
Neden Bu Projeyi Yürütmek İstiyoruz? Projemizin Amaçları Nelerdir? 

Okulumuz, İstanbul'un Silivri ilçesinde. Tarım alanında da eğitim ve öğretimine devam 

etmektedir. Okulumuz bulunduğu il bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Hem iş 

piyasasının yoğunluğu, hem tarım potansiyeli bölgede tarım alanında önemli bir istihdam sahası 

yaratmıştır. Bu durumda okulumuzun misyonunu olumlu yönde etkilemektedir. 

Öğrencilerimizi istihdam sahalarına daha nitelikli hazırlamak adına okulumuza 4km mesafede 

255 dönümlük büyük bir uygulama alanına sahibiz. Kara buğday ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

yetiştirmekteyiz. Sekiz tane sera ve1 adet distilasyon merkezi bulunmaktadır. Burası sayesinde 

öğrencilerimizin her an her dakika uygulamalı eğitim yapmaları amaçlanmıştır 

Okulumuz henüz yeni bir okul olmasına rağmen hızlı atılımlar yaparak çeşitli kurum ve 

kuruluşlarla protokoller imzalanmıştır. Silivri Belediyesi ile imzalanan protokol yürürlüğe 

girmiştir. Erdin Tarım İşletmesi için de bir protokol imzalanarak öğrencilerimiz için staj 

imkânının önü açılmıştır. Okulumuzun en büyük atılımı ise üniversitelerle olan protokol 

çalışmasıdır. Yeditepe Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi ile 

protokoller imzalama aşamasına gelmiş Şubat ayı sonunda faal hale gelecektir. Bu 

üniversitelerden dört profesör bize süreç ve ilerleme hakkında destek vermektedir. 

Eğitim alanında sağlanan hibelerden faydalanarak özellikle teknik konularda 

okulumuzun kapasitesini ve kalitesini geliştirmek ve bu gelişim ile birlikte okulumuz yerel, 

bölgesel ve ulusal anlamda görünür hale gelebilecektir.  

Projemizin Amaçları 

✓ Öğrencilerimizin mesleki anlamda donanımlı bir şekilde mezun etmek ve yeni 

teknolojileri araştırma konusunda ufuklarını açmak 

✓ Öğretmenlerimizin AB Üyesi ülkelerdeki uygulamaları yerinde görmeleri ve 

raporlamaları, 

✓ -Fziki ve teknik konularda okulumuzun kurumsal kapasitesini arttırarak, nitelikli 

meslek eğitiminin verilmesini sağlamak 

✓ Süs bitkisi yetiştirme ve bakımında yeni teknikleri öğrenmek,  

✓ Katılımcılarımızın ve refakatçi öğretmenlerimizin yeni bir kültürle tanışmasını ve 

kaynaşmasını sağlamak 

✓ Yurt dışında geçirdikleri süre boyunca yabancı dil pratiklerini geliştirmek 

AB Projemiz ile birlikte öğrencilerimiz farklı kültürler ile entegre olacak, birey olarak 

özgüvenleri gelişecek ve bu durumu sosyal ve mesleki yaşamlarında başarılarının bir anahtarı 

olarak değerlendirebileceklerdir. 

Bu kapsamda İtalya’nın Rimini şehrine iki akış şeklinde 16 öğrenci 4 refakatçi öğretmenin 

hareketliliği sağlanacaktır. Hareketlilik süreleri ev sahibi ortağımızla yapılan görüşmelerde staj 

verimliliği göz önünde bulundurularak 2 hafta olarak belirlenmiştir. 

Proje Özeti 

Proje kapsamında Tarım alanında okuyan 16 öğrencimiz ve onlara eşlik edecek 4 refakatçi 

öğretmenimiz 2 hafta süreyle İtalya’da “Fattorie Faggioli Società Cooperativa Agricola” 

kurumunda “Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı” üzerine staj faaliyetlerinde bulunacaklardır. 



Süs bitkileri farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen, 

çoğaltılan ve büyütülen bitkiler olarak tanımlanabilir. Süs bitkileri özellikle kentsel alanlarda 

insan ile doğa arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve biyolojik konfor gibi doğrudan fiziksel 

ihtiyaçların karşılamasına yönelik uygulamaların da temel materyali haline gelmişlerdir. 

Dolayısıyla süs bitkileri kapsam ve üretim yelpazesi yönünden çok geniş bir sektördür. Kentsel 

dönüşüm ve yeni konut siteleri nedeniyle dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği pazarı çok hızlı 

büyüyor. İhracatı hızla artan dış mekan süs bitkilerine çevre ülkelerden yoğun talep söz 

konusudur. 

Okul müfredatımızda öğrencilerimiz mevsimsel çiçekler ve yer örtücü bitkiler ve bitki bakım 

işleri gibi dersleri alsalar da bu dersler teorik olarak kalmaktadır. Piyasa koşulları artık alan alan 

uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymaktadır. Teorik olarak verilen bilgiler sınav dönemi 

ezberlenmekte daha sonrasın da ise ne yazık ki unutulmaktadır. Okulumuzun bulunduğu bölge 

itibariyle, öğrencilerimizin kendilerini sosyo-kültürel anlamda çok hareketli olan ve Türkiye’de 

dış dünya ile iletişimin en yüksek olduğu illerdendir. Nitelikli personel istihdamında çok fazla 

ihtiyaç olmasına rağmen alınan eğitimlerin yetersizliğinden bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. 

Katılımcılarımız Üzerine Etkileri 

✓ AB standartlarında mesleki eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde görme fırsatı 

yakalayacaklar, ülkemiz ile kıyaslama yapabilecekler ve talepler oluşturacaklar, 

✓ Mesleki bilgi birikimlerinin artması ve daha donanımlı bir şekilde mezun olacaklar, 

✓ Meslek alanları ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecekler, 

✓ Eğitim hayatlarına yükseköğrenimde devam etme konusunda teşvik edilecek ve ilgi 

düzeyleri artacak, 

✓ Farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacaklar ve sosyal iletişim becerileri artacak, 

✓ Yabancı dil öğreniminin önemini kavrayacaklar ve dil bilgisi kapasitelerinin arttırma 

konusunda merakları artacaktır 

Okulumuz Üzerine Etkileri 

✓ Okulumuzun ilk kez Erasmus+plus projesinde yer alacak, bu alandaki deneyimini 

arttıracak, 

✓ Okulumuzun AB üyesi ülkelerdeki tanınır hale gelecek, 

✓ Refakatçi öğretmenlerimizin deneyimleri kurumsal kapasitemizi arttıracak, 

✓ Öğretmenlerimiz AB projesini deneyimlemiş nitelikte olacak, 

✓ Okulumuz ilçemizde ve bölgemiz tercih edilen bir konuma gelecek, bu durum fiziki ve 

teknik kapasitemizin arttırılmasına yol açacak, 

✓ Kurumsal işbirlikleri sayesinde okulumuz AB Projelerine ev sahipliği yapacak konuma 

gelecektir. 

Projemiz genel olarak, mesleki eğitim öğretim kapasitemizin AB standartlarına uygun olarak 

yeniden ele alma konusunda teşvik edici olacaktır. Bu sayede meslek okullarımız 

öğrencilerimizi donanımlı ve sosyo-kültürel olarak kendilerini geliştirmeye açık bir şekilde 

mezun edebileceklerdir. 


