı
öğrenme ilişkilerinin geliştirilmesini ve yaşlanan toplumlarımızda sosyal sermayenin ve
sosyal uyumun geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan kuşaklar arası bir
öğrenimi teşvik edilecektir.
2) Hem üretim hem de hizmet odaklı yeni sektörler /atölyeler - Hem üretim hem de
hizmet odaklı yeni sektörler / atölyeler - eşleştirme becerileri ve işgücü piyasası
ihtiyaçları çok önemlidir. Bu gerçekle yüzleşmek için beş farklı sektör ele alınacaktır:
Yaşlı bakımında sosyal hizmet uzmanı (Avusturya); Satış temsilcisi (Fransa), Turizm
konaklama ve / veya ürünlerine yönelik promosyon hizmetleri (İtalya); Terzi (Portekiz);
İç tasarım asistanı (Türkiye).
3) Üretim okulları yerine küçük ölçekli, üretim / hizmet birimlerini uygulamak Sürdürülebilirlik herhangi bir projenin kritik yönüdür. Tüm uygulama ortaklarının nihai
hedefi bir üretim okulunun kurulması olmakla birlikte, bürokratik, hukuki, mali ve
zaman kısıtlamaları vardır ve PRO PULSE + projesi için gerçekçi hedefler
belirlenmelidir. Bu anlamda ve ortakların kaynağına dayalı olarak, proje hayatı
boyunca beş adet üretim / hizmet oluşturulacak, test edilecek ve kurulacak ve bittikten
sonra da bakım yapılacaktır.

PRO PULSE+ MODEL aşağıdaki kilit başarı faktörleri ve Çıktı 1 İYİ UYGULAMALAR
KOLEKSİYONU’nun gelişimi altında belirtilen kalite yönleri ve Çıktı 2 ULUSLARARASI GELİŞİM
RAPORU bulgularını temel alır:
 Dezavantajlı ve işsiz gençleri ve yetişkinleri belirlemek ve onları üretim birimine
kaydolmaya teşvik etmek amacıyla yerel kurumlarla işbirliği içinde çalışmak
 Teorik kavramları uygulamalı olarak açıklayan ve gösteren uygulamalı eğitim ve
öğretime öncelik vermek
 Yerel ekonomiye ilişkin olarak bir üretim / hizmet alanının seçilmesiyle (ör. talep gören
işler veya umut verici alanlar) yerel ihtiyaçları karşılamak
 Bireysel ve özel takiple öğrenim sunmak (örneğin, eğitim atölyelerinde çok küçük
gruplar kurarak)
 Yerel işletmeler ile güçlü bağlar oluşturarak:
 İşletmeleri birimi bir rakip olarak görmeyip ürünün / hizmetin güvenilir bir
sağlayıcısı olarak görmelerine ikna etmek;
 Güçlü bir potansiyel müşteri ağı kurmak;
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 Katılımcıları işlerinin kalitesine özen göstermeye teşvik etmek (yani ürün /
hizmetgerçek bir şirket tarafından sipariş edilmiş ve en sonunda satışa
sunulacakmış gibi);
 Bu katılımcıların istihdamını kolaylaştırmak.
 Belirli bir sektörde birkaç yılllık iş deneyimine sahip ve için katılımcılara bilgi aktarmakta
istekli yetrenekli ve kalifiye personele güvenmek
 Aşağıdaki değerlendirme ve kalite prosedürlerine sahip olmak:
 Süreç odaklı bir uygulama;
 Uluslararası ISO 9001 etiketi veya diğer etiketlerle belgelendirme;
 Eğitim faaliyetleri için ulusal sertifikalı kalite sistemi;
 Tüm aktörleri dahil ederek uygulanan özel ve konsolide izleme ve değerlendirme
sistemi;
 İzleme araçları ve kontrol döngülerinin farklı türde izleme araçları ve kontrol
döngülerini uygulama;
 Katılımcı değerlendirme metodolojileri aracılığıyla sürekli değerlendirme
uygulamaları;
 360 derece geribildirim ;
 Katılımcılar ve ekip personeli ile düzenli toplantılar.
Ayrıca, PRO PULSE+ Model, yeni nesil üretim okullarınını hedef ülkeler Avusturya, Fransa,
İtalya, Portekiz ve Türkiye’de oluşturmak üzere ünite yapısı tasarımı, organigram ve
tanımlayıcılar, temel kurallar, kaynaklar, workshop programı, kişisel proje, yerel toplulukları
haritalama, sosyal bileşenleri içeren pratik bir çerçeve önerecektir.
PRO PULSE+ Model sektörel uygulamalar ve diğer ulusal / organizasyonel ihtiyaçlar ve
özelliklerine dayanarak, ilgili ürün/ hizmetlerin sektörel workshoplarının tasarımını (bakınız Ek
A) ve sektörel odaklı araçların listesinin açıklamasını (bakınız Ek B) içerecek şekilde, herbir
katılımcı ülke için PRO PULSE + ünite uygulamasının geliştirilmesine destek olmak üzere
yararlanıcı ülkelerin her biri tarafından uyarlanacaktır.
PRO PULSE+ MODEL’in Pratik uygulamasını desteklemek için proje ayrıca Çıktı 4 PRO PULSE+
e.ARAÇKUTUSU ve Çıktı 5 KILAVUZLARI’nı sağlamaktadır. Tüm proje çıktılarına İngilizce ve
ortakların dillerinde PRO PULSE+ Platform’undan ulaşılabilir www.propulse-plus.eu
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PRO PULSE+ MODEL

Aşağıdaki şema hibrit PRO PULSE+ MODEL’ini ve temel unsurlarını figüratif olarak temsil
etmeyi amaçlar. Proje konsorsiyumu tarafından tanımlanan 4 temel başlangıç unsuruna ek
olarak (yeni hedefler, yeni didaktikler, yeni sektörler ve küçük ölçekli birimler), iki ek unsur paydaşların katılımı ve kalite güvencesi - Çıktı 1'in geliştirilmesi ve Çıktı 2'nin bulguları
kapsamında belirlenen başarı faktörleri ve kalite göstergeleri göz önünde bulundurularak
eklenmiştir. Bu altı temel unsur, modelin temel direğini temsil etmektedir. Katılımcılar için
yeni nesil üretim okulları, iş, yaşam için kişisel, sosyal, pratik beceri ve yeterlilikler oluşturur.

