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MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

PROJE ADI: “GÜNEŞİN ENERJİSİ,  TEKNOBİL'İN SİNERJİSİ!”



“Güneşin Enerjisi, Teknobil'in Sinerjisi!”
Erasmus+ Projesi Hakkında  

Denizli ilinde toplam 26 adet güneş enerjisi santrali bulunmakla birlikte, 3 tane de yapım aşamasında santral
vardır. Yenilenebilir enerji alanındaki bu stratejik konum, ilimizde bu alanda çalışacak ara eleman ihtiyacını
ortaya koymaktadır. Okulumuz ilimizde yenilenebilir enerji alanında mesleki ve teknik eğitim veren ilk ve tek
okuldur. Bu durum ilimiz için oldukça önemlidir. Bu nedenle okulumuzdaki öğrencilerin stajlar ile pratik
becerilerini Avrupa boyutuna taşıması gerekmektedir. Projemiz ile okulumuzda eğitim gören 16 öğrencimiz
beraberinde 4 refakatçi öğretmenimiz Almanya'da faaliyet gösteren Ingbey Enerji Danışmanlık Şirketinde 3
hafta süreyle staj yaparak mesleki pratiklerini arttırması hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz, Avrupa Ülkesinde
güneş enerjisi sektörlerinde çalışma yapan işletmede staj yaparak, yenilenebilir enerji teknoloji alanında pratik
yapma imkanı bulmalarını, güneş enerji santrallerinde ekipmanların doğru kullanım becerilerini
kazanmalarını hedeflenmiştir. 



Proje tanıtımı öğretmen, öğrenci ve velilere yapılmıştır. 
Proje faaliyetlerine katılmak için öğrenci ve öğretmenlerden başvurular alınmıştır. 
Proje katılımcıları seçim kriterleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
Staj faaliyeti öncesi ön hazırlık çalışmaları ev sahibi iş birliğinde gerçekleşmiştir. 
4 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen olmak üzere Almanya’ya toplam 4 farklı hareketlilik gerçekleşmiştir. Öğrencilerimiz günlük
8 saat staj faaliyeti gerçekleştirmiştir. 
Öğrenciler staj faaliyetleri sırasında refakatçi öğretmen ve ev sahibi kuruluş yetkilileri tarafından değerlendirilmiş ve
desteklenmiştir. 
Staj saatleri dışında ve hafa sonları öğrencilerimize kültürel geziler yapılmıştır. 
Staj faaliyeti dönüşü değerlendirme ve atölye çalışmaları yapılmıştır. 
Okul içi yaygınlaştırma faaliyetleri yapılmıştır. 
Ulusal ve uluslararası yaygınlaştırma faaliyetleri yapılmıştır. 

PROJE FAALİYETLERİ 
Projemiz kapsamında okulumuzda eğitim gören 16 öğrencimiz beraberinde 4 refakatçi
öğretmenimiz 4 farklı grup olarak Almanya'da faaliyet gösteren Ingenieur &
Sachverständigenbüro INGBEY Şirketinde 3 hafta süreyle staj yapmıştır. Yurtdışı staj faaliyeti
ve öncesinde yapılan çalışmalar şu şekildedir; 



PROJE SONUÇLARI 
 

Güneş ölçüm elemanlarının konstrüksiyon üzerine montajını yapma
becerileri gelişmiştir. 
Güneş ölçüm istasyon konstrüksiyonun kurulumunu yapma yeterlilikleri
gelişmiştir. 
Güneş ölçüm istasyonunda kullanılacak malzemelerin kontrolünü yapma
becerileri gelişmiştir
Güneş ölçüm istasyonunun kurulum yerinin hazırlama becerileri
gelişmiştir. 
Güneş ölçüm istasyonunun yerinin tespitini yapma bilgi ve becerileri
gelişmiştir.
Güneş panellerini işletmeye alma ve kurulumu becerileri gelişmiştir. 
İnfrarot kamera ile yapılarda ki enerji israf tespiti yapma becerileri gelişti. 
Mesleki İngilizce becerileri gelişti. 
Çevresel bilinç gelişti 
AB Kültürü ve kültürel farklılığı öğrendiler
Ekip ruhu ve ortak çalışma prensiplerini öğrendiler. 
Okulumuzun uluslararası kapasitesi ve işbirliği arttı. 

Projemiz kapsamında 4 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmenden oluşan 4 farklı
gurubumuz Ingbey Enerji Danışmanlık Şirketinde başarı ile stajlarını
tamamlamıştır. 
16 öğrencimiz staj faaliyetlerinde gösterdikleri başarı ile Europass Mobility
belgelerini almıştır. 
Staj faaliyeti ile öğrencilerimizin kazandığı ve geliştirdiği beceriler ise şu
şekildedir; 

 
 



Katılımcı 16 öğrencimiz ve 4 refakatçi öğretmenimiz Almanya da faaliyet gösteren Ingenieur & Sachverständigenbüro
INGBEY de 3 haftalık staj faaliyetine katılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerimiz yenilenebilir enerji teknoloji alanında
pratik yapma imkanı bulmuş ve güneş enerji santrallerinde ekipmanların doğru kullanım becerilerini kazanmıştır. 
Almanya güneş enerjisini en çok kullanan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda GES kurulumu ve kullanımı
alanında farklı politikaları ve yasaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Ingbey Enerji Danışmanlık Şirketindeki stajında
bu politikaları, yasaları ve şartnameleri de öğrenme fırsatı yakalamıştır. INGBEY şirketi sürdürülebilir bir çözüm
olarak “DIN EN ISO 50001” uygulamaktadır. Her proje için çevresel ve sürdürülebilirlik yönlerini ön planda tutulup
öncelikli olarak alternatif ve yenilenebilir enerji danışmanlığı yapmaktadır. Katılımcılarımıza DIN EN ISO 50001
hakkında seminer vermiştir.  
Ingbey Enerji Danışmanlık Şirketinin iş birliği sayesinde staj saatleri dışında öğrencilerimiz Bochum Ruhr
Üniversitesi enerji, elektronik ve çevre kampüsüne teknik ziyaret düzenlemiştir. Ruhr Üniversitesinde çevre dostu
kampüs sistemini ve uygulamaları görmüş ve öğretim görevlilerinden bilgiler edinmişlerdir. 
Katılımcılarımızın  İngilizce konuşma ve anlama becerisi gelişmiştir. Katılımcı öğrencilerimiz Almanya da 3 hafta
süre boyunca yaşamış ve çalışmıştır. Staj faaliyeti dışında da yabancılar ile İngilizce anlaşma sağlamışlardır. 
 Öğrencilerimiz yabancılar ile konuşurken İngilizce kullandıkları için dil becerileri gelişmiştir. Yabancı dil konuşurken
özgüvenleri gelişmiştir.
Erasmus+ projemizin okulumuzun uluslararası kapasitesini geliştirmesine önemli katkılar sunmuştur. Ingenieur &
Sachverständigenbüro INGBEY gibi değerli bir firma ile iş birliği yapmamıza katkı sağlamıştır. Staj faaliyetleri ile
geliştirilen ikili ilişkiler doğrultusunda INGBEY şirketi okulumuz ve mezunlarımıza danışmanlık verecektir. Almanya
da çalışmak isteyen öğrencilerimize yol gösterecek olup ilgili yasal süreçlerin takipçisi olacaktır. Ingenieur &
Sachverständigenbüro INGBEY ile okulumuz bağlantıları devam etmekte olup yeni projeler hazırlanmaktadır. 
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