GÖNÜLLÜ ORMAN İTFAİYECİSİNİN YETKİNLİKLER HARİTASI
GİRİŞ
Projenin 1. Fikri Çıktısı kapsamında, ortak ülkelerin mevcut mevzuatları ve AB'nin ilgili yasal düzenlemeleri incelenerek gönüllü orman
itfaiyecilerine yönelik yeterlilik haritası ve eğitim yol haritası oluşturulmuştur. Hazırlık aşamasında, ortak ülkelerdeki yeterlilikler, eğitim
müfredatları ve programlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Projenin bu fikri çıktısında gönüllü eğitimcilere, orman yangını söndürme uzmanlarına
ve operasyonel faaliyetlerde deneyim sahibi orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine yönelik anketin cevaplarından ve uluslararası raporda
elde edilen verilerden de yararlanılmıştır.
Projenin amacı, hazırlık ve söndürme faaliyetlerinin optimizasyonu için Gönüllülerin Yangından Korunma Kuruluşları (her ülkede mevcut veya
oluşturulacak) içinde işbirliği yapacak belirli gönüllü profilleri oluşturmak ve ayrıca, AB düzeyinde kabul edilen temel yeterliliklerin tanımlandığı
bir eğitim yol haritası aracılığıyla afet sonrası aşamada insanların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Proje kapsamında oluşturulan gönüllü orman
itfaiyecilerinin eğitim yol haritası, tüm ortak ülkeler için geçerli olan temel yetkinlikleri göstermektedir. Ülkeler kendi ulusal/yerel mevzuatları
çerçevesinde bu nitelikleri yerine getirebilecek ve destekleyebilecekler.
Bu niteliklere ve eğitim yol haritasına dayanarak, Proje ortakları tüm konuları kapsayan bir OER platformu geliştirmeye karar vermiştir.

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Fikri Çıktı 1 – Gönüllü orman itfaiyecisinin yetkinlikleri ve eğitim haritası

Modüller

Modül 1
Gönüllülerin
Becerilerinin
Belirlenmesi ve
Gönüllülerin İlgisini
Çekme Yolları

Başlıklar / Öğrenme
Ünitesi

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilikler

Uluslararası Rapora Dayanan Beceriler ve
Öğrenme Çıktıları

Kendi becerilerini yansıtmak

Bir giriş dersi olarak tüm ortaklar, gönüllülük
rolü için gereken becerileri ve yeterlilikleri
anlamak ve becerileri üzerine düşünmek için bu
konuyu geliştirmeyi kabul etti.

1.1 Gönüllülerin
Becerilerinin
Belirlenmesi
-Teknik beceriler
-Hassas Yetenek
(Problem çözme becerileri,
Takım çalışması becerileri,
Uyum sağlama, Zor
durumlarda sakin kalabilme
becerisi
Hızlı tepkiler, Sabır, Anlayış
ve Duyarlılık
Sadakat, Sağlam
muhakeme, Güven,
Dayanıklılık)

Gönüllü,
gönüllünün
becerilerinin
önemini
açıklayabilir

Her kuruluşun
ihtiyaçlarına göre,
1.2 Gönüllülerin İlgisini gönüllüleri
Çekme Yolları
çekmenin yenilikçi
yolları
Sorumluluklar:
2.1 söndürme
Modül 2
Gönüllü itfaiyeciler için
yasal çerçeve - Temel
kavramların tanımları

2.2 önleme

2.3 Kurtarma yardımı

Modül 3
Kişisel koruyucu
ekipman. Uygun
koruma araçlarını
kullanmayı öğrenmenin
önemi

Yeni gönüllüleri nasıl
çekeceğini bilmek için
organizasyonunu planlayın
ve yönetin

Gönüllü söndürme
yollarını
Söndürmeyi yönetir
açıklayabilir
Gönüllü önleme
yollarını
Önleme yollarını uygular
açıklayabilir
Gönüllü kurtarma
yardımı
uygulayabilir

