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Bülten Nº 3, 

Sevgili okuyucu, 

 Bu bülten, DGSA FAC / 2017-1-TRO1-KA202-045935 numaralı “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” Erasmus + projesinin Ağustos 2020 
ve Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje faaliyetleri hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. 

 

Daha önce açıklandığı gibi, Avusturya, İspanya, İtalya ve Türkiye'nin 4 ortağının ortak çabaları ile 
aşağıdaki faaliyetler tamamlanmıştır: 

 

• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları' nın kendi ülkelerindeki faaliyetlerine erişim için 
eğitim ihtiyaçları ve koşulları ile ilgili olarak her bir ortak (IO1) tarafından yürütülen bir 
araştırma çalışması. 

• Eğitim alanı ve 13 eğitim Modülünün Öğrenim Birimlerine bölündüğü bir yeterlilik haritası 
(IO2). Oluşturulmuştur. 

 

Şimdi, ortakların IO2 için tasarlanan interaktif eğitim materyali üzerindeki çalışmaları resmi olarak 
tamamlandı ve ulusal dillere (Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca) uyarlanması 
tamamlandı. OER sistemi test için hazırdır. 

Şu anda odak noktası, e-öğrenme materyalleri testi ve bu projenin üçüncü Sonucu (IO3) ile birleşecek 
olan eğitim programı geliştirme üzerindedir. 

Spesifik olarak, her ortağın kendi ülkesinde iki farklı pilot eğitim programı (TMGD ve TMGD 
Eğitmenleri için) test edilecek ve ortaklar tarafından Ulusal değerlendirme/geri bildirim raporları 
hazırlanacaktır.  
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İlk pilot test, her bir ortak ülkede 24 saatlik eğitim için en az 15 profesyonel TMGD' yi içerecek, ikinci 
pilot eğitim programı ise 16 saatlik eğitim için en az 10 TMGD eğitmeninin işbirliğini arayacak; değerli 
geri bildirimleri, ortaklara projenin ürünlerini gözden geçirme ve sonuçlandırma olanağı sağlayacaktır. 

Bu testin sonunda her bir ortak, oluşturulan materyalin kullanımına devam edecek bir grup eğitimli 
eğitmene sahip olacaktır. 

 

Toplantılar 
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COVID19 salgınının yarattığı uluslararası durum nedeniyle, toplantı yerini çevrimiçi toplantılara 
bırakmıştır. Bu toplantılar, projenin ilerlemesini ve sorumluluklarını paylaşmak için aylık olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

 

Planlanan C1 “Ortak personel eğitim etkinliği” Ekim 2021'de Training 2000 tarafından dört gün 
boyunca İtalya'da gerçekleştirilecektir. 

 

 

İletişim 

Proje çıktılarını ve haberleri aşağıdaki web sitemizden takip edebilirsiniz: 

www.dgsafac.com  

ADR Projesi Facebook sayfası: 

https://www.facebook.com/groups/dgsafac/  

ADR Projesi Linkedin grup sayfası: 

https://www.linkedin.com/groups/8931048/  

Her türlü soru ve bilgi için:  

info@tmgdk.org.tr  

 


