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ÖNSÖZ

2004 yýlý tarihe Avrupa’nýn birleþmesinde bir mihenk
taþý olarak geçecektir. Mayýs’ta Avrupa Birliði, on yýldan
daha uzun süren yoðun hazýrlýklarýn ardýndan, Orta ve
Doðu Avrupa’dan sekiz ülkenin yaný sýra, Akdeniz’deki
Malta ve Kýbrýs adalarýna da kucak açtý.

Avrupa Eðitim Vakfý için (ETF), 2004 çok pratik bir
düzeyde baþka deðiþikliklerin de gerçekleþtiði bir
zamandý. Temmuz ayýnda, Muriel Dunbar’ýn vakfýn ilk
on yýlýnda yönünü belirleyen Peter de Rooij’den görevi
almasýyla bir yönetim deðiþikliði gerçekleþti. 2004’ün
sonuna doðru Brüksel’de, eski ETF ortaðý ülkelerden
de üyeler içeren yeni bir Komisyon göreve baþladý.

2004 ayrýca, dýþ iliþkiler için yeni bir AB politika
çerçevesinin biçimlendiði yýldýr. Ýnsan kaynaklarý
geliþimine gitgide artan bir odaklanmayla birlikte yeni
Avrupa Komþuluk Politikasý, ETF için önemli bir rol
anlamýna gelmektedir.

Bu yayýn, ETF’nin 2004 yýlýnda gerçekleþen
deðiþikliklerin etkilerini çalýþmalarýna uygulama
konusunda ne kadar hýzlý davrandýðýný göstermektedir.
Bununla birlikte bu, vakfýn titiz çalýþmalarýnýn sadece
bir portresinden daha fazlasýný içerir. Ayný zamanda,
2004’te katýlýmý o kadar baþarýlý kýlan çabalarý
göstermesi ve bu süreçte öðrenilen derslerin
Avrupa’nýn ve komþu bölgelerinin daha da geliþmesi
için nasýl kullanýlabileceðini göstermesi açýsýndan
ileriye yönelik bir bakýþtýr.

Avrupa Birliði, izole bir topluluk deðildir. “Dost
çevresini” oluþturan ülkelerle etkileþim içinde olmasý
gerekir. Ýþbirliðinin nihai hedefinin ileride Avrupa
Birliði’ne katýlýp katýlmamakla baðýmsýz olarak, komþu
ülkelerimizin sosyal, politik ve ekonomik kalkýnmasýnda
bizim de önemli çýkarlarýmýz vardýr. Ve bu ülkelerin
geliþimi büyük ölçüde insan kaynaklarýnýn geliþimine
baðlý olduðundan, eðitim ve mesleki eðitim sistemlerini
elimizden gelen bütün olanaklarla desteklemeye
devam etme konusunda bir sorumluluðumuz oldu gibi
bu, bizim de çýkarýmýzadýr.
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2004’ten önceki yýllarda, Avrupa Eðitim Vakfý, 15 Üye
Devlet’in uzmanlýðýný katýlmakta olan on ülkeye nasýl
sunduðunu kanýtlamýþtýr. Bugün, bu ülkeler de birinci
elden edindiði deneyimi kaynak havuzuna
ekleyebilmektedir. Bu da ETF’yi, Avrupa Birliði’nin
AB’ne komþu ülkelerdeki insan kaynaklarý geliþimine
yardým etme konusunda destek vermek için her
zamankinden daha iyi bir konuma getirmiþtir.

Ján Figel’

Eðitim, Mesleki Eðitim, Kültür ve Çok Dillilikten
Sorumlu AB Komisyon Üyesi

Ján Figel’, Eðitim, Mesleki Eðitim, Kültür ve Çok Dillilikten
Sorumlu AB Komisyon Üyesi
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GÝRÝÞ

Avrupa Eðitim Vakfý’nýn (ETF) Müdürlüðü görevine
Temmuz ayýnda gelmiþ olmam nedeniyle, 2004
yýlýndaki çalýþmalarýna geriye doðru bakma olanaðýna
sahip olduðum için müteþekkirim. Geçmiþ konusunda
bu tür bir irdeleme, ileriye doðru yön gösteren deðerli
bir araçtýr. Bunun yeni bir müdür için özellikle faydalý
olduðunu söylemeye gerek yok.

Geçtiðimiz birkaç yýlda, bazýlarý da ETF’nin faaliyet
gösterdiði bölgelerde olmak üzere çatýþmalar önemli bir
rol oynamýþtýr. Öte yandan, uluslararasý topluluðun
barýþa dönüþ ve hasar görmüþ toplumlarýn dokusunu
yeniden kurma çabalarý cesaret verici olmuþtur.

Yakýn ve daha uzak komþularýnýn birbirleriyle barýþ
içinde yaþamasýna ve saðlam ve istikrarlý ekonomiler
kurmalarýna yardýmcý olmayý amaçlayan Avrupa Birliði
bu toplulukta önemli bir role sahiptir. Süreç, barýþý ve
istikrarý, demokratik deðerlerin yayýlmasýný olduðu
kadar, mal ve hizmetler için yeni pazarlarý da teþvik
etmektedir. Ýþ olanaklarý yaratmaya yardýmcý olarak
evde oturan kiþilerin olanaklarýný artýrýp göçün yarattýðý
baskýyý ve sosyal huzursuzluðu hafifletmeye
çalýþmaktadýr.
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Muriel Dunbar, ETF Müdürü
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2004 yýlýnda, bir Avrupa kurumu olarak BM, Dünya
Bankasý ve OECD gibi diðer belli baþlý aktörlerin yaný
sýra, AB Üye Devletleri’yle bir arada çalýþan ETF, bu
sürece katkýda bulunmayý sürdürmüþtür. AB politikalarý
çerçevesinde faaliyet gösteren ETF, ortak ülkelerin her
birine sosyal ve ekonomik istikrara doðru
çalýþmalarýnda destek vermiþtir.

Güncel becerilerden oluþan bir temel üzerine kurulmuþ
esnek bir iþgücü piyasasý geliþtirmek bu ilerlemede
vazgeçilmez bir etkendir. Kendi uzmanlýðýnýn yaný sýra,
25 AB Üye Devleti ve diðer uluslararasý kurumlarýn da
uzmanlýklarýndan faydalanan ETF, ortak ülkelerdeki
politika yapýcýlarýna, bu zorluklara tepki vermelerine
yardýmcý olmak üzere onlara tavsiyeler vermeye ve yol
göstermeye devam etmiþtir.

Aþaðýdaki sayfalarda, ETF’nin geçtiðimiz yýl boyunca
yaptýðý çalýþmalardan bazýlarý ve bu alanda kat edilen
yol vurgulanmýþtýr. Dokümanýn ilk kýsmýnda, ETF’nin
faaliyet gösterdiði ortam þöyle tanýtýlmaktadýr: beceri
arzý ve talebinde sürekli bir ayarlama gerektiren küresel
bir ekonomide, ETF’nin eski ortak ülkeleri ve on yeni
Üye Devlet’le geniþlemiþ olan Avrupa Birliði. Böyle bir
ayarlamaya yalnýzca, bugüne kadar görülmemiþ ölçüde
sürekli bir eðitim ve öðrenimle ulaþýlabilir.

Giriþ bölümünü, ETF’nin 2004 yýlýndaki faaliyetlerinden
örnekler izlemektedir. Analitik çalýþmalarýmýzýn,
envanter egzersizlerimizin, pilot çalýþmalarýmýzýn ve
Tempus programýna katýlýmýmýzýn anlatýlmasý, sosyal
ve ekonomik büyüme ve istikrara giden yolda
karþýlaþýlacak teknik sorunlarýn çeþitliliði konusunda bir
fikir verir. Bunlar ayrýca ortak ülkelerin karþýsýndaki
görevlerin zorluðu konusunda da bir fikir verir.

Yönetebileceðimiz en deðerli kaynak olan insan
kaynaklarýnýn geliþtirilmesi konusunda yoðun
çalýþmalarýn sonucunda, yalnýzca AB içinde deðil ayný
zamanda, Avrupa Birliði’nin sýnýrlarýnýn çok ötesine
uzanan bir Avrupa çevresinde de, daha fazla istikrar ve
refah yönünde ilerleme kaydedilmektedir.

Muriel Dunbar

Müdür, Avrupa Eðitim Vakfý
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DEÐÝÞMEKTE OLAN POLÝTÝK ORTAM

Ýyi komþular

2004 yýlýnda Avrupa Birliði, bundan 15 yýl önce
imkansýz olduðu düþünülen bir þeyi gerekleþtirmeyi
baþardý. Avrupa’yý yarým yüzyýldýr ikiye bölen çizgiyi
kýrdý. Eski Doðu Bloku ülkelerinden Birlik’in tam üyesi
oldular.

Bu geniþlemeye raðmen, Avrupa halen Avrupa
Birliði’nin sýnýrlarý içine girenden daha fazlasý demektir.
Küresel bir ekonomide, Avrupa Birliði varlýðýný
izolasyon halinde sürdüremez. Ýstikrar ve refahýn
geliþimi için iyi komþular çok önemlidir. Bu nedenle,
Avrupa Birliði varlýðýný, kültürel olarak çok çeþitli bir
grup komþu ülkeyle sürekli diyalog ve etkileþim içinde
sürdürmektedir.

AB, Batý Balkanlarda politik ve ekonomik reform ile
daha fazla istikrarýn geliþtirilmesi yönündeki
uluslararasý destekte önemli bir rol oynamýþtýr ve
oynamaya devam etmektedir. Bu bölgede halen
yapýlacak çok þey olsa da, geçmiþ iki yýlda durum çok
deðiþmiþtir. Demokratik sistemler dikkate deðer ölçüde

geliþmiþ olup, tüm ülkeler Avrupa Birliðine yaklaþma
konusunda kararlýdýrlar. AB, büyük farkla Batý
Balkanlarda faaliyet gösteren en büyük yardým
saðlayýcýdýr.

AB, Akdeniz’in baþarýlý ve daha az baþarýlý ekonomiler
ve farklý sosyo-politik sistemler arasýnda bir jeo-stratejik
kýrýlma çizgisi haline gelmesi konusunda özellikle
kaygýlýdýr. Avrupa liderleri Kuzey Afrika, yakýn Orta
Doðu ve ötesiyle olan diyalogu ve ekonomik ortaklýklarý
derinleþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Euromed Ortaklýðý,
ortak deðerleri esas alan bir barýþ ve istikrar bölgesi
yaratarak bir serbest ticaret bölgesi ve Akdeniz
ülkeleriyle tek pazar aracýlýðýyla karþýlýklý bir refah
bölgesi kurmayý amaçlamaktadýr.

9Mayýs 2004’teki AB geniþlemesi
deðiþiklikler ve yeni zorluklar getirdi.F
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Geniþlemiþ Avrupa Birliði’nin ayrýca, Doðu Avrupa ve
Orta Asya‘daki eski Sovyet ülkeleriyle olan stratejik
iliþkisine de özen göstermeye devam etmesi
gerekmektedir. Avrupa’da yeni bir bölünme çizgisinin
ortaya çýkmasýný önlemek herkesin çýkarýnadýr. AB,
Tacis Programý aracýlýðýyla, dünyanýn bu bölgesinde
ekonomik ve politik deðiþimi teþvik etmektedir. Bu
program, kurumsal ve idari reformlar, özel sektör ve
yoksulluðu ortadan kaldýrma konularýna destek
saðlamakla birlikte, geçmiþin gerilim ve kaygýlarýndan
çoðunu azaltmakta etkili olmuþtur.

Bu, 2004’te baþlatýlan bölge özel programlarý, AB’nin
yakýn zamandaki geniþlemesinin avantajlarýný AB ile
sýnýr ortaðý olan bir dizi ülkeyle paylaþmayý amaçlayýn,
Avrupa Komþuluk Politikasý’nýn önemli araçlarýdýr.
(Kutu içindeki metne bakýnýz.) Politik hedef çok basittir:
ortak deðerlere sahip olan ve yakýn bir iliþki geliþtirmeyi
amaçlayan ülkelerden oluþan bir halka. Bu, ilgili herkes
için istikrar ve güvenliði güçlendirecek ve geniþlemiþ
AB ile komþularý arasýnda yeni ayrým çizgilerinin
oluþmasýný önleyecektir.

