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Bülten Nº 4 

 

Değerli okuyucu: 

Bu bülten, DGSA FAC / 2017-1-TRO1-KA202-045935 numaralı “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlarının Saha Uygulama Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” Erasmus + projesinin Haziran ve 
Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sizi bilgilendirmek içindir. 

Bu Proje, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) ADR kapsamındaki görevlerini 
yerine getirmelerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Projenin temel amacı, TMGD'lerin saha 
uygulama yeterliliklerini ve modern teknolojileri ve yenilikçi eğitim yöntemlerini kullanımlarını 
geliştirmektir. 

Ortakların ikinci fikri çıktı (IO2) için tasarlanan interaktif eğitim materyali üzerindeki çalışmaları 
resmi olarak tamamlandı ve ulusal dillere (Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca) 
çevrilmesi de tamamlandı. İnteraktif eğitim materyalleri (OER) sistemi, üçüncü fikri çıktıdaki (IO3'teki) 
test faaliyetlerinin yapılabilmesi için hazır hale getirildi. 

DGSA-FAC projesinin interaktif eğitim materyalleri (OER) platformu, daha geniş bir kitleye açık 
eğitim kaynakları sunmak için gerekli olabilecek tüm özellikleri barındıran, esnek bir yapı geliştirmeye 
izin veren açık bir kaynak platformu sistemine dayanmaktadır. 

Eğitim içeriği, bilgi edinme sürecini geliştiren ve destekleyen ve tüm süreci çekici ve etkili kılan 
multimedya materyalleri ile zenginleştirilmiştir. Tüm interaktif eğitim materyalleri, öngörülen 
öğrenme çıktılarına ulaşmaya izin veren bağımsız unsurlar olduğundan, öğrenciler en çok ilgilendikleri 
modülle başlamakta özgürdür. 

DGSA-FAC eğitim programı için oluşturulan interaktif eğitim materyalleri (OER) platformu h5p 
teknolojisine dayanmaktadır. Esneklik sağlar, gerekli tüm özelliklerle donatılmıştır ve daha geniş 
kitlelere yönelik açık öğretim kursları sunar. Bu platform, eğitim modüllerinin içerisinde interaktif 
materyaller olarak videolar, ppt dosyaları, PDF dosyaları, testler ve sınavlar barındırır. 
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Eğitim materyalleri ve kursa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://dgsafac.com/tr/egitim-materyalleri/ 

 

https://dgsafac.com/tr/egitim-materyalleri/
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Projede yer alan değerlendirmenin bir diğer kısmı da, TMGD’lerin işlerini başarılı bir şekilde 

yapabilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikleri tanımlamak için ikinci fikri çıktıda (IO2'de) 
oluşturulan yeterlilik haritasıdır. 

Yeterlilik haritası, her eğitim modülü ve kursundaki eğitimin öğrenme çıktılarını belirlemek için 
bir referans görevi görür. Yetkinlik haritasının ana unsurları, faaliyetlerin alanları, temel yetkinlikler, 
bilgi, beceriler ve öğrenme çıktılarıdır.  

Yeterlilik haritasına aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz:  

https://dgsafac.com/wp-content/uploads/2021/06/DGSA-FAC-competence-map_version-6-
_TR_Final-1.pdf 

Üçünü fikri çıktı kapsamına yer alan ilk pilot test uygulaması her bir ortak ülkede 24 saatlik 
eğitim için en az 15 profesyonel TMGD yi içerken, ikinci pilot test, 16 saatlik eğitim için en az 10 TMGD 
eğitmeninin işbirliğini arayacaktır. 

Yapılan bu pilot test uygulamalarından sonra süreçleri, faaliyetleri, geri bildirimleri, 
iyileştirmeleri ve ihtiyaç duyulan değişiklikleri özetleyen bir ulusal rapor hazırlanacaktır. Pilot 
testlerden sonra her ortak kendi ülkesindeki ulusal raporun hazırlanmasında sorumluluk alacaktır. 

Projenin üçüncü fikri çıktısının (IO3) lider ortağı BIT, ulusal raporları toplayacak ve pilot 
testlerin ardından uluslararası bir rapor hazırlayacaktır. 

Projenin son fikri çıktısında (IO4'te), TMGD'lerin mesleki bilgi, beceri ve niteliklerini geliştirecek 
rehber kitapçığın taslak hali hazırlanmıştır. Bu rehber, ek olarak uygulama süreçlerinde kullanılmak 
üzere örnek niteliğinde bir dizi belgeye sahip olacak ve TMGD'lerin genel görev ve sorumluluklarını 
içeren bir tür temel kitapçığı olacaktır. İspanyol ortak PONS bu faaliyetin lideridir ve diğer tüm ortaklar 
tarafından desteklenmiştir. 
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Toplantılar 

COVID pandemisi seyahati neredeyse imkânsız hale getirdiğinden, toplantılar Mart 2020'den 
itibaren sanal olarak yapılabildi. Bununla birlikte, mevcut durumun izin vermesi koşulu ile Eylül ayının 
sonunda Graz'da (Avusturya) ulusötesi bir Ortak Toplantısı planlanmaktadır.  

 

 

 

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  
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