YENİ
HEDEFLER
Düşük vasıflı
genç (16-29)
ve yetişkinler
(45+)

KALİTE
GÜVENCESİ
EQAVET
göstergeleri

PAYDAŞ
İŞBİRLİĞİ
yerel ağlar

PRO PULSE+
"üretim
yoluyla
öğrenme"

ÜRETİM
ÜNİTELERİ
küçük ölçekli ve
sürdiürülebilir
yapılar

YENİ
DİDAKTİKLER
kuşaklararası
öğrenme

YENİ
SEKTÖREL
ÜLKE
PROFİLLERİ*

* Yaşlı bakımında sosyal hizmet uzmanı (Avusturya); Satış temsilcisi (Fransa), Turizm konaklama
ve / veya ürünlerine yönelik promosyon hizmetleri (İtalya); Terzi (Portekiz); İç mimari asistanı
(Türkiye)
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Didaktik felsefe ve ilkeler
Avrupa'daki üretim okullarının ortak amacı, istikrar, motivasyon artışı, mesleki becerilerin
aktarılması, (yeniden) işgücü piyasasına entegrasyon ve sürekli eğitimin oluşturulmasıdır.
PRO PULSE + MODEL çerçevesinde, üretim / hizmet birimleri uyarlanmış öğrenme
düzenlemeleri ve şu ortamları sağlayabilecek ortamları oluşturmayı amaçlamaktadır:
 Düşük vasıflı / işsiz / dezavantajlı gençlerin ve 45+ yetişkinlerin sosyal olarak dahil
edilmesi
 İşgücü piyasasına giriş
 Sektöre özel sosyal ve mesleki becerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi
 Katılımcıların özerklik, inisiyatif, sorumluluk duygusu ve eleştirel düşünce geliştirme
yoluyla güçlendirilmesi
 Yaşamboyu öğrenme becerilerinin geliştirilmesi
 Kişisel bir eylem planının hazırlanması
Bunu başarmak için, Danimarka üretim okullarının tüzüğünden uyarlanan aşağıdaki dokuz ilke,
PRO PULSE + MODEL'in uygulanması için dikkate alınması gereken temel hususları
vurgulamaktadır:
1) PRO PULSE + ünitelerinin temel özelliği üretim boyunca öğrenmektir
Öğrenme ortamının işteki kökleri ve üretim, ortak deneyim ve bilgi kazandırır.
Katılımcılar tarafından üretilen mallar ve hizmetler, yerel topluluklar, pazar ve / veya
potansiyel müşteriler için kullanılabilir, satılır veya satılmaz. Her atölyeyi belirli
senaryolarla ve durumlarla planlamayı mümkün kılar. Katılımcılar fikirden karar,
planlama, icra ve değerleme ile teslimat arasındaki işin ve üretimin bir parçasını
oluşturan tüm önemli süreçleri keşfedip öğreneceklerdir.
2) Öğrenme kuşaklar arası bir çevrede gerçekleşir
Karışık bir grup katılımcının avantajlı olmasını sağlamak için nesiller arası uygulama,
farklı nesiller arasındaki insanları, bilginin aktarılmasını teşvik eden, karşılıklı öğrenme
ilişkileri geliştiren ve sosyal sermaye ve sosyal uyumun geliştirilmesine katkıda bulunan
kararlı, karşılıklı yararlı faaliyetlerde bir araya getirmektir. Yaşlanan toplumlarımızda
kuşaklar arası öğrenme, deneyim alışverişini ve pratik bilgi birikimini teşvik eder, akran
mentorluğunu ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirir.
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3) Öğrenme, yaparak öğrenme, iş temelli öğrenme ve kendinden yönlendirmeli
öğrenme dahil olmak üzere yapılandırmacı yaklaşımlara dayalıdır
Teorik eğitim mümkün olduğunca geniş kapsamlı ve pratik çalışmaya entegre edilmeli
ve her bir atölyede üretim yapılmalıdır. Katılımcılar, pratik görev çözümünün teori ile
eşleştirilmesi gereken durumlarla karşı karşıya kaldıklarında teorik kısma yönelik
ilgileri uyandırılarak konu hakkındaki bilgileri güçlendirilecektir.
4) Tüm katılımcılar, eğitim ve psikososyal ekiplerden bir personele bağlıdır
Katılımcıların geleneksel okul sisteminden çok farklı tecrübeleri vardır, ancak çoğunun
ortak noktası, farklı öğrenme biçimine duyulan ihtiyaçlarını doğrulayan zorluklar ve
yenilgiyle sıklıkla karşılaşmalarıdır. Katılımcılar için kapsayıcı bir ortam yaratmak için
hem öğretmen hem de danışman olarak görev yapan personelin varlığı ve taahhüdü
gereklidir. Bunun için gerekli bir ön şart, her katılımcı için bir eğitim bir psikososyal
ekipten olmak üzere iki personelin referansı gereklidir.
5) PRO PULSE + üniteleri, işgücü piyasasını yansıtan mesleki çeşitlilik ve kaliteye sahip
mesleki atölye çalışmalarını ve teklif edilen profilleri sunmaktadır
Üniteler farklı alan ve / veya mesleki profilleri temsil eden sektörel veya çok sektörlü
atölyeleri içerebilir. Bununla birlikte, mesleki alanlar, ileride katılımcıların daha iyi
istihdam edilmesini daha iyi sağlamak için işgücü piyasasının spesifik ihtiyaçlarıyla
ilgilidir.
6) Katılımcılara genel konularda olduğu kadar kültür alanında ve toplumda da çapraz
atölyeler sunulmaktadır.
Üniteler örneğin Bilişim ve İletişim teknolojileri veya diller gibi genel konularda anahtar
becerilerini geliştirmeleri gereken katılımcılar için gerekli tamamlayıcı eğitimi
sağlayabilir. İstihdam edilebilirlik becerileri, toplum, kültür, sanat, doğa, spor, sağlık
vb. diğer çapraz atölyeler planlanmalı ve ilgilerine göre tüm katılımcılara sunulmalıdır.
7) PRO PULSE + üniteleri her katılımcıyı gerçekçi hedefler belirleme ve bu hedeflere
ulaşmada destekler
Üniteler her katılımcının kişisel, sosyal ve mesleki niteliklerini netleştirmesi,
geliştirmesi ve perspektif içine alması için bireysel rehberlik sağlar. Rehber,
katılımcıları realistic sorunlarla mücadelede hedeflerini belirleme ve bu hedeflere
ulaşma yolunda desteklemelidir. Bu günlük rehberlik, mesleki ve psikososyal süreçlerle
bütünleştirilmiştir. Rehberlik toplantıları sürekli destek ve geri bildirim amacıyla sık sık
yapılmalıdır.
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8) Katılımcıların başarısı bir PRO PULSE + ünite sertifikasında belgelendirilir
Katılımcıların ünitelerde edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin MEÖ tedarikçisi veya
diğer tüzel kişilik tarafından yayımlanan resmi bir belgede resmileştirilmesi ve
tanınması önemlidir.
9) Her bir PRO PULSE + ünitesinin yönetilmesi, kalite güvencesi ve sürdürülebilirliği