2006’ya kadar, ilgili ülkelere finansal destek MEDA ve
Tacis Programlarý aracýlýðýyla kanalize edilmeye devam
edilecek ancak 2007-2013 Finans Perspektifinde
büyük ölçüde basitleþtirilmiþ tek bir Avrupa Komþuluk
ve Ortaklýk Aracý (ENPI) bunlarýn ikisinin de yerini
alacaktýr. Özellikle VET için düzenli Topluluk
programlarýna katýlým öngörülse de, bunun henüz
Leonardo da Vinci programý aracýlýðýyla gerçekleþmesi
öngörülmemektedir.

Destek ve iþbirliðinin 2007’den sonra nasýl uygulamaya
konulacaðý, özellikle açýk býrakýlmýþtýr. Bu da, Dýþ
Ýliþkiler GM’den Karl Fredrik Svedang’ýn, ETF’nin
Kasým 2004’te Torino’da yapýlan bölgesel Danýþma
Forumu toplantýlarýna katýldýðýnda ENP’yi tanýtýrken
neden o kadar çok soruyla karþýlaþtýðýný
açýklamaktadýr. ‘Ne kadar ileri gidebiliriz?’ sorusuna
yanýtý: “Bu bir siyasi irade meselesidir” olmuþtur.

10

Dostlar Halkasý

Avrupa Komþuluk Politikasý (kýsaca ENP), bir önceki
Komisyon’un AB Baþkaný Romano Prodi’nin Avrupa Birliði’nin
etrafýnda “bir dostlar halkasý” olarak adlandýrdýðý fikri aktif þekilde
destekleme arzusunun politik olarak doðrudan bir sonucudur. Bu
politikanýn hedefleri, katýlým perspektifine sahip, Rusya
Federasyonu ve Orta Asya hariç, Kafkas ülkeleri dahil olmak
üzere tüm ETF ortaðý ülkelerle iþbirliðini yönlendirecektir.

Politikanýn hedefleri þunlardýr:

• Avrupa’nýn içinde ve etrafýnda yeni ayrým çizgileri yaratmak
yerine geniþlemenin avantajlarýný paylaþmak;

• iyi yönetimi ve reformu teþvik etmek;

• ortak deðerler ve ortak çýkarlara dayalý bir barýþ, istikrar ve
refah alaný olan “dostlar halkasýný” yaratmak.

AB’nin daha da geniþlemesinin ENP’nin hedeflerinden biri
olmadýðýný belirtmekte fayda vardýr. ayrýca, ENP, ortaklýk
anlaþmalarý ve Barselona Süreci gibi çerçeveleri içeren mevcut
hukuki ve kurumsal düzenlemelerin yerine geçmez.
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Avrupa Birliði’nin çevresinde bir “dostlar halkasý”
oluþturulmasý Avrupa Komþuluk Politikasý’nýn
hedeflerinden biridir.
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Rotayý belirlemek

Batý Balkan ülkeleri AB’ne katýlým deneyiminden en iyi nasýl
öðrenebilirler? Bu, EFT’nin Danýþma Forumu’nun 21-22 Haziran
2004 tarihleri arasýnda Arnavutluk’un Dürres þehrinde yapýlan
onuncu yýldönümü toplantýsýnda delegelere sorulan temel
sorulardan biriydi. Geniþ bir yelpazeye yayýlan yanýt listesi
aþaðýdakileri içeriyordu: aday ülkelerden tam olarak ne gibi bir
politik ders aldýklarýný netleþtirmek, daha fazla bölgesel toplantý
yapmak, koþullarýn doðru olmasý durumunda inceleme gezilerini
artýrmak ve bölgedeki ülkeleri AB Üye Devletleriyle iliþkilerinin
kontrolünü ellerine almalarý konusunda teþvik etmek.

Toplantý, katýlýmcýlarýn bölgedeki faaliyetlerin geliþimine katkýda
bulunmalarý için teþvik edici bir olanak saðlamýþtýr.
Arnavutluk’taki VET reformuna dönüldüðünde delegeler,
sistemin endüstrinin ihtiyaçlarýný karþýlamamasý nedeniyle halen
öðrencilerin yalnýzca %16’sýnýn mesleki okullarda kayýtlý
olduklarýný öðrenmiþlerdir. Ancak, sosyal taraflarýn katýlýmýnýn
daha fazla olmasý ve öðrenci sayýlarýndaki artýþ nedeniyle son 18
ayda karamsarlýk yerini iyimserliðe býrakmýþtýr.

Yerel bir mesleki okula yapýlan bir ziyaret yeni iyimserliði
onaylamýþtýr. Uluslararasý bir vakýf, bu çökmüþ okulun, araba
tamiri ve sýhhi tesisat kurslarý saðlayan canlý bir eðitim kurumuna
dönüþmesi için kendilerini bu iþe adamýþ yerel personele
yardýmcý olmuþtur. Dürres’te ETF’nin müdürü olarak son
haftasýna giren Peter de Rooij, “Bu okul hem uluslararasý
iþbirliðinin hem de eðitimciler ile iþgücü piyasasý arasýndaki
önemli baðlantýnýn heyecan verici bir örneðidir,” dedi.

AB’nin yakýn zamandaki geniþlemesi ve yeni Üye Devletler’deki VET
reformlarýndan elde edilen deneyimin aday ülkelere uygulanmasý
potansiyeli baðlamýnda, katýlýmcýlar 2004’teki ilerlemeyi gözden
geçirdiler ve ardýndan, ETF’nin 2005 için çalýþma programýný
biçimlendirmeye yardýmcý olmak üzere atölye çalýþmasý için gruplara
bölünmüþlerdir.

Toplantý, delegelerin ETF’nin 2005 için Çalýþma Programýna tam
destek vermesiyle kapanmýþtýr. Dürres’teki Danýþma Forumu
toplantýsýndan gelen öneriler ve fikirler, nihai onay için 9 Kasým
2004’te Torino’da gerçekleþen Yönetim Kurulu toplantýsýna iletilmiþtir.

Haziran 2004’te Dürres, Arnavutluk’ta yapýlan Danýþma Forumu
toplantýsýnýn odak noktasý Batý Balkanlardaki VET geliþmeleriydi.
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2004’TEKI ÇALÝÞMALARÝMÝZ

1 Mayýs’ta eski ortaðýmýz olan on ülkenin Avrupa
Birliði’ne katýlýmý havai fiþekler ve kutlamalarla
gerçekleþti. Bundan önceki on yýlda, eðitim
profesyonellerini, sistemlerini ve politikalarýný eþit
ortaklýkta Avrupa iþbirliðine hazýrlamak üzere bu
ülkelerden gelen binlerce kiþiyle birlikte çalýþmýþtýk. AB
Üye Devletlerinden bu ülkelere uzmanlýk kanalize ettik,
pilot faaliyetler geliþtirdik ve uygulamaya koyduk,
Tempus programý aracýlýðýyla yüksek öðrenimin
geliþimini destekledik ve iþgücü piyasasý ile eðitim
hakkýnda bilgi akýþýna yardýmcý olacak aðlar kurduk.
Bizim için, on yeni Üye Devlet’in katýlýmý, kiþiler

arasýnda baðlantý kurduðumuz, reforma öncülük
ettiðimiz, uzmanlýk aracýlýðý yaptýðýmýz ve Avrupa
süreçleri, politikalarý ve kurumlarýyla baþ etme
kapasitesini geliþtirdiðimiz uzun bir sürecin sonu
anlamýna geliyordu.

Ekonomik büyümelerinin ‘eski’ Üye Devletleri aþmasý
ve eðitim göstergelerinin de uzun vadede yeterli insan
kaynaklarý geliþimi vaat etmesiyle, Mayýs 2004’te
Avrupa Birliði’ne pürüzsüz bir katýlým için oluþturulan
tablo gerçekten de çok parlaktý.
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2004 Avrupa
ve ETF için bir
deðiþim yýlý oldu.
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Katýlmakta olan on ülkenin eðitim ve mesleki eðitim
sistemleri ile iþgücü piyasalarýný AB üyeliðine
hazýrlamak dev bir operasyondu. Bu süreçte reformun
ilerlemesi, faaliyetler ve çýkar sahibi yapýlarýný
tanýmlayan bol miktarda bilgi topladýk. Katýlýma hazýrlýk
aþamasýnda kardeþ kuruluþumuz Avrupa Mesleki
Eðitim Geliþtirme Merkezi (Cedefop) ile yaptýðýmýz
yakýn iþbirliði, bu kaynaklardan hiçbirinin gereksiz
þekilde harcanmadýðýndan emin olmamýzý saðladý. Her
ülke için tüm belli baþlý yayýnlar ve her ülkede eðitim ve
mesleki eðitim alanýnda bir ‘kim kimdir’ derlemesi
içeren ülke dosyalarý devrettik. Ulusal
Gözlemevlerimizin, Cedefop’un Referans ve Uzmanlýk
Aðýna (ReferNET) katýlmaya hazýrlanmalarýna ve yeni
Üye Devletlerdeki çýkar sahiplerinin diðer Cedefop
aðlarýna katýlmalarýna yardýmcý olduk.
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Eski ve yeni dönemden birer örnek

Litvanya yeni Üye Devletlerde VET reformu konusunda ETF
çalýþmalarýnýn öncü bir örneðidir. Eðitim Bakanlýðý bünyesinde
faaliyet gösteren Litvanya Ulusal Gözlemevi, hýzlý bir þekilde VET
reformu hakkýnda yenilikçi fikirlerin çýkýþ noktasý haline geldi.
Daha 1990’larýn sonlarýnda, temel finansmaný Bakanlýk katkýsýyla
gerçekleþmekte olan ofis, ülkenin iþgücü piyasasý analizleri,
sektörel ve bölgesel anketler ve pilot faaliyetler için ülkenin
laboratuvarý haline gelmiþti.

Finlandiya makamlarý tarafýndan desteklenen bir projede ETF,
Marijampole’de bölgesel bir eðitim merkezi kurulmasýna yardýmcý
oldu. Merkez, bölgedeki yedi eðitim kurumu bir ortaklýk oluþturup,
bu yedi kurum yönetim, müfredat geliþtirme, kaynak merkezleri ve
eðitim materyallerini birleþtirerek verimliliklerini büyük ölçüde
artýrmýþlardýr. Projenin baþlamasýndan önce yürürlüðe giren yasal
hükümler, projenin sürdürülebilirliðini güvence altýna almýþ ve
birkaç yýl içinde bu baþarýlý model tüm ülke çapýnda kullanýlmaya
baþlanmýþtýr.

Þimdi Avrupa Birliði üyesi olan Litvanyalýlar 2004 yýlýnda, baþarýlý
VET reformu deneyimlerini paylaþmak üzere bir grup Kýrgýz
meslektaþlarýna ev sahipliði yapmýþlardýr. Bugün Litvanya’da, eski
Phare VET Reform Birimi ülkenin Avrupa Sosyal Fon Yönetim
Birimi haline gelmiþ, Ulusal Gözlemevi ise Litvanya Eðitim
Bakanlýðý’nýn Yöntembilim Merkezi’nin bir parçasý olmuþtur.

