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"Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak 

burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.«

2016-1-TR01-KA102-029196

Geleceğin Aşçılarının Orta Avrupa Mutfak Kültürü ile

Tanıştırılması Projesi

AB TANITIM KİTAPÇIĞI



Erasmus+ Programı Nedir ?

2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni
beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması
amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır. Erasmus+ Programı’na bu adın
verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde
özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve
farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki
programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler
devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Erasmus+ Programı ile gelen
yenilikler şöyledir;

Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve
Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile
daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,

Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için
gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,

Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation),
gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği
yapılabilecek ülkelerin kapsamı için Erasmus+ Program Rehberi'ni inceleyiniz)

Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya
yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla
istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri
Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,

Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim
öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılıyor.
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http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/erasmus-2016-y%C4%B1l%C4%B1na-ait-teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-ve-program-rehberi.pdf?sfvrsn=0


Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Nedir ?

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet
ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt
dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; temel mesleki
eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden
iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim
personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini
artırmayı amaçlayan bu faaliyet;

Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya
çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;

Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim
kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve
öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.
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Ulusal Ajans Kimdir ? Görev ve Sorumlulukları nelerdir  ?

Katılımcı ülkelerin AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak amacıyla
her ülke kendi içinde ilgili taraflar ile işbirliği içinde programlardan yararlanma faaliyetlerini
organize ve koordine etmek için bir uygulama birimi (Ulusal Ajans) oluşturmuştur.

1 Nisan 2004 tarihinde programlara katılmaya hak kazanan ülkemiz Ulusal Ajans’ı ise ilk önce
Devlet Planlama Teşkilatına Bağlı olarak “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı” kısaca “Ulusal Ajans” ismi ile 2003 yılının Ağustos ayı içerisinde
kurulmuş, 2011 yılından itibaren ise Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlanmıştır. Mali özerkliği
bulunan kurumda 150’den fazlası uzman ve uzman yardımcısı olmak üzere toplam 200 kadar
çalışan bulunmaktadır.

Ulusal Ajans; temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde
duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa
Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile
gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres: Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 409 60 00

Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü: +90 312 409 62 56

Web: www.ua.gov.tr

E-Posta: bilgi@ua.gov.tr
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Projemizin Özet Bilgileri ve Akış Yapısı
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Projenin Türü : Erasmus + KA1 – Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği

Projenin Adı : Geleceğin Aşçılarının Orta Avrupa Mutfak Kültürü ile
Tanıştırılması

Proje Sahibi Kurum : Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Numarası : 2016-1-TR01-KA102-029196

Toplam Katılımcı Sayısı : 22

Toplam Refakatçi Sayısı : 2

Yerleştirme Süresi : 3 Hafta

No Gönderen kurum Ülke Ev Sahibi Kurum Kat.Sa
y

Ref.Say Baş.Tarihi Bit. Tarihi

1 Kepez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Çek 
Cumhuriyeti

Hotelová škola 10 1 08.01.2017 28.01.2017

2 Kepez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

Çek 
Cumhuriyeti

Hotelová škola 10 1 19.03.2017 08.04.2017

Projemizin Akış Yapısı



Projenin Amaçları Nelerdir ?

Okulumuz Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hazırladığımız

projemiz Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünde 11. Ve 12. sınıflarında eğitim gören

20 öğrencimiz ve kendilerine refakat eden 2 alan öğretmenimiz ile gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılarımızın 3 hafta süren staj faaliyetleri Çek Cumhuriyeti’nde bulunan

Hotelova Skola kurumunda gerçekleştirilmiştir. Dünya yemek kültürüne hakim bireyler

yetiştirmek üzere hazırlana projemizin amaçları;

- Öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve kültürel anlamda çok boyutlu gelişimin önemini

kavratmak,

- Kurumsal kapasitemizi iyileştirilerek öğrencilerimizi daha nitelikli bir şekilde mezun

edebilmek,

- Turizm ve hizmet sektörünün nitelikli personel ihtiyacına yanıt vermek,

- Hedef gruplarımız olan; işverenler, meslek odaları, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer

meslek okulları üzerinde meslek eğitimine daha fazla önem verilmesi ve AB

Projelerinin hazırlanması gibi konularda farkındalık yaratmak olarak belirlenmiştir.
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Projede yer alan öğrencilerin kazandığı beceriler

Katılımcılarımız 3 hafta süresince Çek mutfağını tanıma imkanına sahip olmuşlardır.