PRO PULSE + MODEL'in uygulanması, ulusal makamlar tarafından tanınan herhangi bir
MEÖ tedarikçisinde küçük ölçekli üretim / hizmetler birimi olarak düzenlenebilir. Yasal
yapı ulusal mevzuata dayanır ve her ülkenin spesifik ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.
Buna, kar amacı gütmeyen bir kuruluş, bir kamu hizmeti veya özel bir şirket olarak
çalışma da dahildir. PRO PULSE + 'nın sağlanması yoluyla kalitenin sağlanması sadece
teknik bir süreç değil aynı zamanda ulusal ve / veya Avrupa kalite çerçevelerine
dayanan bir iç sistemin tanımını gerektirir. Sürdürülebilirlik, herhangi birimin diğer
kritik yönüdür ve başlıca diğer unsurların başında aşağıdaki ana hususlar göz önüne
alınmalıdır:
 Yerel / bölgesel / ulusal bağlamlara bağlı olarak, projelerin finanse edilmesi için
çeşitli seçenekler bulunmaktadır;
 Farklı paydaşlarla stratejik işbirliği;
 Mesleki yapı, personel profili ve deneyimi;
 İyi şöhret;
 Potansiyel katılımcılar için cazip ve erişilebilir;
 Performans odaklı eğitim;
 Eşitlik ve çeşitliliğe bağlılık;
 Piyasa yaklaşımı ve yüksek kaliteli ürün / hizmetlerin kombinasyonu;
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PRO PULSE+ ÜNİTELERİNİ OLUŞTURMAK İÇİN PRATİK ÇERÇEVE
PRO PULSE + ünitelerinin oluşturulması, mutlaka yapısal, kaynak ve operasyonel seviyeler de
dahil olmak üzere herhangi bir organizasyon için değişikliklere neden olur. Her ünite, okulu
terk etmiş ve İstihdam veya Eğitim Öğretime Dahil Olmayan şeklinde karakterize olan öncelikli
hedef gurubun (16-29 yaş) yanı sıra uzun bir işsizlik süreciyle karşı karşıya olan yetişkinlere
(45+) üretim tecrübesiyle niteliksel bir öğrenme sağlayacak uyarlanmış öğrenme
düzenlemeleri ve ortamları sağlamalıdır.
Başlangıç noktası olarak, yerel tanı çok önemli bir husustur. Bunu temel alan PRO PULSE +
MODEL'in uygulama stratejisinin belirlenen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için belli bir coğrafi
alanda sürdürüleceği düşünülmektedir. Bu tanı, multidisipliner ekibin ilk inisiyatifi olmalıdır ve
objektif bir şekilde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan yerel "resmi" yansıtmalıdır. Diğer
etkinlikler arasında aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
 Bilginin araştırılması ve ilgili istatistikler
 Benzer ve / veya tamamlayıcı yerel girişimlerin analizi
 Paydaşların haritalanması
Uygulama ayrıca PRO PULSE + gibi yenilikçi modellerin uygulanmasının, çalışma kültürü ve
organizasyon yapısının değişmesi ile uyumlu olduğunu göstermektedir. PRO PULSE +
ünitelerini oluştururken organizasyonlar, yapısal ve organizasyonel değişiklikleri kaçınılmaz
hale getiren farklı ulusal mevzuatlara riayet ederler. Sonunda, kendi örgütlerinde değişiklikler
yapmak zorundalar, örneğin:
 Çok disiplinli profesyonel ekibin gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile donatılması
 Ekip çalışmasının yeni formatlarını organizasyon içinde tanımlama
 Yeni iletişim ve işbirliği şekilleri oluşturma
 Şeffaflık ve bağlılık yaratmak için yeni örgütsel yapıları ve sorumlulukları görüşme
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Ünite şemasının tasarımı
PRO PULSE + üniteleri, hem gençleri hem de 45 yaş üstü kişileri yeni deneyimleri bir araya
getirebilmeleri ve işsizlikten sürekli eğitim ve işe geçişleri konusunda desteklemektedir.
Öğrenme öncelikli olarak ürün ve / veya hizmet üretmekle ilgilidir: Katılımcılar bu nedenle
kendi işlerinin değerini ve / veya kullanımını öğrenirler.
Üretim bir son değil, farklı bir öğrenme biçiminin temelini oluşturan pedagojik bir araçtır. Bu
nedenle, bir araç olarak işlev görmesi için üretimi sona erdirmek önemlidir. Katılımcılar bir
şeyler yapmaları gereken bir atölye çalışmasıyla karşı karşıya kaldıklarında, görevlerini
tamamlamak için işbirliği yapacak ve sorumluluk alacaklardır. Bu nedenle çalışma gerçek
katılım ve ortak sorumluluk üzerine kurulmalı, aynı zamanda bireysel katılımcının mantıklı bir
şekilde çalışan bir topluluğa dahil edildiği şekilde düzenlenmelidir. Böylece öğrenme,
toplumsal, kişisel ve mesleki hedefleri teşvik etmenin değerli bir yolu olan nesiller arası
öğrenme yoluyla mesleki, sosyal ve kişisel olarak katılımcıları içeren ve geliştiren bir sosyal
uygulamada gerçekleşir.

Mesleki
atölyeler
Çapraz
atölyeler
Özel Ders
Danışmanlık
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Her üretim / hizmet ünitesi dört temel üzerine oluşturulur:
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Mesleki atölyeler
Üniteler, farklı alan ve / veya mesleki profilleri temsil eden sektörel veya çok sektörlü
atölyeleri içerebilir. Bununla birlikte, mesleki alanlar, ileride katılımcıların daha iyi istihdam
edilmesini daha iyi sağlamak için işgücü piyasasının spesifik ihtiyaçlarıyla ilgilidir.
Çapraz atölye
Üniteler, örneğin Bilgi İletişim Teknolojileri veya diller gibi genel konularda anahtar
becerilerini geliştirmeleri gereken katılımcılar için gerekli tamamlayıcı eğitimi sağlayabilir.
İstihdam edilebilirlik becerileri, toplum, kültür, sanat, doğa, spor, sağlık vb. diğer çapraz
atölyeler planlanmalı ve ilgilerine göre tüm katılımcılara sunulmalıdır.
Özel Ders
Kişisel öğretmen, eğitmen, öğretmen, mentor (yani eğitim ekibinin üyesi), PRO PULSE +
ünitesindeki tüm süre boyunca her katılımcıya eşlik eder ve destek verir. Amaç, hedefleri
belirlemek, şimdiye kadar gerçekleştirilenleri ya da katılımcıların destek alması ve sonraki
adımları planlaması gerektiği yerleri yansıtmaktır.
Danışmanlık
Bireysel danışma, herhangi bir PRO PULSE + ünitesinin merkezinde yer alır. Bu hem resmi hem
de gayri resmi olarak gerçekleşir ve kişisel projeyi tanımlamayı ve başarılı bir yol için gereken
psikososyal desteğin tamamını sağlamayı amaçlar.

