SAFEWORK SAFELIFE
Okulumuz İngilizce Öğretmenlerinden Çiğdem YILDIRIM’ın kurucu üye olarak başlattığı projemizde
Türkiye’den 10 ortak üye bulunmaktadır.Ayrıca Hırvatistan’da bulunan Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni
Sandra Bistoviç de yabancı üyelerimiz arasındadır.Meslek liselerinde İş güvenliği ve İlk yardımın
önemini vurgulayan projede ortalama 60 öğrenci bulunmaktadır.Çalışmalarımız Şubat ortası itibariyle
başlamış olup Mayıs ayında yapılacak olan değerlendirme ve ortak ürün sunumuyla son bulacaktır.
PROJE HAKKINDA
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve farklı alan çalışmaları olan öğrencilerin girişimleri ile
hayata dokunmayı amaçlayan ve öğrencilerin mesleki başarıları konusunda farkındalık yaratmayı
planladığımız bir çalışmadır. Proje ortaklarımızın meslek liselerinde web 2.0 araçları kullanılarak iş
güvenliği ve ilk yardım konularında dijital materyaller ve aynı yaş grupları arasında etkili, işbirlikçi,
paylaşımcı ve eğlenceye dayalı bir öğrenme ortamı sağlanarak oluşturulan ürünler oluşturulacaktır.
Twinspace'de ortak bir üründe bir araya getirilecek ve geniş bir kitle ile paylaşılacaktır.

AMAÇLARI
1. Öğrencilerin güvenlik kültürü düzeylerini ölçmek ve artırmak, eğitimde iş kazalarını en aza
indirmek,
2. Gençleri çalışma hayatına başlamadan önce çalışma hayatıyla ilgili riskler konusunda
bilgilendirmek,
3. İş sağlığı ve güvenliği açısından doğru davranış modellerini kazanmalarını sağlamak,
4. Kişisel düzeyde kendi sağlığını koruma ve geliştirme bilincini oluşturmak,
5. Bir güvenlik ve sağlık kültürü geliştirmek ve teşvik etmek
6. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin yanı sıra daha önce deneyimlenmemiş yöntemleri kullanarak
öğrenme sürecine katkıda bulunmak,
7. İlk yardımın öğrenciler için daha akılda kalıcı ve uygulanabilir bir hale getirilmesi,
8. Akranlarla işbirliği yaparak öğrenmeyi pekiştirmek,
9. Teorik bilgileri akranları ile grup çalışması ile somut bir ürüne dönüştürmek,
10. Web 2.0 araçlarını derslere entegre etmek ve mevcut durumu avantaja dönüştürmek,
11. Öğretmenlerin teknolojiyi doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.
12. Projenin sonunda ortak bir ürün hazırlamak .
ÇALIŞMA SÜRECİ
Projemizi şubat ayında başlamış olup mayıs ayında sonlandırılacaktır. Bu süreçte Web2 araçları ile
çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR

Projemiz sonunda meslek gruplarından oluşan okullarımızın hazırladığı etkinliklerden oluşan İş
güvenliği ile ilgili bir kitapçık hazırlamayı düşünüyoruz.
Proje katılan 15-19 yaş arası öğrencilerimiz Arda G., İbrahim K.,Mine E.D.,Nerime T.,Sude H.S., ve Elif
N. A.
Proje Danışmanı: Çiğdem YILDIRIM

