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1. Gıda üretiminin değerlendirilmesi 
 

İçerik: modüllere dahil edilecek ortak ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği ve gıda 

güvenliği ile ilgili önemli konular 

 

Methods: Yöntemler: bilimsel ve profesyonel literatürün gözden geçirilmesi,yasal 

düzenlemeler 

 

Sonuçlar: ulusal raporlar 

 

Görev: Tüm ortaklar, MÜ önce ulusal raporlar için şablon hazırlar ve sonunda 

sentez 

 

Zaman: 7 Şubat'a kadar şablon, 20 Mart'a kadar ulusal raporlar 



2. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

2.1. Odak grupları için hazırlık 

İçerik: odak grup görüşmesine rehberlik edecek yardımcı soruların hazırlanması 

Yöntemler: önceki adıma dayalı sorular geliştirme 

Sonuçlar: anket 

Görev: UM bir anket geliştirir, ortaklar onu tamamlar (M2 toplantısı sırasında 
anketin onaylanması) 

             Zaman: 16 Nisan'a kadar 



2.2. Odak gruplarının yönetimi 
İçerik: belirli ihtiyaçları belirlemek için her bir ortak ülke tarafından odak gruplarının 
yürütülmesi; bireysel videoya kaydedilmiş görüşmeler yapmak 

 

Yöntemler: öğretmenler, öğrenciler, profesyoneller, müfettişler, işverenler, yemek servisi 
personeli ile grup yarı yapılandırılmış görüşme; 10 katılımcıya kadar; gıda üretiminde sağlık 
ve güvenlik ile ilgili sorular ve modüllerle ilgili ihtiyaçlar 

 

Sonuçlar: ulusal raporlar 

 

Görev: Tüm ortaklar, UM şablon hazırlar 

 

Zaman: 29 Mayıs'a kadar 



3. Final raporu 

 
İçerik: en son gelişmelerin ve odak gruplarının nihai ortak sonuçları 

 
Yöntemler: ortaklar, bulguları nihai bir rapor oluşturan UM'ye 
sunar 
 
Sonuç: nihai ortak rapor 

 
Görev: UM şablon ve sentez raporları hazırlar, ortaklar onaylar 

Zaman: Temmuz sonu 



4. Modüllerden oluşan el kitabı 
İçerik: modüllerle el kitabının geliştirilmesi 

İçerik: modüller ile el kitabının geliştirilmesi 
 
Yöntemler: nihai rapora dayalı olarak oluşturulan modüller 
 
Sonuç: el kitabı: proje sunumu, eğitimciler için talimatlar, modüller (süre, 
öğrenme hedefleri, etkinlikler, araçlar, öğrenciler için uygulamalar…) 

 
Görev: UM, nihai rapora dayalı şablon hazırlar, içerik SPU 
 
 
Zaman: 26 Haziran'a kadar 



Örnek: Toprağın Sırrı 

 

İçerik 

Gereksinimler 

                  Sonuçlar  

Öğretim Yaklaşımı 

Öğretim Teknikleri 

Gerekli Yer ve Donatılar 

                                      Değerlendirme  

      Uygulama 



Bir ortak eğitim kurumu ile işbirliği 

 
Eğitim Merkezi Piramida Maribor: 

• alt ve orta mesleki eğitim, teknik ve mesleki ortaöğretim sonrası mesleki 
eğitim, yüksek öğretim 

• programlar: biyoteknoloji ve bakım, fırıncı, kasap, şekerlemeci, 
gıda teknisyeni, gıda ve beslenme mühendisliği 

• yetişkinlerin eğitimi 

• şirketlerde ve okulda pratik çalışma 

• araştırma çalışmaları, projeler, okul yapımı ürünlerin satışı 
(ekmek, pastaneler, kekler, bisküviler, hamur işleri, çikolatalı 
pralinler, şeker ve badem ezmesi dekorasyonu, makarna, 
organik et)



Zaman Çizelgesi 

OCAK ŞUBAT MART      NİSAN     MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ   AĞUSTOS EYLÜL 

Broşürler 
Şubat Sonu 

(UM) 

 

Literatür İncelemesi 
Şablonu 

7. 2. 
(UM) 

       

 Literatür 
İncelemesi 

20. 3. 
(tüm ortaklar) 

      

  Odak grup anketleri 
16. 4. 
(UM) 

     

 Slovenya 
Toplantısı 
20.-23. 4. 

   (tüm ortaklar) 

   Odak grupları 
(all partners) 

  Odak grupları   
ulusal raporları 

29. 5.  
  (all partners) 

Modülleri 
içeren son el 

kitabı 

 26. 6. 
(UM, SPU) 

  Çoğaltıcı 
etkinlikler 

      11. 9. 
(all partners) 

 