Organigram ve tanımlayıcılar
PRO PULSE + üniteleri üzerinde çalışan profesyonel ekip, yapının boyutuna, ulaşılacak katılımcının
sayısına, çalışma süresine, finansal kapasiteye vb. çeşitli faktörlere dayanarak çalışmalıdır. İnsan
kaynaklarının birimden birime farklılık gösterebilmesine rağmen, aşağıda gösterilen organograma
benzer bir organogramın bulunması ve her alanın amaçlarını, ilgili profilleri ve sorumluluklarını
tanımlaması kesinlikle önerilir.
Yönetim ekibi

İdari ekip

Eğitim ekibi

Psikososyal ekip

Sayfa
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Aşağıda sunulan yukarıdaki yapı ve tanımlayıcılar her PRO PULSE + ünitesinin ihtiyaçlarına
göre uyarlanmalıdır. Ayrıca, belirli meslek ünvanları ve beceri profilleri, ülke ve / veya MEÖ
organizasyonlarının özelliklerini dikkate alarak açıklanabilir.
 Yönetim ekibi: Kalite güvence süreçleri ve paydaşlarla dış ilişkiler de dahil olmak üzere
ünitenin genel koordinasyonundan sorumludur.
 İdari ekip: Çeşitli ünitelerin takımlarından, katılımcılar ile ilişkiden, mali ve idari
görevlerlerden sorumludur.
 Eğitim ekibi (ör. Eğitimciler, öğretmenler, ilgili akademik ve mesleki geçmişe sahip
mentoler): Mesleki atölyelerin uygulanmasından ve kilit becerilerin geliştirilmesinden
(ör. Bilişim ve İleitşim Teknolojileri, Diller) sorumludurlar.
 Psikososyal ekip (örneğin psikolog, danışman, koç, sosyal hizmet uzmanı): Katılımcılara
bireysel eşlikten ve toplumsal konularda çapraz atölyelerden sorumludur.
PRO PULSE + çalışanları hem mesleki hem de ilişki becerilere sahip olmalıdır. Örneğin,
eğitmenler, öğretmenler ve danışmanlar kendi çalışma alanlarında kalifiye olmuş profesyonel
kişiler olmalıdır ve çoğunlukla faaliyet alanlarında bir iş bulmuş olmalıdırlar. Katılımcıların,
eğitim ekibinin mesleklerşiyle ilgili kişiler oldukları, deneyimli olduklarını ve atölyedeki her
katılımcıya zaman ayırdığını bilmeleri önemlidir.
Eğitim ve psikososyal ekipler ve katılımcılar arasında kurulan yakın profesyonel ve kişisel
ilişkiler, öğrenmek ve geliştirmek için benzersiz bir yer olan mesleki ve çapraz atölyelerin en
değerli yönlerindendir. Aralarındaki bağlar eğitimde kalmak ve profesyonellik açısından
katılımcıların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimi için genellikle alfa ve omega'dır.
PRO PULSE + personelinin bir parçası olmak dengeleyici bir unsurdur. Okulda ve belki de
hayatta zorlu deneyimler yaşayan gruplarla çalışırken, okulu terk oranlarının yüksek olduğu
bilinmektedir. Böylece, ekipler her öğretmen için doğru didaktik araçları, yaklaşımları ve
çalışma görevlerini bulmalıdır. İki Danimarkalı eğitimci şöyle anlatıyor:
"Sadece mesleki eğitim değil aynı zamanda toplumsal ve kişisel gelişim için eğitmen sadece
mesleki becerilerini değil kişisel özelliklerini de kullanmalıdır. Dürüstlük ve sabır bir üretim
okulu eğitmeni için önemli bir avantajdır. Birçok eğitici, öğrencilere "kişisel" vaktini ayırır.
Bu, eğiticilerin kavrama, yakınlık, dayanışma ve içsel güç gibi yaşam yönlerine odaklandığı
fakat aynı zamanda zihinsel olarak aşırı yüklenilmemesi için öğrencilerle profesyonel bir
mesafe bıraktığı anlamına gelmektedir. Bir eğitmen bunu şöyle açıklıyor: Atölyeye ve şu
anda atölyeye katılan öğrencilere uyan bir üretim okulu eğiticisi rolünü oluşturmak bireysel
eğitmene (tabii ki limitler dahilinde) bağlıdır. Eğiticiler kendilerini pedagojik derslerle daha
da nitelikli hale getirebilirler (...). Bu üç satır sıklıkla iyi bir kural olarak belirlenmiştir:
→ Her zaman profesyonel olmalı → Her zaman kişisel olmalı → Asla özel olmamalı"
Sayfa
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Temel kurallar
Her bir PRO PULSE + ünitesi ve bağlamı için temel kurallar geliştirilmeli ve uyarlanmalıdır.
Aşağıdaki temel kurallar listesi, yalnızca her üniteye uygun benzer bir liste oluşturmak için
bir başlangıç noktası oluşturmaktadır:
Erişilebilirlik: Katılımcılar gerekli tüm bilgilere erişebilir.
Açıklık: Tüm potansiyel paydaşlar süreçleri anlamalı ve takip edebilmelidir.
Süreklilik: Sonuçlar kişisel proje için değerli olmalı ve beklentileri karşılamalıdır.
Tutarlı: Süreçte yer alan bireylerden bağımsız olarak somut, tutarlı ve tekrarlanabilir
sonuçların elde edilmesi.
Eşitlik: Tüm katılımcıların katkıda bulunma şansları aynıdır.
Dürüstlük: Her bireyin hayat öyküsü ayrık ve saygılı bir şekilde ele alınmalıdır.
Objektiflik: Süreçler anlaşılabilir ve şeffaf olmalıdır.
Destek: Bütün katılımcılar bireysel tedbirlere katılma imkânı bulurlar.
Sürdürülebilirlik: Öğrenme, ünitenin bitiminde bitmez, etkisi devam eder.
Birlik: Her bir PRO PULSE + süreci, her katılımcının ihtiyaçlarına göre benzersiz
olmalıdır.

