
 

LCAMP PROJESİ  

İKİNCİ TOPLANTISI TOULOUSE (FRANSA)’DA 
GERÇEKLEŞTRİLDİ 

LCAMP: Learner-Centric Advanced Manufacturing Platform for Centre of Vocational Excellence (CovEs) 

 

Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (CovEs) için “Öğrenci Merkezli İleri Üretim Platformu” toplantısı, 
havacılık ve uzay alanına adanmış bölgesel bir Eğitim / Araştırma / İnovasyon ve Teknoloji Transfer 
merkezi olan Maison de la Formation Jacqueline Auriol'da Campus des métiers et des qualifications 
d'excellence ile işbirliği içinde Mécanic Vallé'nin ev sahipliğinde 17-18 Ocak tarihlerinde Toulouse'da 
(Fransa) gerçekleştirildi 

LCAMP proje ortakları, AB tarafından finanse edilen projenin 2022'de başlamasından bu yana ikinci 
kez bir araya geldi. LCAMP projesi, dijital ve yeşil geçişleri başarılı bir şekilde karşılamak için genç ve 
yetişkin öğrencileri eğitmek, becerilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazandırmak için daha dirençli, 
yenilikçi ve daha iyi donanımlı hale gelmeleri konusunda Mesleki Mükemmeliyet Merkezi için bölgesel 
İleri Üretimi desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  Ayrıca LCAMP, bölgelerin mesleki eğitim 
ve öğretim sistemleri aracılığıyla büyümelerini ve daha rekabetçi olmalarını desteklemektedir. 

Toulouse'da LCAMP ortakları, Fransa Temel ve Sürekli Mesleki Eğitim ve Çıraklık Akademik Bölge 
Direktörü Sayın Nicolas Madiot tarafından karşılandı. Madiot, bölgesel yetkililerin, LCAMP projesinin 
hedefleri ve sahip olduğu ağı kapsamında, Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa referansı olmasını 
istediklerini belirtti. LCAMP ortaklarını ilk Öğrenci Merkezli İleri Üretim Platformunun geliştirilmesi 
konusunda birlikte çalışmaya devam etmeye teşvik eden Madiot, "tek başımıza daha hızlı gideriz ama 
birlikte daha uzağa gideriz" dedi. 



 

Paralel atölye çalışmaları: İşbirliğine dayalı bir süreç 

Sayın Madiot'un ilham verici sözlerinin ardından ortaklar proje oturumlarına başladılar. İki gün 
boyunca, gelecekteki platformu inşa etmek üzere LCAMP faaliyetlerini ilerletmek için paralel atölye 
çalışmaları düzenlendi. 

17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen atölyeler, geleceğin Öğrenci Merkezli İleri Üretim Gözlemevi 
(WP3, Mecanic Vallé liderliğinde), Açık İnovasyon Topluluğu (WP4, TKNIKA liderliğinde) MEÖ-KOBİ 
Bağlantısı (WP7, AFM liderliğinde ve AFIL - Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia liderliğinde) ve 
son olarak da AM için Öğrenci Merkezli Eğitimin içeriği (WP5, DHBW liderliğinde) üzerine odaklanmıştır. 

Öğrenci Merkezli İleri Üretim Gözlemevi, mevcut İleri Üretim platformları ve gözlemevlerindeki en 
iyi uygulamaları temel almayı amaçlamaktadır. Gözlemevi daha sonra ilgili bilgileri filtreleyip analiz 
ederek Mesleki Eğitim ve Öğretim paydaşlarına yüksek değerli bir rapor sunacaktır. Telco-Mines Okulları 
Albi-Carmaux (Fransa) öğrencileri, gelecekteki Gözlemevinin nasıl görünebileceği ve öğrencilerin 
beklentilerini nasıl karşılayabileceği konusundaki görüşlerini sundular. 

Açık İnovasyon Topluluğu (OIC), özellikle CoVE'ler ve KOBİ'ler arasında uygulamalı araştırma ve 
geliştirme projelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. OIC'yi oluşturmanın ilk aşaması, teknik yenilik için 
Mesleki Eğitim ve Öğretimin önemine işaret eden masa başı ve saha araştırmasıdır. Ayrıca, OIC'nin 
çalışmalarının bir kısmı da, Topluluğun ADMA modeli aracılığıyla İleri İmalat KOBİ'lerinde yenilikleri nasıl 
teşvik edebileceğini değerlendirmek olacaktır. 

OIC (Açık İnovasyon Topluluğu), KOBİ-MEÖ Bağlantısını geliştirmenin yolunu açacak ve bu bağlantı, 
LCAMP aracılığıyla, dijital dönüşüm yolculuklarını MEÖ Merkezlerinden sağlanan eğitimle birleştirerek 
KOBİ'ler için ileri üretimin sağlanmasını hızlandıracaktır. 

İlk gün, Endüstri 4.0 ve 5.0'a yönelik dijital dönüşüm için gereken niteliklerin, ilgili becerilerin ve 
yetkinliklerin nasıl tanımlanacağına ilişkin beyin fırtınasıyla tamamlandı. Bu Öğrenci Merkezli Eğitim, 
gelecekteki LCAMP platformuna eklenecek olan İleri Üretim için yeterlilikler/eğitim olanakları ve Mikro-
diplomalar (microcreditential) üzerine bir hizmet oluşturacaktır. 

18 Ocak 2023'te ortaklar, geleceğin İşbirlikçi Öğrenme Fabrikasını (WP6, VET Centre Miguel Altuna 
liderliğinde) ve "Platform" (WP8, KIC liderliğinde) konularında atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. 

Proje ortakları, uluslararası bağlantılı Öğrenen Fabrikalar aracılığıyla ileri üretim eğitimi için fabrika 
laboratuvarlarının kurulmasına yönelik ilk adımlara katkıda bulundu. Bu kapsamda, eğitim amacıyla 
Endüstri 4.0 ve 5.0'ı etkinleştiren teknolojileri entegre ettikleri gerçek ve sanal senaryolar oluşturacak ve 
birbirine bağlayacaklar. 

LCAMP projesinin nihai ürünü, proje tarafından üretilen tüm hizmetlere, verilere ve bilgilere erişim 
için tek noktadan hizmet sağlamayı amaçlayan “Platform” olacaktır. Hem “OIC” hem de Gözlemevi 
platforma entegre edilecektir. Atölye çalışması sırasında ortaklar, nihai kullanıcı deneyimini tanımlamaya 



 

yardımcı olmak için platformda bulunacak veri bilgilerini (iş tanımları, beceriler, yetkinlikler veya kurslar) 
ortaklaşa oluşturmaya başladı. 

Bir sonraki LCAMP proje toplantısı 

Bir sonraki proje toplantısına Haziran 2023'te Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kocaeli, Türkiye) ev 
sahipliği yapacak. 

Takipte kalın 

EARLALL, as the Dissemination and Communication Partner, invited all the partners and interested 
parties to follow LCAMP activities via its social media channels (Twitter and LinkedIn), website or 
by subscribing to the recently launched newsletter. In a near future, a leaflet and a promotional video 
will be available. Visit the media section!  

Tüm mesleki eğitim ve öğretim paydaşlarımızı, sosyal medya kanalları (Twitter and LinkedIn), 
websitemiz aracılığıyla veya yakın zamanda yayınlanan haber bültenine abone olarak, LCAMP 
etkinliklerini takip etmeye davet ediyoruz.   
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