Hafta içi staj faaliyetlerine katılan katılımcılarımız et pişirme teknikleri, sos hazırlama,

salata hazırlama, çorba hazırlama, akşam yemeği menüsü hazırlama ve pasta yapımı

konularında kendilerini geliştirmişlerdir. Ev sahibi okulumuz ile yaptıkları yemek

uygulamaları sayesinde dünya mutfağıyla kendi mutfağımızın benzer ve farklı

yönlerini karşılaştırma imkanı bulmuşlardır. Ev sahibi ortağımızın öğretmen ve

öğrencileriyle beraber çalışmalar yapmış; staj faaliyetleri sonunda yapılan yemekleri

beraber yemişlerdir. Katılımcılarımız staj faaliyetlerini tamamladıktan sonra

sertifikaları kendilerine verilmiştir. Aldıkları sertifikalar sayesinde istihdam olanaklarına

büyük katkılar sağlanmıştır. Katılımcılarımız kurdukları iletişimler ile hem mesleki

hem de sosyal yabancı dil bilgilerini arttırmışlardır. Farklı bir kültürle tanışan

katılımcılarımız Avrupalılık bilinci kazanmış; hayata bakış açılarını değiştirmişlerdir.
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Projede kimler yer almıştır ?

Projemizde yer alan katılımcılar; <<Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanında 11 ve 12.>>
sınıflarında eğitim görmekte olan, 15 ve 18 yaş aralığında bulunan öğrencilerimiz arasından
seçilmiştir.

Katılımcı profilinin belirlenmesinde;

-Öğrencilerin okula devamlılığının yüksek seviyede olması,

-Disiplin cezası gerektiren herhangi bir olaya karışmamış olmaları,

-Okul başarı seviyesinin 70 ve üzerinde olması

-Mutfak uygulamaları dersindeki başarı notlarının 60 ve üzerinde olması

-Pasta yapım teknikleri dersindeki başarı ortalamalarının 60 ve üzerinde olması

-Yabancı dil bilgisi dersindeki başarı ortalamalarının 50 ve üzerinde olması

-Dünya mutfaklarına olan merakları,

-Mesleki yabancı dil öğrenme merakları,

-Farklı kültürleri tanıma merakları,

-Ekip olarak hareket edebilecek seviyede olmaları kriterleri göz önünde bulundurulmuştur
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Katılımcıların seçilmesinden sonra yürütülen faaliyetler.

Projede yer alan katılımcıların seçiminden sonra aşağıda maddeler halinde verilen faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.

1) Katılımcılarla sözleşme imzalanması,

2) Velilerle sözleşme imzalanması,

3) Katılımcıların Banka Şubesinde Vadesiz Avro Hesabı açtırmaları

4) Katılımcıların noter tasdikli veli muvaffakatnamesi alması,

5) Yurtdışına çıkış için Valilik oluru alınması,

6) Katılımcıların hizmet pasaportu alması,

7) Öğrenme Anlaşmalarının imzalanması,

8) Seyahat Sigorta poliçelerinin temin edilmesi,

9) Yurtdışı Çıkış Harçlarının ödenmesi,

10) Dilsel hazırlıklar,

11) Kültürel hazırlıklar,

12) Seyahat organizasyonu,

13) İzleme faaliyetleri,

14) Yaygınlaştırma faaliyetleri,

15) Katılımcı raporları (ECAS Anketleri),
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Akışların gerçekleşmesi

Ulusal Ajans desteği ile gerçekleşen projemiz iki akışta tamamlanmıştır. Katılımcı seçimleri, veli
izinleri, hazırlık çalışmaları, vize ve bilet işlemlerinin ardından akışlarımız başlamıştır.

Amaçlarımız doğrultusunda hazırladığımız projemizin yurt dışı akışları ise Çek Cumhuriyeti
Prag’da bulunan Hotelová škola‘da gerçekleşmiştir.
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Hotelová škola

Ev sahibi kurumumuzun Avrupa'da en iyi otelcilik okulları birliğine (EURHODIP) üye

olması projemizin amaçlarının gerçekleştirilmesi noktasında oldukça önemli olmuştur.

Ev sahibi ortağımız katılımcılarımız ile 3 hafta süresince yakından ilgilenmiş ve dünya

mutfağı uygulamalarını kendilerine aktarmışlardır. Bu sayede katılımcılarımızın

mesleki bilgi ve becerileri artmıştır. Öğrencilerimiz kurdukları iletişimler ile ortak bir dil

kurmuş ve kendilerini Avrupa bilinciyle yetiştirmenin önemini anlamışlardır. Sahip

oldukları sertifikaların avantajını anlamış ve mezun olan öğrencilerimiz sertifikaları ile

istihdam edilme şanslarını arttırmışlardır.

