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TRAIning Transversal Supporting Career Development
And Research
• Trait projesi Ekim 2015 yılı itibariyle başlamış olup Ekim 2017
yılı itibariyle sonlanacak iki yıllık bir projedir.
• Trait projesi ,Romanya koordinatörlüğünde altı ülkenin
katılımıyla yürütülmektedir.
• Trait projesinin amacı ,çekirdek becerileri baz alarak kariyer
gelişimi ve araştırma yapmaktır.

Proje ortakları
•
•
•
•
•
•

Liceul Tehnologic de Mecatronica si
Automatizari –Romanya,kordinator
Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Türkiye
Archivio della Memoria – İtalya, Roma
Bluebook s.r.l. – İtalya, Torino
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf –
Avusturya
ProEduca o.s. – Çek Cumhuriyeti

Projenin hedefleri ve amacı
Projenin sektörel önceliği yenilikçi yaklaşımları
kullanarak temel ve çekirdek yetileri geliştirmek
ve mesleki alanda çalışan mesleki eğitim veren
öğreticilerin ve eğitimcilerin mesleki gelişimlerini
artırmaktır.Sadece teknolojik olarak değil toplum
olarak da hızlı bir değişim içinde olduğumuz
21.yüzyılda iş ve yaşam için gereken
yetenekler,yeterlilikler sürekli olarak
değişmektedir.2006 Avrupa birliği konseyi hayat
boyu öğrenme anahtar becerileri gelişimi üzerine
değişimleri de göz önüne alarak yeni bir politika
izlenmektedir.

-Geniş çapta ele alınacak olursa sekiz temel anahtar beceri öngörülür.
•
•
•
•

-Anadilde iletişim
-Yabancı dilde iletişim
-Dijital yeterlilik
-Matematiksel yeterlilik ve Fen ve teknolojide temel yeterlilik

-Diğer dört yetenek ise çekirdek yetenekler dediğimiz ve bu proje
boyunca üzerinde çalışacağımız yetilerdir;
• -Öğrenmeyi öğrenme
• -Kişilerarası ve kültürler arası sosyal yeterlilik ve yurttaşlık yeterliliği
• -Girişimcilik ruhu
• -Kültürel ifadeler

Son “ yeniden düşünülen eğitim stratejisi “tüm
seviyelerde temel ve çekirdek yeteneklerin
gelişim ihtiyacını vurgular.Eğitimde ve öğretimde
Avrupa birliği 2020 stratejik çerçeve planında tüm
vatandaşlarının temel ve çekirdek yetileri edinmeleri
gerektiğinin altını çizer ve çekirdek yetilerin istihdam
üzerinde doğrudan etkili olduğunu kabul eder.Avrupa
birliğinde ve aday ülkelerde gençler arasında işsizlik
yoğun olarak yaygınlaşmaktadır ve 2014 Kasım’da
5.101 milyon (25 altı) genç insan işsizlik oranı tespit
edilmiştir.Son yıllarda çekirdek becerileri geliştirmeye
yönelik çalışmalar vardır ancak bu çalışmalar genelde
yönetici ve üniversite mezunlarını kapsar.

•
•
•
•
•

Sahip olduğumuz bilgiye dayanarak söylenilebilir ki işsiz gençler,düşük gelirli
seviyede ve dezavantajlı olanlara yönelik çekirdek becerileri kapsayan herhangi
bir çalışma yapılmamıştır.Bu sebeple projemiz şu ihtiyaçlara cevap vermektedir.
-Çekirdek yetenekler hakkında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek;karma öğrenme
metodu kullanarak kişilerin ihtiyaç ve beklentileriyle uyum içinde ilgi çeken
eğitim ve öğretim programları
-Öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar ve yenilikçi karma modeller kullanarak
çekirdek becerileri geliştirmek.
-Yüksek kalitede hizmet alabilmek için gerekli olan tüm yetenek ve kabiliyetleri
donatarak eğitim yollarını güçlendirmek ve yeni yaklaşımlar geliştirmek.
Kısacası projemiz,eğitim ve istihdam arasında ortaklığı da içine alan yüksek
kalitede öğrenme kaynaklarının gelişimini destekleyen mesleki eğitime
odaklanmaktadır.

Faaliyetler
Fikri çıktılar 1

•

•
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Proje faaliyetleri kapsamında koordinatör ülke
tarafından meslek dersi öğretmen/eğiticilerine 25
kişi ve küçük ya da orta ölçekli işletmelere 25 kişi
uygulanmak üzere bir anket düzenlenecektir.
Bu anket proje ortakları tarafından kendi dillerine
çevrilerek ,öğretmenlere/eğiticilere ve işletmelere
uygulanacaktır.bu uygulamanın değerlendirmesini
koordinatör ülke yapacaktır.
Faaliyet sonucunda çok dilli anketler ve anket
sonuçları yanı sıra nitelik ve niceliksel bilgi elde
edilecektir.

Fikri Çıktılar 2
• İkinci faaliyet olarak bireylerin çekirdek becerilerini test edebildiği
ve bu beceriler hakkında bilgi edinebildiği e-eğitim modülleri (6
tane)oluşturulacaktır.
• Proje ortakları ülkeler tarafından bu modüllerin test edilmesi
sağlanacaktır.
• Projenin yaygınlaştırılması için yaygınlaştırma
seminerleri,konferanslar düzenlenecektir.

• .

Trait projesini yaygınlaştırmaya yönelik ortaklar tarafından
hazırlanan çalışmalar

:

Websitesi
http://www.trait-erasmusplus.com
Facebook sayfası
https://www.facebook.com/TRAITproject
Blog
http://trait-erasmusplus.blogspot.au/
2015 Kasım ayında Romanya,Iasi’de birinci uluslararası proje toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