Sayfa
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Kaynaklar
Yukarıda detaylandırılan insan kaynaklarına ek olarak, PRO PULSE + ünitelerinin uygulanması
için aşağıdaki kaynakları da dikkate almak esastır. Bu kaynaklar her MEÖ organizasyonu
tarafından mümkün olduğunca planlanmalı ve detaylandırılmalıdır:
 Tesis ve teçhizat: Sunulan atölye çalışmalarının amacı ve çeşitliliği göz önünde
bulundurulduğunda, bir takım yapısal koşulların sağlanması önemlidir. Fiziksel alan, PRO
PULSE + ünitelerinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü de artırmalıdır. Gerekli tüm
ekipman mevcut olmalı ve diğer ek kaynaklar dikkate alınmalıdır (ör. medya kütüphanesi,
farklı destekleyici malzemeler ve araçlar, internete erişim, öğretici kaynaklar, vb.).
 Finansman: Bir PRO PULSE + ünitesi oluşturmak, faydalanıcılara ücretsiz bir hizmet
sunmak için mali kaynak gerektirir. MEÖ teşkilatları bunu dikkatli bir şekilde planlamalı
ve ulusal fon mekanizmaları, mali fırsatlar ve / veya halihazırda çalışan başka bir
programda üniteyi entegre etmelidir. Gelirler, gerçek piyasa koşullarında satışta veya
bağışlarda da planlanabilir (bağış toplama, kitle fonlaması vb.)

Workshop şeması

6-8

2/3

katılımcı

üretim

Üretim yoluyla öğrenmek, PRO PULSE +
modelinin temelidir. Piyasa koşullarında
satılabilen veya satılmayan malların veya
hizmetlerin üretimi ana sonucudur. Üretim,
kendi içinde bir son değil, bir hedef olarak
algılanmazsa, bir araç olarak işlev görmez.

Atölyeye dayalı öğrenme, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmanın ne anlam ifade ettiği
konusunda yeni bir perspektife ihtiyaç duyan düşük yetenekli katılımcılar için dinamik
senaryolar ve farklı öğretim ortamları oluşturmayla ilgilidir. Klasik eğitim sisteminde zorluk
çeken katılımcıların daha fazla ötekileştirilmesini önlemeye büyük önem verilmektedir.
Atölyeler, katılımcılara becerileriyle bir atölye görevini yerine getirmeleri ve kuşaklar arası
işbirliğine toplumsal katkıda bulunmaları için bağlayıcı bir çalışma topluluğuna girme şansı
sunar. Başka bir deyişle, üretim / hizmet üniteleri, öğrenmenin toplumsal bir uygulama olarak
görülmesi ilkesine dayanır. Eğitime ilişkin anlayışlara ve yaparak öğrenmeye dayanarak
katılımcıların mesleki, sosyal ve kişisel becerilerinin geliştirilmesini ve belirli bir işte yatan
fırsatları kullanmalarını sağlamak, eğitim ekibinin didaktik görevidir. Başarılı olmak için önemli
bir ön şart, atölye başına öğrenen sayısını oldukça düşük tutmaktır (6-8 önerilmektedir).
Sayfa
14

TÜRKİYE’DE O3 PRO PULSE+ MODELİ

Görevler, katılımcıları gerçek işbirliği ve birlikte sorumluluk üzerine kurulmuş bir çalışma
topluluğuna dahil edecek şekilde organize edilmelidir. Üretim / hizmet ünitesi, atölyedeki
pratik çalışmaları, 1) Eğitim süresinin en az 2/3'ünü kaplamalı; 2) Paylaşılan deneyimleri ve
bilgi sağlamalı; 3) Ortak nesnelere ulaşmak için farklı nesilleri birbirine bağlamalı ve 4)
herkesin aktif katılımını gerektirmelidir.
Bütünüyle çalışma, öğrencinin hepsinde deneyim kazanması gereken dört süreç kategorisine
ayrılabilir. Bunlar:
1) Karar verme
2) Planlama
3) Yürütme
4) Değerlendirme
Bir atölyede çalışmanın algılanması pratik çalışmanın 1) ortak tecrübeler ve bilgiye, 2) ortak
bir hedefe, 3) kişisel statü ve kimliğini tanımlamaya, 4) aktif katılım talebine ve 5) günlük
rutinlere katkı sağlaması inancına bağlıdır. Böylece, katılımcılar, aktif katılım ve ürünler yoluyla
yaptıkları çalışmaların atölyenin ortak amacı için gerekli olduğunu göreceklerdir.
Öğrenmenin çalışma süreci ile bağlantılı olarak yapılabildiği keşif, aynı zamanda, öğrencilerin
bir şeylerde iyi olabilmek için uygulama yapmaları gerektiği gerçeğinin farkında olmalarını
sağlar. Uygulama yoluyla keşifte, mesleğini yürüten bir kişi de katılımcıların gelişimi için
değerlidir. Öğrenmenin bir diğer önemli yönü, bir bireye dayalı olmamakla birlikte,
başkalarıyla olan işbirliğine dayanan bir sosyal ve kuşaklararası uygulamada gerçekleşmesidir.
Katılımcılar, başkalarının belirli şeyleri nasıl yaptıklarını gözlemlemekte ve aynı şeyi yaptıkları
yollardan esinlenebilmektedirler. e-atölye
Danimarka Üretim Okulu örneği
Jacob ve Louise, bir üretim okulundaki marangoz atölyesindeki öğrencilerdir. Louise atölyede 5 ay,
Jacob'da 3 bulunmuştur. Atölye çalışması eğitimcisi John, iki öğreniciden yerel belediyenin bir
yerel huzurevi için sipariş vermiş olduğu bir bank üzerinde çalışmaya başlamalarını istemiştir. John
onlara basit bir tezgah taslağı hazırlar, ancak bunları bir şablon olarak kullanmalarını ve kendi
teknik resimlerini yapmalarını istemiştir. John, Louise ve Jacob'tan bunu ister çünkü Louise daha
önce bir tezgah inşa etmeye katılmış ve Jacob'un ayrıntılı çizim için keskin bir gözü olduğunu fark
etmiştir. Bu çizimi yapan John, ikisinin de ürüne özen göstereceğini bilir; bunlar karar verme ve
planlama sürecinin bir parçasıdır. Louise otomatik olarak tezgahı çalıştırırken öncülük yapıyor ve
liderlik yeteneklerini yerine getiriyor ancak Jacob daha temel marangozluk becerileri öğreniyor
ancak aynı zamanda eskiz çizimi yapıyordur. Her ikisi de bu ürünü son teslim tarihine kadar
yetiştirmek için birbirlerine bağlı olduklarını biliyorlarlar ve tezgah yapması gereken Louise üç
hafta boyunca sabahları kalkmak için mücadele etmiş ve bu konuda istikrar sergilemiştir. Loise geç
kaldığı günlerde, Jacob’un rahatsız olduğunu fark etmiştir. Çünkü onun yardımına ihtiyacı olduğu
için çok az çalışabilmiştir. Çalışma süreci, birbirlerinin yeteneklerinden faydalanmaktan memnun
olduklarında, daha eğlenceli ve verimli olur. Ürün bittiğinde, John tezgah kurmak için hem Louise'i
hem de Jacob'u huzurevi evine götürür. Burada Louise ve Jacob, tezgahı kullanmayı dört gözle
bekleyen ev sakinlerinin takdirini toplarlar. Yaşlı bir adam, Jacob'a tezgahın detaylı oymalarının
güzel yapıldığını söyler. Bu Jacob'u gerçekten iyi hissettirir ve bu türden işleri yapmayı sabırsızlıkla
bekler.
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Kişisel proje
Kişisel proje, bir arada olduklarında maksimum etki elde edilen üç ayrı araçtan (Çıktı 4 PRO
PULSE + e-ARAÇKUTUSU’nda bulunur) oluşur. Önce farkındalığı artırmak için bireysel mevcut
durum değerlendirilmelidir: "Benim güçlü ve zayıf yönlerim nelerdir? Eğitim ve mesleki arka
planım nedir? "Bu bilgilere dayanarak, belirli hedefler, bir zaman çerçevesi ve gerekli tedbirler
ayarlanabilir. Üç ana hedefi vardır:
 Katılımcının eğitimsel, mesleki ve kişisel arka planının bağlamsallaştırılması
 PRO PULSE + süreci ile ilgili beklentiler, şüpheler, korkular, arzular, amaçlar ve
ihtiyaçlar hakkında bilinçlenmesini arttırmak
 Geçmişiyle ilgili düşünceler ve mevcut durum ve PRO PULSE + sürecinin tanımı