Diðer ülkelerdeki baþarýlý modellerden öðrenme
ETF’nin temel ilkelerinden biridir.
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Peter de Rooij ETF’nin kardeþ kurumu, Yunanistan’da
Avrupa Mesleki Eðitim Geliþtirme Merkezi (Cedefop)
ile bilgi alýþveriþi yaparken.
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Önemli ipuçlarý

AB’nin þimdiki geniþlemesinin baþarýsýnýn ETF’nin
önümüzdeki yýllardaki çalýþmalarý üzerinde büyük etkisi
olacaktýr. ETF’nin eski Müdürü Peter de Rooij Mayýs
2004’te, “Ýlk geniþleme turu geleceðin diðer Üye
Devletlerinde insan kaynaklarýný geliþtirmek için AB
desteðini nasýl gerçekleþtireceðimiz hakkýnda önemli
ipuçlarý saðlayacaktýr,” dedi. “Katýlmakta olan ülkelerin
katýlýmýna yardýmcý olmak için elimizden geleni yaptýk
ama eðitim ve mesleki eðitim Avrupa politik gündemindeki
hak ettiði yere ancak Lizbon zirvesi ile gelmiþtir. Þimdi,
eðitim ve mesleki eðitimin bir bilgi toplumunun
gereksinimlerine göre uyarlanmasýnýn önemi konusunda
geniþ tabanlý bir anlaþma bulunmaktadýr. Ayrýca, eðitim ve
mesleki eðitimde Avrupa çapýnda iþbirliðini artýrmak
konusunda 2002 yýlýnda Kopenhag’da baþlatýlan bir
süreçle yapýlmýþ olan ayrýntýlý bir anlaþma bulunmaktadýr.
Bunun sonucunda, bugün gelecekteki Üye Devletleri
katýlýma daha iyi hazýrlamak için mükemmel bir olanaða
sahibiz.”

Peter de Rooij, “Önümüzdeki yýllarda ETF’nin
karþýlaþacaðý en önemli zorluk AB politikasý için yeni yön-
leri önceden tahmin etmek olacaktýr,” demiþtir. “AB fiziksel
sýnýrlarýný deðerlendirmektedir. Geleceðin AB’nin
Balkanlarý ve þu an katýlmakta olan ülkeleri içermesi
varsayýlýyorsa da geniþlemenin bunun çok ötesine geç-
mesi pek olasý deðildir. Bu da, yeni komþuluk politikasýnýn
geçici bir durak olmaktan çok daha öteye geçmesi
anlamýna gelmektedir. Politika, ana destek hedefinin yeni
üyeler olduðu ve bu çizginin sonunun katýlým olduðu zam-
andan, daha farklý olacaktýr. Yeni politika ‘daha geniþ Av-
rupa bölgesindeki’ ülkelerin, bu ülkeleri AB’ne katmak gibi
bir nihai amaç olmadan daha müreffeh ve istikrarlý
olmalarýna yardýmcý olmak olacaktýr. Bu nedenle ETF, ilk
katýlmakta olan ülke dalgasýyla edindiði deneyimi bir son-
rakine hazýrlanmak için kullanmalý, ardýndan da bu deney-
imden iyi komþuluk için kullanabileceklerini almalýdýr.”

Peter de Rooij’un yerine gelen Muriel Dunbar da yeni
Avrupa Komþuluk Politikasý çerçevesinde ETF’nin
geleceði konusuna iyimser bakarak, yakýn zamandaki bir
röportajda: “VET’e bir ekonomik geliþme aracý olarak
bakarsanýz, ETF’nin heyecan verici ve zor bir görevi var”
demiþtir. “Hem mal ve hizmetler için yeni pazarlar
geliþtirmek hem de sürdürülebilir istihdamýn yönetimi için,
Avrupa Birliði’nin çevre komþularýnda güçlü ekonomilerin
geliþmesi için çalýþmasý þarttýr. Avrupa Birliði’nin
çevresinde güçlü ve müreffeh bir tampon bölgenin
oluþturulmasý, göç ve sosyal huzursuzluk sorunlarýný
hafifletecektir.”

Peter de Rooij,
ETF Müdürü 1994-2004
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ETF’nin on yýlý

Haziran 2004’te, onuncu yýldönümümüzü ETF’nin
Torino’daki evi olan Villa Gualino’daki bir resepsiyonla
kutladýk. Resepsiyonda ayrýca, ETF’nin ilk on yýlýndaki
müdürü Peter de Rooij’in vedasý ve yerine gelen Muriel
Dunbar’ýn tanýtýlmasý da gerçekleþti.

Kurumun ilk on yýlýnýn bir tarihçesi ETF’nin On Yýlý
baþlýðýyla yayýnlandý. Doküman, yeni alanlarda çoðu
yaparak öðrenmeyle gerçekleþen müthiþ ilerlemeyle
dolu bir on yýlýn renkli bir anlatýmýdýr. Anlatýlanlarýn
çoðu, kiþilerin aðzýndan birinci elden yayýnlanmýþtýr.

Uzmanlýk geliþtirme

2004 yýlýnda, bir deðerlendirme alýþtýrmasýnýn bir
parçasý olarak, tüm faaliyetlerimizin bir envanterini
çýkardýk ve ortak paydalar bulmaya çalýþtýk. Dikkatimizi
çeken en çarpýcý þeylerden biri, uluslararasý ölçekte,
eðitim ve mesleki eðitimi geliþtirmeye yönelik desteðin
uzman yönlendirmeli olmaktan çýkarak, giderek daha

fazla diyalog yönlendirmeli hale geldiðiydi. Bugün, bilgi
ve uzmanlýk yayýlmak yerine ortak ülkelerle
paylaþýlmakta ve birlikte kurulmaktadýr. Daha basit bir
þekilde ifade edecek olursak, artýk bir danýþmanýn belli
bir konuda rapor yazmasýný istemek yerine,
amaçlarýmýza giderek daha çok kiþileri bir masanýn
etrafýna toplayarak ulaþýyoruz. Ýþimiz giderek daha
fazla diyalog ve geribildirime dayalý bir hale gelmiþ olup
bu, hem örgütlenmemizin geliþmesi, hem de dýþ
faaliyetlerimiz için geçerlidir.

Temel mesleki eðitim ve eðitim temalarý ile ilgili analitik
çalýþmalarýmýz ‘odak gruplarý’ olarak adlandýrdýðýmýz
gruplar ve özel uzman toplantýlarýnda yapýlmaktaydý.
Bu envanterin anlamlarýný inceledikten sonra, tematik
çalýþmalarýmýzý, proje faaliyetlerine daha paralel bir
hale getirmemiz gerektiðini ve bunu ETF içinde daha
fazla diyalogla yapmamýz gerektiðini gördük. 2004’ün
sonlarýna doðru, uzmanlýk geliþtirme faaliyetlerimiz
ETF proje ve ülke yöneticileri için daha geniþ bir
uzmanlýk geliþtirme araçlarý yelpazesi ve genel olarak
kuruluþ içinde uzmanlýk geliþtirme tartýþmalarý için daha
geniþ bir kapsam sunacak þekilde yeni bir çerçevede
yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Bu þekilde kurumsal
öðrenme ile bireysel geliþmeyi tümleþik bir þekilde
birbirine baðlandýðýný umuyoruz.

Envanter ayrýca, ETF’nin teknolojiyi daha iyi bir þekilde
kullanabileceðini göstermiþtir. Bunun sonucu olarak,
2005’te tematik çalýþmalarýmýzý çevrimiçi teknik
danýþmanlýk topluluklarýna geniþletmeye çalýþacaðýz.
Kurumsal öðrenmenin klasik bir örneði olarak, bizi bu
konuda yönlendiren de bir e-eðitim projesi (kutu
içindeki metne bakýnýz) olmuþtur.

16

Haziran 2004’te Villa Gualino’da yapýlan bir kutlama
resepsiyonuyla ETF eðitimde onuncu yýlýný geride býraktý.
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Ortak ülkelerimizden e-eðitim

Uzmanlýk paylaþýmý yalnýzca AB’den ortak ülkelere doðru olan tek
yönlü bir süreç deðildir. ETF’nin Ýsrail’le e-eðitim iþbirliði buna
mükemmel bir örnektir.

2004 yýlýnda, Ýsrail’le e-eðitim alanýnda yapýlan iþbirliðini artýrmak
yönünde ilk olarak 2001’de verilen bir karardan kaynaklanan bir
envanter raporu yayýnlandý.

Bu raporda, Ýsrail’in dijital bölünme evrensel sorununu, özellikle
de bu bölünmenin nesiller arasýnda olduðu durumda çözmek için
kullandýðý ilginç ve yenilikçi çözümler anlatýlmaktadýr.

1990’larýn sonlarýnda Ýsrail’de, binlerce aileye bilgisayarlar ve
internet baðlantýlarý daðýtýldý. Baþlangýçta devletin planý bu þekilde
30.000 bilgisayar daðýtmak olsa da, ilk 10.000 bilgisayardan sonra
yapýlan bir deðerlendirme, doðru kitlenin hedeflendiðini ve bu
bilgisayarlarýn kullanýldýðýný ancak bir bilgisayar sahibi olmanýn
avantajlarý konusunda ikna edilmesi gereken grubun çocuklar
olmamasý gerektiðini gösterdi.

Bunun üzerine, giriþimin faaliyetlerinden bir kýsmý daha yaþlý
vatandaþlara yöneltildi. Genç öðrencilerin yaþlý vatandaþlarý
eðitme istekleri üzerine çok nesilli baðlantý programý geliþtirildi.

Bunun gibi örnekler ve bunlardan öðrenilen dersler AB içinde
olduðu gibi diðer ortak ülkelerde de kullanýlabilir. Ýsrail’le yapýlan
çalýþmanýn iki taraflý avantajlarý vardýr: envanter raporunun
sonuçlarý Ýsrail’de öðretmen ve eðitici eðitimi gibi takip
faaliyetlerinde kullanýlmaktadýr. ETF, rapordaki iyi uygulamalarý ve
genel sonuçlarý yeni MEDA-ETE programýna bir katký olarak
kullanacaktýr.

Yaþlý vatandaþlar yakýn zamandaki e-eðitim giriþimlerinde önemli bir hedeftir.
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Zaman içinde, temalar ve ilgili analitik faaliyetler saha
çalýþmalarý, ülke etütleri ve pilot projeler için gündemi
belirlemeye baþlayacaktýr. 2004’te uygulamaya
konulan projeler, daha önceki yýllarda öne çýkan
temalara dayanýyordu. Bunlar, doðal olarak 2003’teki
faaliyetlerimizden geliþmiþ olup, aþaðýda kýsaca
anlatýlmýþtýr.

Resmi olmayan iþgücü piyasasý

Uzun yýllar boyunca, ‘resmi olmayan’ ekonomi büyük
ölçüde yasadýþý olanýn kýyýsýnda olarak
deðerlendirilmekte ve bu nedenle de çoðu zaman
dikkate alýnmamaktaydý. Batýlý yardým kuruluþlarý için
çoðu zaman bu alana harcanan az miktarda fonu
savunmak genellikle zor oluyordu. Ancak, yakýn
zamanda Batý Avrupa’nýn dýþýnda kaçak iþgücünden
kaynaklanan ekonominin anlamý yeniden
deðerlendirilmiþtir.

Bunun bir sonucu olarak, bazý uluslararasý yardým
kuruluþlarý, kaçak iþ sektöründe çalýþan kiþilerin beceri
gereksinimlerine özen gösterilmesinin önemli
olduðunun farkýna varmýþlardýr. Bu kiþilerin büyük bir
çoðunluðu dürüst çalýþýr fakat çoðu durumda sýnýrlý
beceri ve düþük bir sosyal statüye sahiptir. Bu da sýk
sýk, toplu ve uzun süreli iþsizlikle sonuçlanmaktadýr. Bu
sorunun ölçeðine bir örnek olarak, Orta Asya’daki bazý
ülkelerde resmi iþgücü piyasasý o kadar az geliþmiþtir
ki kaçak iþgücü sektöründeki istihdam aktif nüfusunun
%50’sini kapsamaktadýr.

Hükümetler artýk sadece kaçak iþçi sektörünü
yasaklamaya çalýþmanýn bir seçenek olmadýðýný ve bu
sektördeki kiþilerin nasýl beceri edindikleri konusunda
daha fazla araþtýrma gerektiðini kabul etmektedirler.

Avrupa Birliði’ndeki politika yapýcýlarý da düþünce
biçimlerini deðiþtirmek konusunda benzer bir istek
göstermiþlerdir. Örneðin, Tacis Programýnýn odaðý
deðiþmiþ olup, kaçak iþçi sektörünün ekonomik geçiþ
üzerindeki etkileri, yoksulluðu azaltma ve yerel
ekonomik ve sosyal geliþmeyi dikkate almaktadýr.