Kurtarma yardımı
talimatlarını uygular

Bu kursun içeriği, eğitmenlere ve gönüllülere
yöneliktir. Bir eğitmenin ve kuruluşunun yeni
gönüllüleri nasıl çekeceğini bilmesinin çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Taşıma makinelerinde ve manuel aletlerde el
becerisi
Önlemenin önemi
İlk yardım
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Taşıma makinelerinde ve manuel aletlerde el
becerisi
Diğer insanlara yardım etme isteği

3.1 Kişisel koruyucu
ekipman.
(Kişisel Güvenlik)

Gönüllü kişisel
Kişisel Koruyucu
güvenlik kurallarını
donanımından sorumludur.
açıklayabilir

Kişisel güvenlik koruma cihazları ve bunların
doğru kullanımı ve bakımı hakkında bilgi.

3.2 Uygun koruma
araçlarını kullanmayı
öğrenmenin önemi

Gönüllü Kişisel
Koruyucu
Donanımı
uygulayabilir

Kişisel güvenlik koruma cihazları ve bunların
doğru kullanımı ve bakımı hakkında bilgi.

Kişisel Koruyucu
Donanımından sorumludur.

4.1 Kapatma
işlemlerinin
koordinasyonu
- İletişim
- Yeni teknolojiler
Modül 4
Kapatma
operasyonlarının
koordinasyonu, telsiz
4.2 Söndürme araçları
iletişimi,
Söndürme
araçları ve Söndürmede
temel eylemler

İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon
ve işbirliğini geliştirme ihtiyacı, ekip çalışması,
disiplin ve acil durumlarda iletişimin önemi,
yeni iletişim teknikleri/teknolojileri

Gönüllü, söndürme
araçlarını
Doğru ortalamayı kullanın
seçebiliyor

Taşıma makinelerinde ve manuel aletlerde el
becerisi

Gönüllü, neslinin
tükenmesindeki
temel eylemleri
açıklayabilir.

Söndürmenin sağlanması

Gönüllü, orman
5.1 Orman yangınları yangınlarının ana
Ana nedenlerin analizi
nedenlerini
adlandırabilir

Orman yangınlarının ana
nedenlerini belirlenmesi

4.3 Yok olma
durumundaki temel
eylemler

Modül 5
Orman yangınları - ana
nedenlerin analizi,
söndürme
stratejilerinin
değerlendirilmesi ve

Gönüllü, acil
durumda nasıl
Telsiz iletişimi yürütmek
iletişim kuracağını
bilebilir (telsiz iletiş

Zor durumlarda sakin kalabilme, Problem
çözme becerileri
Hızlı reaksiyonlar
Taşıma makinelerinde ve manuel aletlerde el
becerisi

Yangınlar hakkında bilgi ve becerileri geliştirme
ihtiyacı (farklı hava ve zemin koşullarına göre
nasıl başladığı ve nasıl yayıldığı)

orman yangınlarının
yönetimi için planlama
5.2 Orman
yangınlarının yönetimi
için söndürme ve
Gönüllü stratejileri Bir strateji seçmek için ekip
planlama
değerlendirebilir
üyeleriyle işbirliği yapın
stratejilerinin
değerlendirilmesi

Modül 6
RescEu – Orman
yangınlarında Avrupa
Sivil Koruma
Mekanizmas

AB Sivil Koruma
Mekanizması

Gönüllü, AB Sivil
Koruma
Mekanizmasının
ne olduğunu
açıklayabilir

Diğer kuruluşlarla işbirliği

Takım çalışması becerileri
Senaryonun güvenliğinin değerlendirilmesi Hava koşullarının değerlendirilmesi (özellikle
rüzgarlar)
Farklı yangın söndürme teknikleri kullanmanın
önemi ve bitki kategorileri ve yangına tepkileri
ve yangın davranışları hakkında bilgi (yangın
orman yangınını önlemek ve söndürmek için
nasıl kullanıl

Herkesin AB Sivil Koruma Mekanizmasını, ne
olduğunu, nasıl çalıştığını ve nedenini bilmesi
çok önemlidir.

