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İkinci Proje Toplantısı 

URESA proje 
konsorsiyumunun 
ikinci toplantısı 26-
27.03.2018 tarihinde 
Slovakya'nın 
Podkylava kentinde, 

gerçekleştirildi.  

Toplantıya, tu m ortak u lkelerin temsilcileri, 
(Polonya, Slovakya, Tu rkiye ve Bulgaristan) 
katıldı ve projenin ilk yarısında yapılan 
çalışmalar tartışıldı. Tartışma, eg itim 
metodolojisinin son şekli ve projenin ilk 
yılının ikinci yarısında geliştirilecek olan 
programın şekli u zerinde odaklandı. 

Üçüncü Proje Toplantısı 

URESA proje 
konsorsiyumunun 
u çu ncu  toplantısı 11-
12 / 09/2018 
tarihlerinde, 
Çanakkale'de (TR) 

gerçekleştirild. Toplantıda, projenin ilk 
yarısında yapılan çalışmalar tartışıldı. 
Tartışma, yenilenebilir enerji alanında 
mesleki eg itim o g retcileri için eg itim 
metodolojisinin son şekli ve projenin ilk 
yılının ikinci yarısında geliştirilecek olan 
programın şekli u zerinde yog unlaştı. 



 

OUTPUTS 

 
1. Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları 

alanındaki 

genişletilmiş 

eg itimin yeni ve 

yenilikçi mu fredatı, 

eg itim metodolojisi. 

2. Sanal ortamda eg itim 

içerig i ve 

entegrasyonu 

3. Nitelikli çiftçiler ve 

uzmanlarla pilot 

testleri 

deg erlendirme 

raporu 

4. URESA El kitabı 

 

Proje metodolojisi çalışmaları  
tamamlandı 

 

26-27.03.2018 
tarihinde Slovakya'nın 
Podkylava kentinde, 
URESA proje 
konsorsiyumunun 

ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıya, tu m ortak 
u lkelerin temsilcileri, (Polonya, Slovakya, Tu rkiye 
ve Bulgaristan’dan u niversite, sivil toplum 
kuruluşları katıldı. Toplantıd su resince projenin 
ilk yarısında yapılan çalışmalar tartışıldı. Proje 
toplantısında daha çok eg itim metodolojisinin 
son şekli ve projenin ilk yılının ikinci yarısında 
geliştirilecek olan programı şeklinin ne olması 
gerektig ine yog unlaşıldı. 

 

Projenin eg itim programı ve yo ntemiyle ilgili 
çalışmaları tamamladıktan sonra, ortaklık eg itim 
materyallerinin geliştirilmesine başlandı ve  
projenin eg itim platformunda eg itim 
materyallerini u cretsiz olarak bulacaksınız. Bu  
materyallerle ilgili çalışmalar, Eylu l 2018'de 
Çanakkale'deki u çu ncu  proje toplantısında 
tartışılmıştı so zkonuus materyalilerin o nceden 
hazırlanmış teorik kısmı çok tartışıldı ve  
dog rulandı. Bu konuda bir sonraki çalışma Mart 
2019'da Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 
yapılacak do rdu ncu  proje toplantısında ele 
alınacak ve  buna ilişkin daha nitelikli bilgi 3. 
bu ltende ele alınacaktır. 
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