ETF’nin kiþilerin kaçak iþ sektöründen çýkmalarýna
yardýmcý olmada eðitimin rolünü araþtýrmaya
baþladýðýndan beri, bu alanda geliþtirilen uzmanlýk tüm
proje faaliyetlerine uygulanmýþtýr. 2004 yýlýnda, resmi
olmayan ekonomi ve eðitim konusunda bir anket için
Arnavutluk seçilmiþtir. ETF’nin Geniþleme ve Güney
Doðu Avrupa Bölümü çalýþmayý Eylül ayýnda baþlatmýþ
olup anket sonuçlarýnýn 2005’in kinci çeyreðinde hazýr
olmasý beklenmektedir.
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Yerel kalkýnma ve yoksulluðu azaltma

ETF Orta Asya’da yerel eðitim giriþimlerinin yoksulluðu
azaltmaktaki etkilerini belirlemek üzere üç yýllýk bir
proje gerçekleþtirmektedir. Proje ilk olarak Kazakistan,
Kýrgýzistan ve Özbekistan’da devam etmekte olan
kamu ve özel yerel eðitim faaliyetlerinin derlenmesiyle
baþladý. 2004 yýlýnda, bu envanter çalýþmalarýnýn
bulgularý daha geniþ bir kitleye daðýtýldý ve proje
Kafkas ülkeleri ile Tacikistan’ý da içerecek þekilde
geniþletildi. Raporlarýn belli baþlý kullanýcýlarý,
öncelikleri arasýnda yoksulluðu azaltma ve yerel
kalkýnma olan AB Delegasyonlarýdýr.

Proje, halen devam etmekte olan eðitim faaliyetlerine
bir genel bakýþ sunduysa da kapsamý, yalnýzca
envanter hazýrlamanýn ötesine geçmektedir. Örneðin,
projenin kavramsal sonuçlarýndan birisi, ETF’nin þimdi
geliþtirmekte olduðu yerel kalkýnma için bir çerçevedir.
Bu çerçeve, Kazakistan, Kýrgýzistan ve Özbekistan’dan
gelen ortaklarýn geniþlemiþ projede danýþman olarak

görev yapmalarýyla diðer katýlýmcý ülkelerde kullaným
için uyarlanacaktýr.

Hem ETF içinde hem de genel olarak Avrupa
Birliði’nin tamamýnda olmak üzere bu alanda
geliþtirilen uzmanlýk, önümüzdeki yýllarda giderek
artan bir þekilde proje çalýþmalarýnda kullanýlacaktýr.
Yerel kalkýnma ve özellikle de yerel ortaklýklarýn
faydalý etkisi hem AB içinde hem de ortak ülkelerle
olan çalýþmalarýmýzda temel bir temadýr. Yerel
ortaklýklar Batý Balkanlarda ve Akdeniz bölgesindeki
çalýþmalarýmýzda da önemli bir öðe olmuþtur. (Kutu
içindeki metne bakýnýz.) Farklý bölgelerde edinilen
deneyimler, kuruluþumuz ve faaliyetlerimizde
paylaþýlýr ve kullanýlýr.
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Kiþilerin iþ
bulmasýna
yardýmcý
olmak yerel
yoksulluk
oranlarýyla
savaþmanýn
bir yoludur.
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Yardým kuruluþu iþbirliði

Diðer yardým kuruluþlarýyla iþbirliði 2004’te arttý.
Özellikle Dünya Bankasý’yla olan ortak çalýþmalar
ETF’nin olaðan coðrafi sýnýrlarýnýn dýþýna taþtý.
Örneðin, daha 2002 yýlýnda sektör profillerinin
derlendiði Yemen’de yakýn iþbirliði gerçekleþtirildi. 2004
yýlýnda ortak geliþtirilen bir eðitim stratejisi çerçevesi
hazýrlandý, tartýþýldý ve benimsendi.

Ýþbirliði pratik deneyim alýþveriþi ve ortak düzenlenen
konferans, seminer ve atölye çalýþmalarýndan insan
kaynaklarý alanýndaki temel temalarda gerçekleþtirilen
temel araþtýrmalara doðru kaymaktadýr. Gelecekteki
iþbirliði için ortak bir zemin bulma yönünde bir giriþim
olarak, 2004 yýlýnda ETF ve Dünya Bankasý, her iki
tarafýn da Akdeniz ortak ülkelerinde eðitimin
geliþiminde önemli bulduðu beþ sorunu seçtiler. Bunlar:
yönetim, finansman, sosyal ortaklarýn rolü, kalite ve
kaçak iþçi sektöründe beceri konularýydý. Hedef ülkeler
Tunus, Ürdün, Mýsýr ve Lübnan’dýr.

Bu temalar etrafýnda baþlatýlan çalýþmalar, on ile on iki
uzmandan oluþan karma ekipler tarafýndan arkaplan
çalýþmalarýnýn derlenmesini içeriyordu. Görevleri,
faaliyetlerin envanterini çýkarmak olduðu kadar, planlar,
fýrsatlar ve gereksinimler anlamýnda geleceðe de
bakmaktý. 2005 yýlýnda yayýnlanacak olan nihai rapor,
beþ tema ve dört ülke eki içerecek olan bölgesel bir
rapor olacaktýr.

Bu alýþtýrma Kuzey Afrika ve Orta Doðu’da mesleki
eðitim konusunda en acil sorunlardan bazýlarýnýn daha
iyi anlaþýlmasýný saðlamýþtýr. Ayrýca, farklý yardým
kuruluþlarýnýn çalýþma þekli konusunda daha iyi bir
görüþ açýsý saðlamýþtýr. ETF için, raporun kullanýþlýlýðý
finans konusundaki hedefi ve analiz düzeyleri üzerinde
olacaktýr. Bu alýþtýrma ETF ve Dünya Bankasý
tarafýndan finanse edilmiþ olup, ek finansman Birleþik
Krallýk Uluslararasý Kalkýnma Dairesi tarafýndan
saðlanmýþtýr.

Gereksinimler ve fýrsatlarýn belirlenmesi

Uzmanlýk geliþtirme, yalnýzca eðitimin karmaþýk
ayrýntýlarýný ve iþgücü piyasasý geliþtirilmesiyle olan
iliþkisini anlamamýza yardýmcý olmaktan ibaret deðildir.
Uzmanlýk geliþtirme ayrýca, AB kalkýnma iþbirliðinde
henüz görülecek þekilde keþfedilmemiþ alanlarý olan
ülkelerle ilgili olarak da gereklidir. AB’nin yakýn
zamanda yeni destek kanallarý açtýðý bir ülke
Tacikistan’dýr. ETF’nin yardýmýyla, insan kaynaklarý
geliþtirme artýk bu Orta Asya devletindeki Tacis
Programý’nýn merkezinde yer almaktadýr. (Kutu içindeki
metne bakýnýz.)
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Eðitim programlarýnýn iþe yaramasý için uzmanlar,
yardým kuruluþlarý ve uygulayan kurumlar arasýnda
yakýn iþbirliði þarttýr.
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Sadece hayatta kalmanýn ötesinde Tacikistan

Tacikistan’ýn acý iç savaþýnýn bir barýþ anlaþmasýyla sona
ermesinden altý yýl sonra, ülkenin ekonomik olarak ayaða
kalkmasý için þart görülen önemli eðitim reformlarý için yapýlan
planlarda büyük ilerlemeler kaydedilmiþtir. Bu daðlýk Orta Asya
ülkesinin mesleki eðitim sisteminde reform ve sistemin merkezi
olmaktan çýkarýlmasý için kavramsal bir çerçeve Avrupa Eðitim
Vakfý’nýn yardýmýyla hazýrlanmýþ olup, yeni kanunlarýn
hazýrlanmasýna yardýmcý olmayý amaçlayan bir Tacis projesi de
2005’te baþlayacaktýr.

Tacis mesleki eðitimde reform projesinin kýdemli uzmanlarýndan
Enrico Romiti, mesleki eðitimde reformun ülkenin savaþ sonrasý
ayaða kalkmasýndaki öneminin küçümsenmemesi gerektiðini
belirtmiþtir. “Bu, Tacikistan’da su kaynaðý veya saðlýk gibi sadece
hayatta kalma sorunlarýný ele almanýn ötesine geçen ilk Tacis
projesidir. Bu ilk stratejik ve eðitim projesidir.”

Enrico Romiti yeni eðitim ‘aileleri’ belirlemek, eskimiþ eðitim ve
eðitmen becerilerini güncelleþtirmek, yeni çalýþma programlarý
belirlemek ve iþgücü piyasasýnda ortaya çýkmakta olan
gereksinimleri belirlemek üzere Duþanbe, Katlon ve Soghd’daki
üç pilot bölgede mesleki eðitim yöneticileriyle birlikte çalýþacaktýr.

Tacikistan’ýn Yöntembilimsel Hizmet Merkezi’nin baþý olan Mirzo
Yorov: “O kadar uzun yýllardýr izole bir durumda yaþamaktaydýk ki
daha geniþ bir projede yer almak bizi mutlu ediyor. Bu tür destek
olmadan, son yýllardaki krizden bir çýkýþ yolu bulma umudumuz
yoktu”, demiþtir.

Mesleki eðitim programlarý, Tacikistan’daki Duþanbe bölgesi gibi krizden etkilenen bölgelere çözüm getirir.
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Öðretmen ve eðitmenlerin eðitimi

Bu yýl Haziran ayýnda onuncu yýldönümü kutlamalarýyla
birlikte, ETF son birkaç yýldýr aktif olarak gündeme
getirmeye çalýþtýðý çok ihmal edilmiþ bir temada
uluslararasý bir atölye çalýþmasý düzenledi: öðretmen
ve eðitmenlerin eðitimi. ‘Çýkar Sahibi Çýkarlarý ve
Eðitmenlik Mesleði’ atölye çalýþmasý, ‘Öðrenme
Sorunlarý’ konulu Kasým 2003 Danýþma Forumu
konferansýnda geliþtirilen ‘politika-öðrenme’ temasýnýn
geliþtirilmesiyle gerçekleþtirildi.

Atölye çalýþmasý, eðitmenlik mesleðinin eðitim ve
mesleki eðitimdeki çýkar sahiplerinin yardýmýyla nasýl
modernize edilebileceði sorununu ele almaya yönelik
bir giriþimdi. Söz konusu olan sorunlarýn karmaþýklýðýný
açýkça ortaya koydu. Öðretmen ve eðitmen eðitimi,
eðitimin en merkezi konularýndan biri olup, eðitmen
eðitimi reformuyla ilgili herhangi bir tartýþmanýn faaliyet
yelpazemizin tamamýna yayýlmasýný önlemek çok
zordur.

Yine de, toplantýnýn ikinci gününde, seminerin altý
oturumundaki renkli tartýþmalardan derlenen görüþler
bir sentez raporunda bir araya toplanmaya baþladý.
ETF’nin önemli uzmanlarýndan Bernhard Buck,
önümüzdeki olasý yollarý sundu. Raporlar ve seminerle
ilgili tüm diðer belgelere web sitemizden ulaþýlabilir.

ETF, Tempus dahil (kutu içindeki metne bakýnýz)
faaliyetlerinin tümünde, ortak ülkelerdeki öðretmen ve
eðitmen eðitimi reformuyla ilgili tartýþmalarda önderlik
yapmaya kararlýdýr. 2005 ETF Yýllýðý tamamen bu
konuya ayrýlýrken, baþka faaliyetler de sýradadýr.
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Birbirimizin öðretmeniyiz.
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Üniversitelerde demokrasi için eðitim

1990’larýn sonuna doðru, Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Makedonya’da azýnlýk dillerinde öðretmen eðitimi geliþtirmekte
olan bir Avrupa üniversiteleri konsorsiyumu, yurttaþlýk bilgisi
eðitimindeki eksikliðin bu bölünmüþ ülkenin demokratik geliþimini
engellemekte olduðunu fark etmiþtir. Malmö Üniversitesi
liderliðinde, demokrasiyle ilgili konularda öðretmen eðitiminin
geliþtirilmesi için bir Tempus projesinin baþlatýlmasý için bir teklifte
bulunmuþlardýr.