Katılımcının yolculuğunu belirlemek için kişisel bir proje yazarken şu önemlidir: "Bundan böyle
üç yıl sonra nerede olmak istiyor"? Bu derin düşünmeyi zorlar, nereye gittiğini açıklar ve izi
korumaya yardımcı olur. Kişisel proje, günlük öğütmeyi uzun vadeli hedefleriyle uyumlu hale
getiren net bir amaca hizmet eder. En iyi kişisel projeler, belirli tarihlerle net hedefler
belirlemekte ve bir kişinin oraya ulaşmasına yardımcı olacak bazı eylemleri tanımlamaktadır.
Planlar, gerçek olabilmesi için uygulanabilir ve yazılı olmalıdır. Kişisel bir projenin
geliştirilmesinin dört ana yararı vardır:
 Kendini fark etmeyi sağlar
 Başarı için bir çerçeve ve gerçek bir kuzeye doğru çalışmaya devam etmeyi sağlar
 Katılımcının hedeflerine ulaşması için hangi bilgi, beceri, yetkinlik ve kaynağa ihtiyaç
duyduğu konusunda fikir verir.
 Süreç boyunca PRO PULSE + personelinden destek talep etmeyi kolaylaştırır
Adım 6- Ne
öğrenmeliyim?
Adım 5- Oraya
nasıl giderim
Adım 4- Nereye
gitmeliyim?

Adım 1- Mevcut

Adım 2- Güçlü
yönlerimi
biliyorum

Adım 3- Zayıf
yönlerimi
biliyorum

durum
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Sosyal unsurlar
Üretim okullarına katılanların çoğunluğu ilk kez tanıma ve gereksinim kavramlarının temel
olduğu atölye pratik topluluğuna katılarak bir şeyler öğrenebildikleri bir deneyim yaşıyorlar.
Birçok katılımcı, önemli başarısızlıklarla karakterize okul geçmişleriyle gelmektedir.
Katılımcılar, saygı duyabilecekleri ve tanımlayabilecekleri profesyonellerden büyük miktarda
sosyal desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Öğrenme ortamında destekleyici kişisel ilişkilere ve
tanımlama seçeneklerine ihtiyaç duyarlar. Üretim okulu, katılımcıların aidiyet hissi duydukları
ilgi ortamını sağlamalıdır.
Katılımcılar resmi olarak hem danışma hem de öğrenmeyle bütünleştirilmiş rehberlik alırlar.
Sosyal ve işle ilgili süreçlerin bir parçası olan bu günlük rehberlikten hem eğitim hem de
psikolojik ekip sorumludur. Günlük rehberlik, resmen organize edilen danışma oturumlarının
temelini ve bireysel katılımcının PRO PULSE + ünitesindeki yolunu sürekli olarak
değerlendirmesini sağlayan bazı çapraz atölye çalışmalarını sağlar.
Üretim okulları, öğrenmenin toplumsal bir bağlamda gerçekleştiği öncülüne dayanır. Sosyal
ve kişisel yeterlilikleri kullanmadan bir meslek edinmek olanaksızdır. Kişisel ve sosyal
yeterlilikleri kullanmaksızın işgücü piyasasında aktif rol almak neredeyse imkansızdır. Bu
nedenle, PRO PULSE + ünitelerinin önemli bir görevi de katılımcıların sosyal becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Üretim /hizmet ünitesinde sosyal ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi, en fazla mesleki
yeterliliklerin geliştirilmesi ile bağlantılı olarak gerçekleşir. Bununla bağlantılı olarak, sosyal ve
kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi mesleki atölye dışında da yapılmaktadır. PRO PULSE +
MODEL, genel eğitimin yaygınlaştırılmasını amaçlayan çapraz atölye çalışmalarını da içerir.
Genel eğitim, kişinin kendi ufkunu aşabilmesi ve yalnızca çalışan olarak değil, aynı zamanda
sivil toplumda vatandaş olarak ve bir diğer insan olarak topluluğunun aktif bir üyesi haline
geldiği süreçtir. Genel eğitim, katılımcıların toplum, kültür, sanat, doğa, spor, sağlık vb. gibi
çeşitli konularda "bütün insan" haline gelmesine yardımcı olma amacına hizmet eder.
Ayrıca, psikososyal ekip bireysel danışmanlık da yapabilir ve PRO PULSE + ünitelerinin tüm
katılımcılarına sosyal destek hizmetleri ve takip yardımını kolaylaştırabilir.
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Paydaşların haritalanması
Bir paydaş ağı oluşturulması, PRO PULSE + modelinin başarıyla uygulanması için önemli bir
unsurdur. İlgili sektörlerde kalkınma faaliyetlerini yönlendiren ve etkileyen politika ve
kurumların seviyesini göz önüne alarak oluşturulabilir, örn.:
 Makro düzey: geniş kapsamda (Avrupa ve ulusal düzeyde kurumlar ve politikalar)
 Mezo seviyesi: ara (bölgesel / yerel düzeydeki kurumlar ve politikalar)
 Mikro düzey: temel (topluluk düzeyinde kurumlar ve politikalar; bireyler)
İdeal olarak, paydaşların mikro ve mezo seviyeleri, karma ve entegre bir şekilde çalışmalıdır
ve bu nedenle, her bir ortak kuruluşun her PRO PULSE + ünite stratejisi ve hedeflerine dayalı
olarak etkili katılımının farklı alanlarını tanımlamak ve biçimlendirmek önemlidir.
Paydaşlar ağı, aşağıda gösterildiği gibi, kamusal ve özel ortaklıkların bir karışımından oluşur.
Destek almak, bilgi birikimi ve en iyi uygulamaları değiştirmek ve üretim birimlerinin
sürdürülebilirliğini sağlamak için katılım eylemleri önemlidir. Bu nedenle, bir işbirliği sistemi,
iletişim stratejisi ve uygunluk planı daha erken bir aşamada resmileştirilmelidir. Malların veya
hizmetlerin satışı üretim biriminin temeli olduğu zaman yerel toplulukların katılımı özellikle
önemlidir.
Topluluk düzeyinde kurumlar ve politikalar; bireyler

