
  
 

 
  

 
 
Annex IV      
“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National 
Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein” 

FFS PROJESİ LTTA EĞİTİCİ GÖRÜŞ VE ÖNERİ FORMU  

Değerli eğitim görevlisi, 

 

Bu form, FFS projesi kapsamında hazırlanan ve kısa dönem eğitim faaliyeti (LTTA) kapsamında uygulanan 

eğitim modüllerinin niteliği ile ilgili sizlerin görüş ve önerilerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim 

modüllerinin içeriğini geliştirebilmek,  nitelikli çıktı elde edebilmek ve projeden beklenen etkilere erişebilmek 

için sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemlidir. 

 

Zaman ayırdığınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

FFS proje ekibi 

 

Proje Bilgileri  

 

FFS projesinin temel amacı; unlu gıda üretim sektöründe çalışan/çalışmak isteyen fakat 

eğitimini tamamlayamamış gençlerin teknolojik gelişmelere uygun ortamlarda mesleki 

yeterliliklerini geliştirerek gıda üretim sektöründe kalite güvencesi ve güvenliği yoluyla halk 

sağlığının korunmasını sağlamaktır. 

Eğitim modüllerinin uygulanmasının ardından beklenen etkiler; Sektörün ve gençlerin 

eğitim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan eğitim modülü unlu gıda üretim sektöründe 

çalışan/çalışmak isteyen gençlerin mesleki yeterliliklerini artıracaktır. Mesleki yeterliliklerin 

geliştirilmesi unlu gıda üretim sektörünün daha dinamik, yenilikçi bir yapıya geçişini 

kolaylaştıracaktır. 

Projenin hedef grupları; unlu gıda üretim sektöründe çalışan/çalışmak isteyen/ çeşitli 

nedenlerden dolayı eğitimini tamamlayamayan gençlerdir. 

 

Modül içerik değerlendirme 

 

1. Modüllerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

 

 

 

2. Eğitim modüllerinin içeriğinde eksiklik tespit ettiğiniz unsurlar var mı? Varsa tespit 

ettiğiniz unsurlar nerelerde görülmektedir?  

 

 

3. FFS eğitim modüllerinin içeriğinde tespit ettiğiniz eksik unsurları geliştirmek için 

önerileriniz nelerdir? 
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Eğitimin organizasyonu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

 

 

 

Modüllerin Yapısal Özellikleri 

 

 UYGUNLUK DÜZEYİ 

 

Çok 

iyi 

Kabul 

Edilebilir 

Zayıf Açıklamalar 

1 İçeriğin proje hedeflerine uygun olması     

2 İçeriğin doğru ve güncel olması     

3 İçeriğin yeterince detay içermesi     

4 Materyalde ayrıntılı ve gereksiz bilgiye yer verilmemesi     

5 Materyalin içeriğinin ilgi çekmesi, ilgiyi sürdürmesi     

6 Akıcı ve anlaşılır dil kullanılması     

7 Öğretim içeriğinin materyalde doğru sıralanıp 

sıralanmadığı 

    

 

Öneriler 

 

 

 

 