Zamanlamalarý mükemmeldi. Makedonya Eðitim Bakanlýðý’nýn
Pedagoji Enstitüsü, yurttaþlýk bilgisi eðitimini geliþtirmek için bir
atýlým yapmýþtý ama yeterli finansman ve uzmanlýk eksikliði
çekmekteydi ve çalýþmalarý eðitim kurumlarý ile kapsama alanlarý
arasýndaki iþbirliði eksikliði nedeniyle sürekli olarak
engellenmekteydi. Yetkili makamlar, tüm öðretmen eðitimi
kurumlarý ve ülkenin okullarý ve anaokullarýný da kapsayan
tümleþik bir yaklaþýma gerek duyulmaktaydý.

Teklif kabul edildi ve 2001 yýlýnda konsorsiyum demokrasi için
yeni öðrenme ve öðretme stratejileri geliþtirmek üzere yola
koyuldu. Projenin ortaklarý arasýnda Bitola’daki Ana ve Ýlkokul

Öðretmeni Eðitim Fakültesi, Sjopje ve Stip’teki Pedagoji
Fakülteleri, iki ana ve beþ ilkokul bulunmaktaydý. Hep birlikte
eðitim ve öðrenim malzemelerini geliþtirdiler, uygulamalý öðrenim
tesislerini güncelleþtirdiler ve projenin kapsamýný geniþletmek için
mobil eðitim merkezleri baþlattýlar.

2004’te tamamlanan projenin sonuçlarý tüm ülkede hissedildi.
Hizmet öncesi öðretmen eðitimi için yeni bir müfredat geliþtirildi.
Pedagoji fakültelerindeki öðrencilere ders kitaplarý, dergiler ve
videolar daðýtýldý. Ülkenin eðitimle ilgili en önemli dergisi Eðitim
Çalýþaný, projeyi baþlangýcýndan sonuna yakýndan izledi.

Yurttaþlýk eðitimiyle ilgilenenler arasýndaki ortaklýk, proje
tamamlandýktan sonra da konuya verilen önemin sürmesini
saðladý. Proje, katýlan fakültelerin Avrupa Öðretmen Eðitimi Aðýna
(ETEN) katýlmalarýný saðladý ve bu konudaki kararlýlýklarý o kadar
güçlü olduðundan dolayý 2005 ETEN toplantýsýna ortak ev
sahipliði yapacaklar.

Bilgi ve uzmanlýðýn
paylaþýlmasý ETF’nin
ortaðý olan ülkelerle
çalýþmasýnýn önemli
bir bölümünü
oluþturur.
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Teori ve uygulama arasýnda bir köprü
oluþturmak

ETF’nin ortaðý olan ülkelerde gündeme getirdiði
sorunlardan pek çoðu Avrupa Birliði içinde de
günceldir. Örneðin, yetiþkin eðitimi, yaþam boyu eðitim,
ulusal nitelendirme çerçeveleri ve e-öðrenim, Avrupa
Birliði içinde de güncel konular ve odaklanmýþ
geliþtirme çabalarýnýn arasýndadýr.

Ortaklýk

Bu hususlardan biri de eðitim ve istihdam için yerel ve
bölgesel ortaklýktýr. Artýk, neyin öðrenildiði, nerede
öðrenildiði ve nasýl öðrenildiði konusundaki müthiþ
farklýlýkla baþ etmenin en iyi yolunun yerel ortaklýklar
aracýlýðýyla olduðu yaygýn bir þekilde kabul
edilmektedir. Ulusal ve uluslararasý makamlarýn,
öðrenilen her þeyin tanýnmasý ve taþýnabilirliði
konularýyla ilgili çerçeve anlaþmalarýnýn saðlanmasý
gerekirken, ateþe sýcaklýðýný hissedecek kadar yakýn
olanlar yalnýzca yerel konsorsiyumlardýr.
Toplumlarýndaki kiþilerin neye gereksinim duyduklarýný,
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Suriye’de eðilimleri belirlemek

2004’te ETF’nin Suriye’de bir çýraklýk programý baþlatmak
konusundaki öncü projesi tamamlandý. Katýlýmcýlar,
sonuçlarý deðerlendirmek üzere geçtiðimiz Aralýk ayýnda
Þam’da gerçekleþen bir seminerde bir araya geldiler.

Halen birkaç yüz genç, okuldaki eðitimlerini yerel bir þirkette
uygulamalý eðitimle birleþtirmektedirler. Ýlk mezunlar iþgücü
piyasasýna girmeye baþlamýþ olup bugüne kadar bunlardan
%50’si iþ bulmuþtur ki, bu oran eski tarz mesleki eðitim
sistemi mezunlarý için %20’dir. Þam beyaz eþya üreticileri
üretim müdürü Ahmed Þirin, “Þimdiye kadar Al-Hafez’de, bu
programýn mezunlarýndan bizimle çalýþmak isteyenlerin
tümünü iþe aldýk,” diyerek “bu program bizim gereksinim
duyduðumuz türden insan yetiþtiriyor” diye ekledi.

Proje, okullara yeni yönetim biçimleri getirmiþ ve dört meslek
grubu için de okulun müfredatýný tamamen yenilemesini
saðlamýþtýr. Þam’da baþlayan proje, Suriye’nin ikinci büyük
þehri ve önemli bir endüstriyel üssü olan Halep’te de
baþarýyla uygulanmaya baþlamýþ olup, Halep’teki sanayiciler
projeyi dökümcülük veya turizm gibi yeni mesleklerle
geniþletmekten bahsetmeye baþlamýþlardýr. Belki de en
önemlisi, projenin devlet ve sanayinin birlikte çalýþmaya
alýþýk olmadýðý bir ülkede bir sosyal diyalog sürecini
baþlatmayý baþarmýþ olmasýdýr. Suriye’nin Eðitim Bakaný
vekili Fuad Al-Ghaloul, “ETF, farklý bakanlýklar ve sanayi
odalarý arasýndaki ortaklýðý baþlatmakta çok önemli bir rol
oynadý “, demiþtir.

ETF çalýþmalarýný tamamlamýþ olsa da, proje devam
edecektir. Programý, Homs’u da içine alacak þekilde
geniþletmek üzere hazýrlýklar sürmektedir; Halep’te amaç,
2010 yýlýna kadar tüm mesleki eðitim öðrencilerinin
%10’unun projeye kaydolmasýdýr.

Görünüþte küçük olan bu pilot programýn etkileri bu kadarla
da kalmýyor. Çýraklýk programý, Eylül 2005’te baþlayacak
olan çok daha derin reformlar için bir esin kaynaðý olmuþtur.
21 milyon �’luk MEDA programý, çýkaklýk okullarý dahil 16
mesleki okulda büyük ölçekli yenilemelere gidecek ve Suriye
VET sisteminin komple yenilenmesi için bir strateji
kuracaktýr.

Suriye’deki bir çýraklýk programý, yüzlerce mezuna
ülkenin iþgücü piyasasýnda gerek duyulan pratik
becerileri saðlamýþtýr.
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bunu kimlerin öðretim ve eðitim uygulamasýnda, ne
kadar uyarlamayla karþýlayabileceðini vb. konularý en
iyi onlar bilirler.

ETF’nin LEEDAK (Arnavutluk ve Kosova’da yerel
ekonomik kalkýnma ve istihdam geliþtirme) projesi,
Arnavutluk ve Kosova’daki iki toplumun yetkili
makamlarý, sosyal taraflar ve eðitim saðlayýcýlarý
arasýndaki geniþ ortaklýk sayesinde yerel istihdamý
geliþtirmelerine olanak tanýr. Etüt gezileri aracýlýðýyla
diðer Avrupa ülkelerindeki meslektaþlarýndan bilgi de
edinirler ancak proje dýþ dünyaya açýlan bir antenden
çok daha fazlasýný saðlar. Hatta, 2004’te proje ikinci
dönemine girdiðinde, LEEDAK’ta yerel daha da yerel
anlamýna gelmeye baþladý.

Tüm kartlarýmýzý çýkar sahiplerinin katýlýmý ve bunun
saðladýðý sahiplenme duygusuna oynayarak, projenin
ilk ayaðýnda Arnavutluk’taki Lezhë’de geliþtirilen eðitim
stratejisinin uygulanmasý için bir ihale açtýk. Ýhale
yalnýzca Arnavutluk þirketlerine açýktý ve odak turizmle
sýnýrlýydý. Ýhaleyi tanýnmýþ bir yerel þirket kazandý ve
Arnavutluk’taki baðlantýlarýný da projeye kattý. Bu bir
baþarý öyküsü oldu. Baþlangýçta, belediye CARDS
kapsamýndaki öncelikli meslek eðitimi merkezleri
listesine dahil edilmemiþti. Resmi mesleki eðitim
merkezi bulunmamaktaydý. Bugün, Lezhë’deki ortaklýðý
geliþtiren kiþiler bunu ülkenin tamamý ve ötesine
yaymaktadýrlar.
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Arnavutluk ve Kosova’da yerel ekonomik kalkýnma ve istihdam geliþtirme (LEEDAK) projesi komþularýn
nasýl ortak deneyim ve uzmanlýktan faydalanabildiklerini gösterir.
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Yetiþkin eðitimi

2004’te Güney Doðu Avrupa’daki temel temalardan biri
de yetiþkin eðitimiydi. Bölgedeki ilk eðitim henüz,
kiþileri eðitimlerine devam etmeleri konusunda yeterli
derecede teþvik etmemektedir. Aslýnda, pek çok genç
okulu erken býrakmaktadýrlar.

Sayým sonuçlarý yetiþkinlerin eðitim düzeylerinin düþük
olduðunu göstermiþtir. Çalýþanlarý için eðitim saðlayan
az sayýda þirket bulunmaktadýr. Bunun bir sonucu
olarak, yüksek orandaki iþsizliðe bir çözüm getirmek
amacýyla tüm ülkelerdeki iþ ve iþçi bulma kurumlarý
tarafýndan kýsa süreli iþgücü piyasasý eðitim
programlarý baþlatýlmýþtýr. Yetiþkinlerin eðitimine büyük
bir ihtiyaç duyulduðundan; eðitim engellerini kaldýrmak
ve ortak finansman, eþit eriþim ve yaygýn katýlým, eðitim
tekliflerinin anlamlýlýðý ve þeffaflýðý, becerilerin
tanýnmasý ve kamu fonlarýnýn doðru kullanýmýný
saðlamak için, politikalar ve yasal çerçevelerin
hazýrlanmasý gerekmektedir.
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MEDA-ETE

29 Kasým’da ETF bölgesel bir MEDA projesinin
baþlangýcýna ev sahipliði yaptý: “Ýstihdam için Eðitim ve
Mesleki Eðitim (ETE)”. 5 milyon �’luk bu proje, Kuzey
Afrika ve Orta Doðu’da istihdamý daha iyi eðitim ve
mesleki eðitim yoluyla desteklemeyi amaçlayan yeni bir
AB giriþimidir. Bölgedeki eðitim ve mesleki eðitim
politikalarýný yeniden odaklamayý amaçlamaktadýr.
Proje, bölgesel iþbirliðinin radikal bir þekilde
geliþtirilmesi için bir platform sunacak ve eðitim ile
iþgücü piyasasý göstergelerinin toplanmasý,
yorumlanmasý ve uluslararasý ölçekte karþýlaþtýrýlmasý
için ortak çerçeveler geliþtirilmesine yardýmcý olacaktýr.

Torino’daki açýlýþ etkinliðinde EuropeAid Birim Þefi
Carla Montesi, eðitimin AB’nin Akdeniz politikasýnda en
önemli önceliklerden biri haline geldiðini belirtti.
“Bölgedeki ülkeler AB ortaklýk anlaþmalarýna ve 2010’a
kadar gerçekleþmesi beklenen serbest ticaret
bölgesine hazýrlanmaktalar. Ancak iþsizlik özellikle de
kadýnlar ve gençler arasýnda halen yüksek ve eðitim
sektörü de henüz buna her zaman yanýt vermeye hazýr
deðil.”

