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WHAT IS RESELTAM PROJECT?
 The project RESELTAM (“RESELTAM: 
Development of web-bases education module for the 
craftsmen working in restoration sector to receive a 
vocational training according to European Quality 
Standardization”) began in 2007 and was implemented 
during two years until 2009. The project was developed 
in the frame of the Development of Innovation 
Multi-lateral projects of Leonardo da Vinci Programme 
within the funding organization EACEA (European 
Commission Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency). Indeed, the collaboration of 7 
European organizations and other silent partners aimed 
at responding to the education needs of the craftsmen in 
restoration sector with the production of an e-Learning 
training system.
 The project was handled with Vocational 
Education Training provider organizations that 
collaborated to the main production of the e-Learning 
training system and of other outcomes of several types: 
the Website of RESELTAM (www.reseltam.eu), the 
Bazaar (database) and Forum communication tools, and 
the Handbook for the e-Learning system and 
presentation of the project. The e-Learning system, 
divided into four sections, provides a detailed education 
in Masonry, Metal, Stone and Wood based on the needs 
of the craftsmen working in the restoration sector. This 
education has been elaborated considering attentively 
the target group (craftsmen) and the relative professional 
sector, with the help of analyses held at a large-scale in 
the partners’ countries (France, Germany, Italy, Poland, 
Switzerland and Turkey). After the development of the 
e-Learning content, it was tested during a piloting stage 
in order to ensure the quality and convenience of the 
system and the training created. All these tools and 
outcomes are open and ready to use for receiving 
training and further information.
 The partners involved in the RESELTAM project 
followed the long-term objective of increasing the 
standardization of craftsmen’s education levels in the 
European region. Their cooperation to the project 
contributed to the promotion of innovation and education 
in the professional field. The multi-language criteria were 
respected so as to encourage the highest impact of the 
project’s results. More detailed information is available 
on the RESELTAM Website at www.reseltam.eu.

RESELTAM PROJESİ NEDİR?
 RESELTAM (Restorasyon sektöründe çalışan 
ustaların Avrupa Kalite Standartları’nda restorasyon 
mesleki eğitimine ulaşabilmeleri için internet tabanlı 
eğitim modülü oluşturmak), 2007 – 2009 yılları arasında 
gerçekleştirilen bir Avrupa Birliği projesidir. Türkiye’den 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Eğitim, 
Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından kabul 
edilen ilk “Leonardo da Vinci - Yenilik Geliştirme” projesi 
olması bakımından eşsizdir. Avrupa Birliği ülkelerinden 7 
kurum ve sessiz ortaklar, iki yıl süresince restorasyon ve 
konservasyon sektöründe çalışan ustaların eğitim 
ihtiyaçlarını gidermek üzere bir e-Learning (E-Eğitim) 
sistemi kurmak için çalışılmıştır. 
 Mesleki Eğitim Sağlayıcı kurumların ortaklığıyla 
RESELTAM’ın ana sonucu olan e-Learning sisteminin 
yanı sıra farklı ürünler de yaratılmıştır; RESELTAM’ın 
herkese açık web sitesi (www.reseltam.eu), Pazar (Usta 
ve işverenlerin buluşma noktası) ve Forum (Sektördeki 
iletişim ağı) ve El Kitabı (E-Learning sisteminin kullanım 
kılavuzu ve tanıtımı). RESELTAM e-Learning sistemi 
dört ana başlık altında toplanmıştır; Metal, Taş, Ahşap ve 
Duvarcılık. Ustaların eğitim ihtiyaçlarını giderecek 
şekilde tasarlanan bu içerikler, e-kitap ve e-test dediğimiz 
bölümlerden oluşmaktadır. İçerikler, ortaklık ülkelerinde 
(Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Türkiye ve İsviçre) 
gerçekleştirilen ustalar ve hedef sektör ile mevcut eğitim 
sistemleri analizlerine dayanarak belirlenmiştir. İçerik, 
kalite ve uygunluk açısından tüm ülkelerde ustalar, 
sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından test edildikten 
sonra son haline getirilmiştir. Tüm bu çıktılar ve sonuçlar 
hali hazırda kullanıma sunulmuş durumdadır ve herkese 
açıktır. 
 RESELTAM ortakları, ustaların uzun dönemde, 
Avrupa genelinde eğitim seviyelerini yükseltmek ve 
standardize etmek üzere Avrupa Kalite Standartları 
çerçevesinde hareket etmişlerdir. Projenin profesyonel 
sektörde eğitim ve yenilikçiliğin geliştirilmesine katkı 
sağlaması için işbirliği yapmışlardır. Proje sonuçlarının 
en üst düzeyde etki sağlamasını imkân vermek üzere çok 
dillilik kriterlerine uygun hareket edilmiştir. RESELTAM’la 
ilgili daha geniş bilgiye sahip olmak ve e-Learning 
sisteminden yararlanmak için www.reseltam.eu 
adresindeki web sitesine girebilirsiniz.
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