Politik-ekonomik
bağlamda
Makro-düzey

•Avrupa ağları, IPSO
•Sosyal ortaklar
•Politika yapıcılar

•Bölgesel organlar, belediyeler
Yapılandırma faktörlerinin
•Üretim okulları, MEÖ tedarikçileri
Mezo-seviyesi
•Ticaret odaları, şirketler

•Kendi organizasyonu, birim ekibi
Kişisel davranış ve eylemin
•Genç ve yetişkinler, katılımcılar
Mikro-düzeyi
•Yerel topluluklar, kurumlar

Sayfa
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Kalite Güvencesi
Kalite güvencesi, PRO PULSE + ünitesinin kalitesini sürekli olarak değerlendiren, izleyen ve
geliştiren sistemli ve planlı bir yaklaşımdır. Güveni arttırır, iletişimleri geliştirir ve ihtiyaç ve
beklentilerin daha net anlaşılmasını sağlar. Özellikle kalite güvencesi:












Katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir
Ünitenin çalışma biçimine ve atölyelerin nasıl yapıldığına odaklanır
Her ünite için kabul edilebilir bir kalite düzeyi sağlamak için standartları uygular
PRO PULSE + ünitelerinin nasıl uygulanmakta olduğunu analiz etmek ve katılımcıların
kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemek için verileri kullanır
Sorun çözme ve kalite geliştirme konusundaki disiplinler arası ekip yaklaşımını teşvik
eder.
Kaliteye karşı sorumluluk her PRO PULSE + profesyonel ve Mesleki Yeterlilik Sağlayıcısı
için söz konusudur. MEÖ tedarikçileri tarafından kalite güvence sürecinin PRO PULSE
+ kalitesine ilişkin politika uygulamasına dönüştürülmesi başarının sırrı olmaya devam
etmektedir. Tüm profesyonellerin kalite güvencesi kavramlarını içselleştirmesini ve
günlük işlerinde uygulamasını gerektirir. PRO PULSE + profesyonellerinin diğerleri
arasındaki sorumlulukları şunları içerebilir:
Çalışma gruplarına ve gözetim süreçlerine aktif katılım
Kendi performansını izleme
Standart PRO PULSE + çalışma usul ve esaslarına uyma
Doğru kayıtların tutulması
PRO PULSE + ilkelerine ve temel kurallarına uygun olması

Uygulamada kalite güvencesi sürekli bir süreçtir ve kalite döngüsü faaliyetlerini
yönlendirmek için kullanılabilir. PROPULSE + MODEL için planla-yap-kontrol et-eyleme
geç (PYKE) metodolojisine dayanılarak yapılandırılan ve Mesleki Eğitim ve Öğretim için
Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQAVET) Kalitesi ile aynı terminolojiyi
uygulayan döngüde çeşitli farklı aşamalar vardır. Kalite Döngüsü: planlama-uygulamadeğerlendirme-inceleme (www.eqavet.eu).
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•Politikalar, prosedürler,
görevler ve insan
kaynakları açısından net,
uygun ve ölçülebilir
hedefler ve amaçlar
belirleme

•Hedeflenen sonuçlara ve
/ veya yeni hedeflere
ulaşmak için prosedürleri
geliştirme; devamlı
gelişme
GÖZDEN
GEÇİRME

PLANLAMA

DEĞERLENDİRME

UYGULAMA

•Hedefler ve hedeflere
ulaşılmasını sağlamak için
prosedürler oluşturma

•Verilerin toplanması ve
işlenmesi yoluyla
başarıların ve sonuçların
değerlendirilmesi için
tasarım mekanizmaları
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EK A: SEKTÖREL WORKSHOPLAR
WORKSHOP BAŞLIĞI
AutoCad
SEKTÖR
PROFESYONEL PROFIL
İç Mimarlık ve Dekorasyon
İç mimar asistanı
ÜLKE
ŞEHİR
Türkiye
İstanbul
MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM
WEB SITESİ
SAĞLAYICI
Pera Güzel Sanatlar
www.perasanat.com.tr
SÜRE (saat olarak)
10 saat
Workshop amaçlarının kısa tanımı
Ölçekli proje üzerinde mobilya yerleştirme.
İç mimari projeler için en çok kullanılan bilgisayar programı AutoCad’in tanıtılması
Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları




Herhangi bir hacim için çizilmiş proje üzerinde kullanışlı ve ihtiyaca göre mobilya
yerleşimi.
Hacmin büyüklüğüne göre mobilya seçimi.
proje çizerken autocad kullanımının avantajlarının öğrenilmesi

ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
 Sınıf ortamında
projelendirme.
 Sınıf ortamında autocad
programının bilgisayar
üzerinde tanıtılması

GELİŞTİRİLECEK ÜRETİM/HİZMETLER
Günümüzde ihtiyaç duyulan iç hacimlerdeki eşyaların
doğru analizle yerleşimlerini yapmak. Bu yerleşimleri ve
mobilyaları öğrenilirken bilgisayar ortamında da
çizilmesini görecek ve anlayacaklardır.
Bu sayede projeleri anlamayı geliştirmeyi
öğreneceklerdir.