Bugünle 2008 arasýndaki yýllarda, proje bölgedeki on
ülkenin eðitim politikalarý ve stratejilerini geliþtirmeleri
ve yeniden odaklandýrmalarýna, eðitim ve mesleki
eðitimi iþgücü piyasalarýnýn gereksinimlerine daha
uygun hale getirmelerine, gençler için serbest çalýþma
alanýnda servis saðlayýcý olarak çalýþma kapasitelerini
güçlendirmelerine ve eðitim ile mesleki eðitim bilgi ve
iletiþim teknolojilerinin kullanýmýný teþvik etmelerine
yardýmcý olacaktýr.

Tüm katýlan ülkelerden uzmanlarýn da yardýmýyla, proje
tanýmlama ekibi projenin dayanaðý olacak dört unsuru
hazýrladý. Projenin fikir kaynaðý, istihdam için TVET
hakkýnda yýlda bir düzenlenen bir Euromed Forumu
olacaktýr. ETF Danýþma Forumu’nun þimdiki üyelerinin
yaný sýra, projenin gerektirdiði durumda ilave
temsilcilerin de eklenmesiyle oluþturulacaktýr.
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ETF Yetiþkin Eðitimi projesi, yenilikçi alternatiflere
öncülük yaparak ve bilgi ile deneyimi paylaþmaya
yardýmcý olarak bu ihtiyaçlara yanýt vermeye
çalýþmaktadýr. Bu proje çerçevesinde, Ocak ayýnda
Zagrep’te yetiþkin eðitimi stratejileri ve tasarým araçlarý
konulu bir atölye çalýþmasý düzenledik. Mayýs ayýnda
Karadað’da ortaklýk geliþtirme konulu ikinci bir atölye
çalýþmasý düzenledik. Kasým ayýnda, yetiþkin eðitiminin
finansmaný konusunda üçüncü bir atölye çalýþmasý, zor
ekonomik koþullarda VET finansmanýnýn iyi
uygulanmasý hakkýnda sunacak çok þeye sahip yeni bir
Üye Devlet olan Macaristan’da gerçekleþtirildi.

Bunlarýn tümü bölgesel atölye çalýþmalarýydý, bunlarla
paralel olarak Hýrvatistan, Kosova, Karadað ve
Sýrbistan’da da yeni ulusal faaliyetler baþlatýlmýþtýr.
Dört ülke için envanter raporlarý derlenmiþ, bunlardan
üçü için de yetiþkin eðitimi stratejileri geliþtirilmiþtir.

Nitelendirme

Kopenhag Süreci ve niteliklerin taþýnabilirliðini
artýrmaya çalýþma þekli, Avrupa eðitim ve mesleki
eðitim politikasý gündemlerinde nitelendirme
çerçeveleri konusunda daha öncelikli bir konuma
getirmiþtir. Nitelendirme çerçeveleri yeni bir konu
deðildir; çoðu Avrupa ülkesinde geliþmiþ ulusal
nitelendirme çerçeveleri bulunmaktadýr. Ancak,
Avrupa’da yakýn zamanda gerçekleþen geliþmeler bu
alanda uluslararasý koordinasyona bir aciliyet getirmiþ
olup, Avrupa Komþuluk Politikasý da dikkate
alýndýðýnda, komþumuz olan ülkelerde nitelendirme
çerçeveleri konusundaki tartýþmayý hýzlandýrmak
AB’nin iç faaliyetlerinin mantýksal bir uzantýsýdýr.
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Projenin gerçek motoru, bilgi üretenler ve bölgenin
eðitim ve istihdam sistemlerindeki önemli çýkar
sahiplerinden oluþan kurumsallaþmýþ bir að olacaktýr.
Bu að, karar vericilere anlamlý ve güncel analizler
saðlayarak bölgesel bir gözlemevi iþlevini görecektir.
Ayrýca, eðitim ve istihdamla ilgili konularda
karþýlaþtýrmalý analizler ve tematik çalýþmalar
üretecektir.

Diðer iki bileþen, genç iþsizler için serbest çalýþmayý
desteklemeye yönelik özel destek ve e-eðitim
inisiyatiflerinin geliþtirilmesini içermektedir. Bunlardan
birincisi temel olarak, serbest çalýþma ve mikro iþletme
oluþturma alanlarýnda iþ desteði, danýþmanlýk, eðitim
ve takip konularýný ele alacaktýr. Ýkincisi ise daha çok,
öðretmen eðitimi hizmetlerinde e-eðitim yöntemlerinin
kullanýmýný ele alacaktýr. Proje, altyapý saðlamayacak
fakat bu alanda, Avrupa-Akdeniz Bilgi Toplumunun
nitel geliþimini amaçlayan daha geniþ kapsamlý bir AB
programý olan EUMEDIS ve IST öðrenme kaynaklarýný
paylaþmak için bir Avrupa-Akdeniz aðý olan
MEDFORIST gibi diðer AB giriþimleriyle birlikte
çalýþacaktýr.

ETF Müdürü Muriel Dunbar, Ýstihdam için Eðitim ve Mesleki
Eðitim (ETE) projesinin baþlangýcýný onayladý.



ETF, ortak ülkelerin pek çoðuna bu alanda öncülük
etmiþtir ve bunlarýn arasýnda en yüksek profil Rusya
Federasyonu’na aittir. Rus hükümeti tarafýndan istenen
genel politik tavsiye çerçevesinde 2003 yýlýnda,
Kopenhag Süreci’nden kaynaklanan temalar üzerine
atölye çalýþmalarý düzenlemeye baþladýk. 2004’te bu
atölye çalýþmalarý, ulusal nitelendirme çerçeveleri ve
bunlarýn yaþam boyu eðitime katkýlarýný ele almaya
baþladý.

Haziran 2004’te Moskova’da, eðitim ve iþ dünyasýndan
yetkilileri bir araya getiren bir politik atölye çalýþmasý
düzenlendi. ETF tarafýndan seçilen katýlýmcýlar, Devlet
Duma’sý hükümet, bölgesel idareler ve diðer yüksek
düzeyli kaynaklardan seçilmiþti. Katýlýmcýlar, bu konuda
birlikte çalýþmanýn gerekliliðini kabul etmekle kalmayýp
mükemmel bir adým atarak bu mutabakatý kaðýda da
geçirdiler.

Katýlýmcýlarýn ve Moskova’daki AT Delegasyonu’nun
isteðiyle, ulusal nitelendirme çerçeveleri 2005 yýlýnda
Rusya Federasyonu’ndaki çalýþmalarýn odaðý olmaya
devam edecektir. Buna paralel olarak, Eylül 2004’teki
bir baþkanlýk kararnamesinin gerçek VET reformuna
giden yolu açtýðý Ukrayna’da da ulusal nitelendirme

çerçevesi geliþtirme konusunda bir pilot proje
baþlatacaðýz.

Ukrayna’da VET geliþtirme için ilk giriþim daha 1998’de
yapýlmýþsa da, finansman yetersizliði nedeniyle giriþim
tamamlanmadan sona erdirilmiþtir. Ancak ETF,
çalýþmalarýný arka planda sürdürerek temelleri atmýþtýr.
Daha sonraki yýllarda gerçekleþen pilot projeler ve
diðer faaliyetler bizim kendi bütçemizden finanse
edilmiþtir.

2002’de ülkede, 21. yüzyýlda eðitim için ulusal doktrin
yayýnlandýðýnda geliþmeler birdenbire hýzlanmýþtýr.
Eðitim ve mesleki eðitimin bunda önemli bir yeri vardý
ve 2003 yýlýnda, ulusal bir VET reformu stratejisi
kavramý hazýrlamalarý için Ukraynalýlara yardýmcý
olduk.

Yeni Tacis VET Reformu Programý tasarlandýðýnda,
verilerin çoðu 2004 yýlýnda yayýnladýðýmýz VET ve
iþgücü piyasasý geliþimi hakkýndaki derinlemesine
çalýþma tarafýndan saðlanmýþtý. Programýn odaðý
baþlangýçta sürekli eðitim ve VET yönetiminin merkezi
olmaktan çýkarýlmasý olsa da 2005’ten itibaren baþka
faaliyetler de kapsama alýnacaktýr.

Uzmanlýðýn paylaþýlmasý

Eðitim ve Kültürden Sorumlu yeni Komisyon Üyesi Ján
Figel’, 2004’ün sonlarýna doðru ETF’nin yeni dergisi
Live & Learn‘de “Bizim için iyi olan onlar için de iyidir,”
demiþtir. Bu, yukarýda anlatýlan komþu bölgelere AB
yardýmý için kýlavuz doktrin olan Avrupa Komþuluk
Politikasý’nýn tek cümleyle çok güzel bir ifadesidir.
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Nitelendirme çerçeveleri sorunu VET reformunun
önemli bir bölümüdür.
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Gerçekten de, AB’de edinilen deneyimin büyük kýsmý
ortak ülkelerde iþe yarayabilir. Bu deneyimi, bu
ülkelerde gereksinimi olanlar için eriþilebilir kýlmak da
Avrupa Eðitim Vakfý’nýn temel görevlerinden biridir.

Katýlým ve ortaklýk

Avrupa Komþuluk Politikasý’nýn anahtar noktalarýndan
biri, potansiyel AB Üye Devletleri ile diðer ortak
ülkelerdeki insan kaynaklarý geliþimine eþit önem
vermesidir. Gerçekten de, ele alýnan temalar ETF’nin
aktif olduðu tüm bölgelerde az çok birbirine
benzemektedir: gündemi temel olarak Lizbon ve
Kopenhag süreçlerinin tanýmladýðý Avrupa’daki
geliþmeler belirlemektedir.

Temel farklýlýk, þimdiki ve gelecekteki aday ülkelerde
katýlým için gerçekleþen teknik hazýrlýklarda
yatmaktadýr. Bu ülkelerin, Avrupa Sosyal Fonu (ESF)
ve Avrupa aðlarý gibi Avrupa yapýlarýna katýlabilmeleri
için hazýrlanmalarý gerekmektedir. Yeni Üye
Devletlerdeki çalýþmalarýmýzla, bu ülkelere yardýmcý
olma görevinin altýndan baþarýyla kalkabileceðimizi
gösterdik ve artýk, AB kurallarý ve tüzüklerini
benimsemek üzere kendi kurumsal düzenlemelerine
uyarlama sürecini bu kadar yakýn zamanda
gerçekleþtirmiþ olan bu ülkelerdeki uzmanlýk
havuzundan faydalanabileceðimiz için iþimiz çok daha
kolaylaþmýþtýr. Bir sonraki katýlým turu için
hazýrlýklarýmýzda bu ülkeler tam ortaklarýmýz
olacaklardýr. Örneðin, Türkiye’ye EFT’ye katýlabilmek
için Polonya’dan gelen uzmanlar yardýmcý
olmaktadýrlar ve Polonya’ya yapýlan inceleme gezileri
Türkiye’deki programýn bir bölümünü oluþturmaktadýr.

Delegeler, Polonya’nýn ESF gibi programlarýn
gereklerine uygun olacak þekilde nasýl hazýrladýðýný
araþtýrmýþtýr.

Türkiye’deki faaliyetlerimiz, önümüzdeki yýllarda
ülkenin geriye kalaný için model bölge olarak
kullanýlacak bir bölgedeki geliþmeye odaklanmýþtýr.
Konya bölgesinde, ETF ve yeni Üye Devletler’den
gelen ortaklarýn desteðiyle gerekli beceri ve bir eðitim
stratejileri belirlenmiþtir.