Projemizin amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda kurumumuz ile yaptıkları iş

birlikleri ile proje faaliyetlerimizin tamamlanmasına katkı sağlamışlardır. Kendi

deneyimlerini kurumumuza aktararak kurumsal kapasitemizin arttırılmasında önemli

bir rol almışlardır. Öğretmenlerimiz ev sahibi kurumun öğretmenleri ile görüşmeler

gerçekleştirmiş hem eğitim hem de proje faaliyetleri konusunda deneyimlerini

arttırmışlardır.
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Hotelová škola

Kurumun bünyesinde gastronomi alanında, teknik bilgi alanında, yemek hizmetleri alanında ve konaklama alanında eğitim
verilmektedir. Kurum bir çok işyeri ile ortaklık yaparak öğrencilerinin iş piyasasına erken atılmalarını sağlamaktadır. Kurumun
ulusal ve uluslararası projelere imza atarak modern öğretim teknikleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Proje konumuz ile alakalı olarak dünya mutfakları konusunda oldukça bilgilidirler. Farklı ülkelerden birçok projede etkileşim
yaşadıkları için karşılıklı kültürel etkileşim yaşayarak dünya mutfakları hakkında da bilgiler edinmişlerdir.

Kurum günümüz kosmopolitik yapısının gerekliliklerini benimsemiş ve ona göre eğitim müfredatı oluşturmuştur.

Kurum Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında öğrencilerine verdiği meslek eğitimine, Prag ve ülke içindeki diğer şehirlerde otel,
restoran vb. işletmeler ile kurduğu işbirlikleriyle katkılar sunmaktadır. Bu işbirlikleri öğrencilerin donanımlı şekilde mezun
olmalarını sağlarken, istihdam sürelerini de kısaltmaktadır.
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Hotelová škola

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında Hotelova Skola Otelcilik Okulunda eğitim alan
öğrencilerimiz mutfak kapasitesi geniş, araç-gereç çeşitleri fazla, Çek yemekleri konusunda
uzmanlaşmış şefleri bulunan bir okulda eğitim aldıkları için mutfak becerilerini yükseltmişlerdir.
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Öğrencilerimizin Görüşleri

Öğrencilerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda;

- Yabancı kültürlere karşı olan ön yargılarının ortadan kalktığını

- Yabancı dil bilgilerini kullanabildiklerini ancak dil bilgilerinin yetersiz olduğunu ve yabancı dil

öğrenmenin önemini fark ettiklerini

- Gidilen ülkenin ana dilinin İngilizce olmaması da kendilerinde bir öz güven sağladığını

- Hareketliliğe katılmanın mesleki bilgi ve becerilerini arttırdığı ve iş hayatına bakış açılarında

da olumlu anlamda değişimler olduğu

- Farklı ülkelere ait mutfak kültürüne ilgilerinin olduğu ve yurt dışında eğitim görme fırsatını

yakalamalarının kendilerinin kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacağını gördüklerini

belirtmişlerdir.
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Hotelová škola
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Refakatçi Öğretmenlerimizin Görüşleri

Böyle bir projede yer almak öğrencilerimizi heyecanlandırdı. Gidecekleri ülkenin yemek kültürü
ile bizim ülkemizin yemekleri arasındaki farkı merak ettiler. Prag taki paydaş okul ile yaptıkları
yemek uygulamaları onları çok mutlu etti. Bu uygulamalarda herhangi bir zorluk yaşamadılar.
Bizim mutfağımız ile onların mutfağının benzer ve farklı yönlerini karşılaştırma imkanı buldular.
Türk mutfağının ne kadar zengin bir mutfak olduğunu böylece görmüş oldular. Atölyelerde
çalışırken daha dikkatli ve düzenli çalışmaları gerektiğini anladılar. Geldiklerinde arkadaşlarına
orda yaptıkları atölye çalışmalarını ve yaptıkları uygulamaları anlattılar. Bu proje
öğrencilerimizin hayata bakış açılarını değiştirdi. Diğer ülkelerinde bizlerden bir farkı
olamadığını, ama okulda kuralları benimseyerek ve daha dikkat ederek yaşadıklarını gördüler.
Türk Gençliği olarak Ülkemizi kültürümüzü ve Türk mutfağını daha iyi yaşatacaklarını anladılar.
Kültürü, dini, dili yaşam tarzı ve yemek kültürü olarak farklı olsa bile bir Avrupa ülkesi olarak
çok güzel ve yaşanabilir bir yer. Beni ve öğrencilerimizi bu yararlı eğitici gezide olmak ve
yaşamak mutlu etti. Bizler için güzel bir deneyimdi.
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Hotelová škola
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Sertifika 
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Hotelová škola
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Bizlere ve öğrencilerimize bu imkanı

tanıyan Avrupa Komisyonu'na ve Ulusal Ajans'a çok teşekkür ederiz.

İletişim: 

Okul Telefon: 0286 263 02 09 

Uygulama Oteli Telefon: 0286 263 58 88