İNSAN KAYNAKLARI personel profili
Yönetici
İç Mimarlık ve Dekorasyon öğretmeni
AutoCAD öğretmeni
Pedagog
Katılımcıların grup boyutu
6-8 katılımcı
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KAYNAKLAR /MATERYALLER






ölçekli çizilmiş farklı büyüklüklerde ve çeşitlerde projeler
farklı boyut ve çeşitlerde mobilya çizim ya da resimleri
yapıştırıcı
kalem
Autocad tanıtımı için bilgisayar (sağlanabilirse her öğrenci için ayrı)

SOSYAL BECERİLER
 Proje çizimini anlama ve okuma
 Grup çalışması yaparak farklı fikirleri gösterme ve farklı fikirlerde yararlanma
 Farklı mobilya zevklerini öğrenme ve birarada doğru bir şekilde kullanabilme
 Mobilya ve mimari tarihi (akımlar, trendler, tarihsel dönemler) hakkında fikir sahibi
olma
 Bilgisayarda proje çizimi hakkında fikir sahibi olma

Sayfa
22

TÜRKİYE’DE O3 PRO PULSE+ MODELİ

WORKSHOP BAŞLIĞI

Elyapımı Mobilya Üretimi
SEKTÖR

PROFESYONEL PROFIL

İç Mimarlık ve Dekorasyon

İç mimar asistanı

ÜLKE

ŞEHİR

Türkiye

İstanbul

MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM
SAĞLAYICI

WEB SITESİ

Pera Güzel Sanatlar

www.perasanat.com.tr

SÜRE (saat olarak)

10 saat
Workshop amaçlarının kısa tanımı

Çivisiz geçme sistem el yapımı mobilya üretimi teknikleri, marangoz atölyesinde montajı ve
konstrüksiyon detayları.
Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları
Günümüzdeki kullanılan teknoloji ile unutulmuş, zanaatkarların yaptığı el becerisine ve eski mobilya
üretimi tekniklerinin öğrenilmesi
ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
Atölyede mobilya üretimi
montaj.

GELİŞTİRİLECEK ÜRETİM/HİZMETLER
Unutulmaya yüz tutmuş kanserojen olmayan mobilya
üretimini öğrenerek el becerilerini geliştirmeye
yöneleceklerdir.
Bu sayede zanaatkar ustalığa adım atacaklardır.

İNSAN KAYNAKLARI personel profili

Yönetici
İç Mimarlık ve Dekorasyon öğretmeni
AutoCAD öğretmeni
Pedagog
Katılımcıların grup boyutu

6-8 katılımcı
KAYNAKLAR /MATERYALLER





Yapılması planlanan çivisiz geçme sistem mobilya için ahşap malzeme
Bu çalışmanın yapılacağı atölye
Çekim için kamera

SOSYAL BECERİLER







Günümüzde çok az kullanılan bir mobilya sistemini öğrenme
Bu sistemi kullanabilme
Mobilya ile ilgili malzemeler hakkında bilgi edinme
Bir atölye ortamında bulunma
Üretim aşamasının bir kısmını izleme
Sayfa
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WORKSHOP BAŞLIĞI
Oturma ünitesinde kumaşlı döşeme uygulaması
SEKTÖR
PROFESYONEL PROFIL
İç Mimarlık ve Dekorasyon
İç mimar asistanı
ÜLKE
ŞEHİR
Türkiye
İstanbul
MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM
WEB SITESİ
SAĞLAYICI
Pera Güzel Sanatlar
www.perasanat.com.tr
SÜRE (saat olarak)
10 saat
Workshop amaçlarının kısa tanımı
Oturma ünitesinde kumaşlı döşeme uygulaması anlatımı ve uygulaması.

Bilgi, beceri ve yeterlik açısından öğrenim sonuçları




Yaşam alanlarında kullanılan mobilya giydirme ve malzeme bilgisi.
El yapımı bir döşeme işlemi öğrenme ve bunu uygulamak

ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
Sınıf ortamında tabure
üstü giydirmeyi
uygulayarak yapma.

GELİŞTİRİLECEK ÜRETİM/HİZMETLER
Daha çok fabrikasyon mobilya- koltuk üretiminin yapıldığı
günümüzde mobilya giydirmeyi öğrenerek el becerilerini
geliştirmeye yöneleceklerdir
Bu sayede zanaatkar ustalığa adım atacaklardır.

İNSAN KAYNAKLARI personel profili
Yönetici
İç Mimarlık ve Dekorasyon öğretmeni
AutoCAD öğretmeni
Pedagog
Katılımcıların grup boyutu
6-8 katılımcı
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KAYNAKLAR /MATERYALLER







kumaş
sünger
döşeme yapılacak tabure kasnak vb. malzeme
makas
yapıştırıcı(gerekirse)
zımba

SOSYAL BECERİLER
 döşeme hakkında fikir edinme
 konuyu yerinde ya da sınıf ortamında usta bir kişiden öğrenme
 PPkendi döşemesini yapmayı öğrenme
 malzeme bilgisini geliştirme
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EK B: SEKTÖRE YÖNELİK ARAÇLARIN KONTROL LİSTESİ
ARAÇ ismi
AutoCAD 1

Araç ÇEŞİDİ*
Proje Tasarımı

AutoCAD 2

Beyin Fırtınası

AutoCAD 3

Durum Analizi

Elyapımı Mobilya Üretimi 1

İşyeri ziyareti

Elyapımı Mobilya Üretimi 2

Tartışma

Elyapımı Mobilya Üretimi 3

Uygulama

Bir Oturma Ünitesinde Kumaşlı
Döşeme Uygulaması 1
Bir Oturma Ünitesinde Kumaşlı
Döşeme Uygulaması 2

Uzman Sunumu

Bir Oturma Ünitesinde Kumaşlı
Döşeme Uygulaması 3
Bir Oturma Ünitesinde Kumaşlı
Döşeme Uygulaması 4

Beyin Fırtınası /
değerlendirme
Uygulama

Video

*Durum Analizi, Aktivite, Görev, Diğer
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SEKTÖR
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon

PROFESYONEL PROFIL
İç Mimar Asistanı

İç Mimari ve
Dekorasyon
İç Mimari ve
Dekorasyon

İç Mimari Asistanı

İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı
İç Mimar Asistanı

İç Mimari Asistanı