Bu ülkelerde kurum oluþturma genellikle, yeni Üye
Devletler ve Romanya ile Bulgaristan’da ESF için Özel
Hazýrlýk Programý projesiyle gerçekleþtirdiðimiz
çalýþmalardaki gibi bir destek türüyle kapasite
geliþtirme anlamýna gelmektedir. Tempus projesi bu
süreçte de önemli bir rol oynamaktadýr.
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Tüm ETF projelerinin amacý gelecekteki AB Üye Devletleri ve diðer
ortak ülkelerdeki insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesidir.
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Baþka bir örnek de Romanya’da, zayýf bir husus olarak
belirlenmiþ olan sektörel diyalogun geliþmesine destek
konusuna odaklanmamýzdýr. ETF desteðiyle, 2004
yýlýnda eðitim saðlayýcýlarýn akreditasyonunu tartýþmak
üzere geniþ temsilli sektörel komiteler kurulmuþtur.

Katýlýma hazýrlanan ülkelerle ilgili araþtýrma ve
analizler Avrupa Komisyonu’nun politika geliþtirme
güçlerine aktarýlmaktadýr. Buna bir örnek olarak,
Maastrich’te Aralýk 2004’te gerçekleþen toplantýlar için
Avrupa Komisyonu tarafýndan 32 ülkede Lizbon
hedeflerine doðru ilerlemeyi kapsayan büyük bir
çalýþma sipariþi verilmiþti. Torino’da hazýrlanan ülke
raporlarý, raporun üç aday ülke (Bulgaristan,
Romanya ve Türkiye) hakkýndaki bölümlerinin
araþtýrma verilerini saðlamýþtýr. ETF uzmanlarý ayrýca,
bu çalýþmanýn tamamlanmasýný izleyen yönlendirme
komitesinde de görev almýþtýr.

Akranlardan öðrenme

Bazen ortak ülkelerdeki uzmanlara ve proje ortaklarýna
yabancý uzmanlardan tavsiye almak zor gelir. Benzer
sorunlarý yaþamýþ ve bunlara iþe yarar çözümler
bulmuþ olan komþulardan gelen yönlendirme yerine
daha kolay ulaþabilir. Dünyanýn bölgesel çatýþmalardan
zarar görmüþ bir bölgesinde, komþulardan öðrenmenin
ilave bir olumlu boyutu da bulunmaktadýr. ‘Akran
inceleme’ alýþtýrmalarýmýz, Batý Balkanlarýn ortak
tarihinden faydalanarak bu fikirleri bir araya getirmeyi
baþarýr. Akran incelemeleri o kadar baþarýlý
bulunmuþtur ki Bulgaristan, Romanya ve Türkiye dahil
olmak üzere diðer Güney Doðu Avrupa ülkelerini de
içine alacak þekilde geniþletilmiþtir.

2004’te, bölgedeki farklý ortak ülkelerden gelen proje
uzmanlarý, komþularý olan ülkelerdeki mesleki eðitimin
deðerlendirmesini yaptýlar. Çok kýsa bir süre içinde, bu
süreç politika yapýcýlarý arasýndaki bölgesel iþbirliðini
geliþtirmeye ve uzmanlýk paylaþýmý yoluyla da
bölgedeki ülkelerde geleceðe yönelik politika analizi
kapasitesini artýrmaya baþladý. Akran incelemesinin
sonuçlarý, her ülke için CARDS programý kapsamýndaki
Avrupa Komisyonu desteðine katkýda bulunmaktadýr.

St Petersburg hakkýnda, kutu içindeki metinde verilen
örnek gibi incelemelerin ardýndaki felsefe –
akranlardan öðrenme – baþarýlý bir þekilde uyarlanmýþ
ve benimsenmiþtir. Bu, Avrupa Eðitim Vakfý’nýn
çalýþmalarýnýn çoðunda tekrarlanan bir öðe haline
gelmiþtir.
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Dersler yalnýzca açýk diyalogun olduðu yerlerde öðrenilebilir.
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Birbirinden öðrenme

Rusya’nýn eðitim ve mesleki eðitim için sorumluluðu tamamen
bölgesel düzeye aktarma deneyimi, komþu ülkelerdeki
profesyoneller tarafýndan ilgiyle izlenmektedir.

Aralýk 2004’ün baþlarýnda Ukrayna, Tacikistan ve Belarusya’dan
meslek okulu liderleri ve eðitim yetkililerinden oluþan ekipler,
Rusya’da VET’in merkezi olmaktan çýkarýlmasý ve yeniden
yapýlandýrýlmasý konusunda Avrupa Eðitim Vakfý ve Ulusal Eðitim
Vakfý’nýn ortak projesinin son seminerinde, sekiz Rus pilot
bölgesinin deneyiminden öðrenmek üzere St Petersburg’daydýlar.

Merkezi olmayan bir VET sistemine geçiþ konusundaki Rus
deneyimi diðer ülkeler için deðerli dersler içerebilir. Eylül 2004’te
çýkarýlan bir baþkanlýk kararnamesinin ardýndan Ukrayna, merkezi
olmayan bir sisteme doðru ilerlemektedir. Bunu desteklemek
üzere bir Tacis projesinin hazýrlýk aþamalarýnda ETF, bölgesel
eylem planlarý hazýrlamak üzere beþ pilot bölgeyle çalýþmaktadýr.

Ukrayna için ETF ülke yöneticisi olan Xavier Matheu, geliþmelerin
yaklaþýk altý ay ileride olduðu Rusya deneyiminden faydalanmanýn
çok anlamlý olduðunu belirtmiþtir. “Pek çok paralellik olduðu gibi,
karþýlýklý destek saðlamak üzere benzer sanayiler ve benzer
uzmanlýk gereksinimleri olan bölgeleri kardeþ bölge ilan etme
olanaðý da beklenebilir.”

Ukrayna Eðitim ve Bilim Bakanlýðý mesleki eðitim müdür
yardýmcýsý Vasily Yaroschenko, bir taslak plan olmasa da
seminerde “deneyimi incelemekte ve özümsemekte” olduðunu
söylemiþtir. Seminer gerçekleþtiði sýrada ikinci haftasýnda olan
Ukrayna’daki politik krizin “uzun dönemli stratejik reformlarý
engellemeyeceðini” de eklemiþtir.

Tacikistan Teknoloji Üniversitesi’nin rektör yardýmcýsý Nurali
Shoev seminerde, Rusya’nýn bazý bölgelerindeki iþgücü açýðýnýn,
daha vasýflý Tacik göçmen iþçi saðlanmasý yoluyla devletler arasý
resmi anlaþmalarla kapatýlabileceðini belirtti. Her yýl yüz binlerce
Tacik düþük ücretle çalýþmak üzere Rusya’ya gitmektedir –
genellikle yasadýþý olarak ve polislerin tacizine maruz kalarak – ve
kendi ülkelerinde daha iyi eðitimle birlikte özel bölgesel
anlaþmalar tek taþla iki kuþ vurabilir, dedi.

Büyük çaplý bir reform için hazýrlanmýþ bir planý olmayan
Belarusya Eðitim Bakanlýðý mesleki eðitim müdürü Eduard
Gonchar, Rusya’daki deneyimin, gelecekteki politik geliþmeler için
bilgilendirme saðlayacak “deðerli dersler” sunduðunu söyledi.
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KOPENHAG, MAASTRICHT:
2005’E BAKIÞ

Ýþgücünün serbest dolaþýmýnýn teþviki ve bunun
sonucu olarak ortaya çýkan Kopenhag Süreci, Avrupa
Birliði’nde eðitim ve mesleki eðitim konusundaki
iþbirliðinde müthiþ bir artýþ saðlamýþtýr. Bu yoðunlaþmýþ
iþbirliðinin ilk meyveleri 2004 yýlýnda görülmeye
baþladý. Avrupa bakanlarý Aralýk ayýnda Maastricht’te
toplandýklarýnda, niteliklerin taþýnabilirliðini artýracak bir
Avrupa giriþimi olan Europass sunuldu. Ayný toplantýda,
Kopenhag Süreci için olan desteklerini yeniden dile
getirdiler ve Lizbon Stratejisi’ndeki ilerlemeyi
belgeleyen komiteden gelen daha sýký çalýþma
çaðrýsýný kabul ettiler.

Eðer Avrupa Birliði Üye Devletleri gerçekten de
önümüzdeki beþ yýl içinde istenen bilgi tabanlý toplumu
geliþtirmek için daha fazla çaba göstereceklerse,
bunun Avrupa Birliði’ndeki mesleki eðitim için çok
önemli sonuçlarý olacaktýr.

Yeni çerçeveler halen geliþtirilmekte olup, AB
ülkelerinde en iyi sonuçlarýn bu rapor yazýlýrken henüz
konsolide edildiði pek çok deney yapýlmýþtýr.
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Ýleriye bir bakýþ

2007’den itibaren, Avrupa’nýn dýþ yardýmýnýn düzenlenme þekli
büyük bir deðiþiklik gösterecektir. Komisyon üyesi Figel’
ETF’nin Live & Learn dergisine verdiði bir röportajda,
önümüzdeki yýllarda ETF’nin çalýþmalarýný etkileyecek
geliþmelere bir bakýþ sundu.

“Sizin de bildiðiniz gibi 2006’dan sonra, Tempus dahil olmak
üzere AB’nin dýþ iliþkilerdeki faaliyetlerini yönlendiren yüzden
fazla aracýn yerini daha geniþ kapsamlý altý araç alacaktýr,”
dedi. “Tempus’un yüksek öðrenimin yaný sýra okul ve mesleki
eðitimi kapsayacak þekilde geniþletilmesi beklenmekteyse de,
programýn nasýl olacaðý henüz kesinleþmemiþtir. Ancak, bu
altý araçtan üçünün programýn geleceði ile ilgili olacaðý
kesindir. Bunlar yeni Avrupa Komþuluk ve Ortaklýk aracý, yeni
Katýlým Öncesi aracý ve yeni Kalkýnma ve Ekonomik Ýþbirliði
aracýdýr.”

“Bu tekliflerin tümünde amaç olarak eðitim ve mesleki eðitimi
açýkça ifade eden maddeler bulunmaktadýr. Kendi içlerinde
ayrýca tematik programlarýn benimsenmesine olanak verecek
þekilde tasarlanmýþlardýr ve Tempus programýnýn da
bunlardan biri olmasý planlanmaktadýr.”

“Avrupa Eðitim Vakfý’nýn Komisyon’a tüm bu alanlardaki
faaliyetlerinde destek olarak önemli bir rol oynamasýný ve bunu
Komisyon’un ilgili servislerine politika geliþtirme, uygulama ve
deðerlendirmeyi destekleyecek bilgi ve uzmanlýðý saðlayarak
yapmalarýný bekliyoruz. Bu, zaten son yýllarda Avrupa Eðitim
Vakfý’nýn izlediði yol olsa da, kurumun çalýþmalarýný etkileyen
stratejilerin daha net bir þekilde tanýmlanmasýndan dolayý,
organizasyonda deðiþiklikler olacaktýr.”

AB Komisyon Üyesi Ján Figel AB’nin komþularýna desteðinde
büyük deðiþiklikler bekliyor.
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Avrupa eðitim ve mesleki eðitiminde daha fazla
þeffaflýk, daha þimdiden sistemleri, etkilerini ve
sunduklarý nitelikleri karþýlaþtýrma konusunda fark edilir
derecede bir istek artýþýna yol açmýþtýr. Kalite kontrolün
gereðinin gitgide daha fazla kabul edilmesiyle birlikte
bu isteðin, karþýlaþtýrmalý deðerlendirmeyi önümüzdeki
yýllarýn önemli temalarýndan biri haline getirmesi
beklenmektedir.

Avrupa Komþuluk Politikasý bizden, Avrupa’daki bu
geliþme seferinin meyvelerini komþularýmýzla
paylaþmamýzý istemektedir. Bunlarýn tümü de ETF’nin
ortak ülkeleri olduðundan, Avrupa’da halen meydana
gelmekte olan geliþmelerin önümüzdeki birkaç yýlda
ETF’nin çalýþmalarýný hiç olmadýðý kadar etkilemesi
muhtemeldir. Avrupa’da güncel olan temalarýn,
önümüzdeki yýllarda ETF’nin çalýþmalarýnýn güncel
temalarý olacaðý konusunda þüphe yoktur.

Yalnýzca tematik konumumuzda bir kayma
beklenmemektedir. Bir sonraki geniþleme turunun da
gerçekleþeceði 2007 yýlýndan itibaren, Avrupa’nýn dýþ
yardýmý da tamamen yeni bir biçim alacaktýr. Bunun
nasýl olacaðý ile ilgili önemli kararlar 2005’te
verilecektir.

Kýsaca, önümüzdeki yýllarda büyük deðiþiklikler
beklenmektedir. ETF için, 2004 sona ererken
hissedilen deðiþiklikler, kelimenin olabilecek en olumlu
anlamýyla bir meydan okumadýr. Ýnsan kaynaklarýnýn
sosyal ve ekonomik kalkýnmadaki önemli rolü
konusundaki odaklanmanýn devam etmesi, 1995’ten
beri faaliyet gösterdiðimiz alanda daha fazla tanýnma,
hizmetlerimiz için daha fazla talep ve yeni
sorumluluklar anlamýna gelmektedir.

Kuruluþumuzun ilk on yýlýnda titizlikle yaptýðýmýz
hazýrlýklar bizi, bu meydan okumaya hýzlý, doðru ve en
önemlisi esnek bir þekilde tepki vermeye hazýrlamýþtýr.

35





EKLER

1. Kuruluþ tüzüðü ve deðiþiklikler

Avrupa Eðitim Vakfý 7 Mayýs 1990 tarih ve 1360/90
sayýlý Konsey Tüzüðü ile kurulmuþtur.

Orijinal kuruluþ tüzüðünde aþaðýdaki kararlarla
deðiþiklik yapýlmýþtýr:

� ETF’nin iþlevleri ve personeli konusundaki kurallarda
deðiþiklik yapan ve ETF’nin çalýþmalarýnýn coðrafi
kapsamýný Tacis Programý’na katýlma hakkýna sahip
ülkeleri içerecek þekilde geniþleten 27 Temmuz 1994
tarih ve 2063/94 sayýlý Konsey Tüzüðü;

� ETF’nin çalýþmalarýnýn coðrafi kapsamýný MEDA
Programý’ndan destek alma hakkýna sahip ülkelere
geniþleten 17 Temmuz 1998 tarih ve 1572/98 sayýlý
Konsey Tüzüðü;

� ETF’nin çalýþmalarýnýn coðrafi kapsamýný Arnavutluk,
Bosna Hersek, Hýrvatistan, Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti ve Makedonya Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti’ni içerecek þekilde geniþleten 5 Aralýk
2000 tarih ve 2666/2000 sayýlý Konsey Tüzüðü;

� Belgelere eriþim için kurallar içeren ve ETF’nin bütçe
usullerinde deðiþiklik yapan 18 Haziran 2003 tarih ve
1648/2003 sayýlý Konsey Tüzüðü.

Konsolide tüzük

ETF Konsey Tüzüðü’nün konsolide sürümü
CONSLEG: 1990R1360 – 01/10/2003, orijinal kuruluþ
tüzüðünü daha sonraki deðiþikliklerle
bütünleþtirmektedir.
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2. Bütçe (�)

2003 2004 2005

Personel maliyetleri 10 529 000 11 493 973 12 047 000

Bina, ekipman ve çalýþtýrma maliyetleri 1 421 000 1 470 027 1 453 000

Ýþletme maliyetleri 5 250 000 4 636 000 5 000 000

Toplam yýllýk sübvansiyon 17 200 000 17 600 000 18 500 000

Diðer fonlar 500 000 800 000 Rakam henüz belli deðil

Toplam 17 700 000 18 400 000 18 500 000
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3. Personel ve organizasyon þemasý

Uyruðuna göre ETF personeli

Cinsiyete ve dereceye göre
ETF personeli

K E Toplam

A*14 1 1 2

A*13 0

A*12 1 6 7

A*11 6 8 14

A*10 3 3 6

A*9 2 2 4

A*8 6 7 13

A*7 1 1

A*6 1 1 2

A*5 1 1

Toplam A* 21 29 50

% 42 58 100

B*9 2 2

B*8 2 2 4

B*7 4 3 7

B*6 8 3 11

B*5 4 5 9

B*4 0

B*3 2 2

Toplam B* 22 13 35

% 63 37 100

C*6 2 2

C*5 1 1

C*4 1 1

C*3 5 1 6

C*2 0

C*1 4 4

Toplam C* 13 1 14

% 93 7 100

Toplam GP 56 43 99

% 57 43 100
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A* B* C*

2004 yýlýnda A* derecesindeki toplam personel sayýsý 50, B* derecesinde 35 ve C* derecesinde
14 olan, toplam 99 geçici personel bulunmaktadýr.
Kuruluþ planýnda öngörülen toplam geçici personel sayýsý 104’tür.



4. Yönetim Kurulu’nun 2004’teki önemli
kararlarý ve üye listesi

Yönetim Kurulu Mart, Haziran ve Kasým 2004’te toplandý; Aday
ülkelerden gözlemciler, Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel
Müdürü Sayýn Nikolaus van der Pas’ýn baþkanlýðýný yaptýðý her iki
toplantýya da katýldýlar. Haziran’daki toplantý Torino’da
gerçekleþirken, Kasým’daki toplantý Brüksel’de yapýldý.

16 Mart’taki toplantýda ETF Yönetim Kurulu 1 Temmuz 2004’ten
sonrasý için ETF’nin yeni Müdürü olarak Dunbar’ý seçti.

29 Haziran’daki toplantýda ETF Yönetim Kurulu:

� Avrupa Eðitim Vakfý’nýn Ýç Kontrol Standartlarýný benimsedi - ve
ETF’nin standartlara uygunluðu 2004 yýlý sonuna kadar saðlama
planýný kayda geçti;

� ETF’nin 2003 için Yýllýk Faaliyet Raporunu ve bu raporun
Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan analiz ve deðerlendirmesini
benimsedi;

� Yeni Personel Tüzüðü için ETF uygulama kurallarýnýn
benimsenmesi prosedürü kararýný kabul etti;

� Yeni Müdür Dr Muriel Dunbar’la yapýlan sözleþmeyi ve geçiþ
dönemiyle ilgili prosedürü kayda geçti;

� Mart-Haziran 2004 dönemi için harici deðerlendirmeye yanýt
eylem planýnýn uygulanmasý konusundaki ETF ilerleme raporunu
kayda geçti; ve

� ETF’nin 2004 Çalýþma Programýný uygulamadaki ilerlemesini
kayda geçti.

9 Kasým tarihli toplantýda, ETF Yönetim Kurulu aþaðýdakileri
benimseyerek ETF’nin 2004-2006 planlama perspektiflerini teyit
etti:

� 2004 için deðiþtirilmiþ bütçe;

� 2005 ETF Çalýþma Programý;

� ETF 2005 bütçe tasarýsý ve kuruluþ planý;

� 2006 için ETF önceliklerinin açýklamasý;

� ETF’nin 2005 harici deðerlendirmesi kýlavuz ilkeleri.

Kurul ayrýca, aþaðýdakileri benimseyerek ETF’nin politika ve
faaliyet çerçevesini güçlendirdi:

� AB Üye Devletleri’ne hizmetler için bir politika;

� ETF 2004 Yýllýk Faaliyet Raporu’nun analiz ve deðerlendirme
hazýrlýklarý için bir prosedür;

� ETF Danýþma Forumu üyeleri;

� ETF Personel Komitesi’nin bundan sonraki Yönetim Kurulu
toplantýlarýna gözlemci olarak katýlýmý.
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ETF 2004 Yönetim Kurulu üye listesi

ÜYE YEDEK

Avrupa Komisyonu Sayýn Nikolaus van der Pas (Baþkan)

Eðitim ve Kültür GM

Sayýn David Lipman

Dýþ Ýliþkiler GM

Sayýn Dirk Meganck

Geniþleme GM

Avusturya Sayýn Karl Wieczorek

Ekonomi ve Çalýþma Federal Bakanlýðý

Sayýn Reinhard Nöbauer

Eðitim, Bilim ve Kültür Federal Bakanlýðý

Belçika Sayýn Micheline Scheys

Flaman Topluluðu Bakanlýðý

Kýbrýs Sayýn Charalambos Constantinou

Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Sayýn Elias Margadjis

Eðitim ve Kültür Bakanlýðý

Çek Cumhuriyeti Sayýn Helena Úlovcová

Ulusal Teknik ve Mesleki Eðtim Enstitüsü

Sayýn Vojtech Srámek

Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý

Danimarka Sayýn Roland Svarrer Østerlund

Eðitim Bakanlýðý

Sayýn Merete Pedersen

Eðitim Bakanlýðý

Estonya Sayýn Thor-Sten Vertmann

Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý

Sayýn Külli All

Eðitim ve Araþtýrma Bakanlýðý

Finlandiya Sayýn Timo Lankinen

Eðitim Bakanlýðý

Sayýn Ossi V. Lindqvist

Kuopio Üniversitesi

Fransa Sayýn Jean-François Fitou

Ýstihdam, Çalýþma ve Sosyal Katýlým Bakanlýðý

Sayýn Jacques Mazeran

Milli Eðitim, Yüksek Öðretim ve Araþtýrma
Bakanlýðý

Almanya Sayýn Dietrich Nelle

Eðitim ve Araþtýrma Federal Bakanlýðý

Sayýn Klaus Illerhaus

Federal Almanya Cumhuriyeti Länder Eðitim
Bakanlýðý ve Kültür Ýþleri Daimi Konferansý
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ÜYE YEDEK

Yunanistan Aday gösterilmesi bekleniyor

Macaristan Sayýn János Jakab

Eðitim Bakanlýðý

Sayýn György Szent-Léleky

Ýstihdam ve Çalýþma Bakanlýðý

Ýrlanda Sayýn Padraig Cullinane

Ýþletme, Ticaret ve Ýstihdam Bakanlýðý

Sayýn Deirdre O’Higgins

Ýþletme, Ticaret ve Ýstihdam Bakanlýðý

Ýtalya Sayýn Andrea Perugini

Dýþiþleri Bakanlýðý

Sayýn Luigi Guidobono Cavalchini

UniCredit Özel Bankacýlýk

Letonya Sayýn Lauma Sika

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

Sayýn Dita Traidas

Mesleki Eðitim Geliþtirme Programlarý Dairesi

Litvanya Sayýn Romualdas Pusvaskis

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

Sayýn Giedre Beleckiene

Eðitim ve Mesleki Eðitim Yöntem Merkezi

Lüksemburg Sayýn Gilbert Engel

Eðitim ve Mesleki Eðitim Bakanlýðý

Sayýn Edith Stein

Lüksemburg Büyük Düklüðü Ticaret Odasý

Malta Sayýn Cecilia Borg

Eðitim Bakanlýðý

Sayýn Anthony Degiovanni

Eðitim Bakanlýðý

Hollanda Sayýn C.H.M Julicher

Eðitim, Kültür ve Bilim Bakanlýðý

Polonya Sayýn Jerzy Wisniewski

Milli Eðitim ve Spor Bakanlýðý

Sayýn Danuta Czarnecka

Milli Eðitim ve Spor Bakanlýðý

Portekiz Sayýn M. Cândida Medeiros Soares

Sosyal Güvenlik ve Çalýþma Bakanlýðý

Sayýn M.Teresa Martins Paixão

Eðitimde Yenilik Enstitüsü

Slovak Cumhuriyeti Sayýn Juraj Vantúch

Comenius Üniversitesi

Slovenya Sayýn Elido Bandelj

Eðitim, Bilim ve Spor Bakanlýðý

Sayýn Jelka Arh

Eðitim, Bilim ve Spor Bakanlýðý
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ÜYE YEDEK

Ýspanya Sayýn María José Muniozguren Lazcano

Eðitim, Kültür ve Spor Bakanlýðý

Sayýn Francisca María Arbizu Echávarri

Ulusal Nitelendirme Enstitüsü

Ýsveç Sayýn Erik Henriks

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

Sayýn Hans-Åke Öström

Eðitim ve Bilim Bakanlýðý

Birleþik Krallýk Sayýn Franki Ord

Eðitim ve Beceriler Dairesi
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