
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu etkinlik, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) tarafından AB aday ülkelerinde ve EAfA ortak ülkelerinde işgücü tabanında öğrenme (WBL) ile ilgili politika geliştirme ve diğer 
güncel konuları tartışmak için düzenlenen altıncı bölgesel web semineridir. 

 
 
AB'DE POLİTİKA GELİŞTİRME 
 

Cesare Onestini, Web seminerini açan ETF Direktörü, aday ülkeleri ilgili 
önlemleri kabul etme ve uygulama konusunda destekleyerek ETF'nin yeni 
ve daha iyi stajlar geliştirme taahhüdünü yeniden teyit ediyor. Son yıllarda 
kaydedilen bu belirgin ilerleme, bu taahhüdün sonuçlarını göstermektedir. 
 
Ana Carrero, EMPL Genel Müdürlüğü bünyesindeki Birim Başkan Yardımcısı, 
mesleki eğitim alanındaki en son politika gelişmelerini sundu. 2015 yılında 
Riga'da formüle edilen sonuçlar üzerinde çalışmaya devam eden Osnabruck 
Deklarasyonu, 2021-2025 dönemi için sürdürülebilir rekabet edebilirlik, 
sosyal adalet ve dayanıklılık sağlamak için (VET) destekleyen politika 
faaliyetlerini tanımlar. 
Etkili Stajlar için Avrupa Kalite Çerçevesi (EFQEA) hakkındaki Konsey 
Tavsiyesi 2018'in üç yıllık uygulanmasının ardından, Komisyon raporu, çoğu 
Üye Devletin öğrenme ve çalışma koşulları hakkında yedi kriter 
belirlemesine rağmen, bu çerçeveyi uygulamak için daha fazla ilerlemeye 
ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  
 
Yeşil ve dijital geçiş, AB'nin siyasi gündeminde üst sıralarda yer alıyor. 
Güncellenen Dijital Eğitim Eylem Planı, yüksek performanslı bir eğitim 
ekosisteminin geliştirilmesi için daha iddialı hedefler belirliyor. 
 
SELFIE WBL aracı gibi girişimler de dijital geçiş yolunda ülkeleri, okulları ve 
şirketleri desteklemek için geliştirilmiştir.  

 

 
 

 

Jasmina Policnik, Slovenya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı Yüksek Orta Mesleki ve 
Yetişkin Eğitimi Müdürlüğü Sekreteri, Avrupa Yetişkin Eğitimi Gündeminin 
yenilenmesi de dahil olmak üzere Slovenya Başkanlığının önceliklerini sundu. 

 

 BÖLGESEL ENTEGRASYON FİNANSMANI 

Neil Taylor, Avrupa Kosova Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası* (EBRD) 

Başkanı, Batı Balkanlar'da bölgesel entegrasyonu desteklemek için 

yatırımların nasıl kullanıldığını anlattı. Özel sektör yatırımı (EBRD'nin toplam 

yatırımının yaklaşık %65'ini temsil eder), dayanıklı yeşil ekonomilere geçişi 

teşvik eden projeleri desteklemektedir. Finansman programları 

tasarlanırken, belirli becerilere yönelik talebin yanı sıra hassas grupların 

ihtiyaçlarını da dikkate almak gerekir. Daha iyi sinerji ve daha iyi beceri 

eşleşmesi sağlamak için işverenlerle ve eğitim sektörüyle ortaklıklar 

kurulmaktadır. 

* Bu atama, pozisyon veya statüye halel getirmez ve UNSCR 1244/1999 ve 

UAD'nin Kosova'nın bağımsızlık ilanı hakkındaki görüşü ile uyumludur. 

 

EAFA'YA YENİ ÜLKELER HOŞ GELDİ  

Bu web semineri aynı zamanda iki yeni ETF ortak ülkesi İsrail ve 

Moldova'ya hoş geldiniz demek için bir fırsattı ve aktif paydaş 

topluluğunun devam eden büyümesinin yanı sıra işbirliğine olan 

artan bağlılığı gösterdi.
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İttifak'ın güçlendirilmesi yoluyla amacımız, mesleki 
uygulama için yeni yerlerin açılmasını teşvik etmek ve 
vatandaşların işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda 

beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır. 

Nitzan Mimrod, İsrail Devleti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, 
Mesleki Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Dairesi 

BaşkanıState of Israel 

EAFA, Avrupa'daki diğer ülkelerin deneyimlerinden ve iyi 
uygulamalarından öğrenmek için büyük bir fırsatı temsil 
ediyor. 
Silviu Gtncu, Moldova Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İŞ TEMELLİ VE STAJ EĞİTİMİ ALANINDA ORTAK 
ÜLKELERDEKİ SON GELİŞMELER 

EFQEA'ya uygun olarak stajlar için yasal bir çerçeve 
oluşturmak, EAfA'ya katılmak için bir ön koşuldur. Şimdiye 
kadar EAfA'ya katılan beş ortak ülkenin temsilcileri, WBL'nin 
tanıtımında en son faaliyetleri sundular. 

2022 yılında  GELECEK FAALİYETLER  

Bir sonraki ETF-EAfA etkinliği 2022'de Belgrad'da gerçekleşecek. 
Etkinlik, aday ve ortak ülkelerdeki sayısallaştırmayı ve orta 
mesleki eğitimde sayısallaştırma projeleri için AB fonlarının nasıl 
kullanıldığını tartışmak için bir fırsat olacak. 2022 Avrupa Gençlik 
Yılı olduğundan, bu etkinlik aynı zamanda gençliği desteklemeye 
yönelik politika önlemleri ve araçları geliştirmeye de çalışacak. 

Öğrenciler, bir sonraki etkinliğin içeriğini tasarlamak için ETF 
katkılarını sunmaya davet edilir. 

 

EAFA EYLEM PLANI 
 
• Önümüzdeki yıl için EAfA Eylem Planı yakında 
geliştirilecektir. Norbert Schoebel, DG EMPL tarafından belirtilen 
bazı önemli hususlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: 

• 'EAfA on track!'Avusturya Federal Demiryolları ile işbirliği 
içinde hibrit etkinliği (Viyana, Mart, 2022) 

• Fundación Bertelsmann ve Generalitat de Catalunya ile 
işbirliği içinde "EAN'ın Avrupa Gençlik Yılı bağlamında yeniden 
başlatılması" karma etkinliği (Barselona, Mart 2022) 

• EAfA toplantısı, fiziksel varlığı olan bir olay (Bruksel, Haziran, 
2022) 

EAfA öncelikleri ve üyelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda 
web seminerleri ve canlı tartışmalar gibi etkinlikler devam edecek 
ve yeni etkinlikler tanıtılacaktır. 2022 boyunca EAfA, stajları ve 
dört temel hedefi tartışmak için bir dizi podcast oluşturacak. EAfA 
Eylem Planı 2022 buraya tıklayınız.   

 
 
#ApprenEU 
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Arnavutluk 
 
WBL'nin uygulanmasının ardından okullar ve işletmeler arasında 
işbirliği başlamıştır ve irtibat koordinatörleri için kapasite 
geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 
 
Kuzey Makedonya 
 
2019'dan itibaren WBL, Kuzey Makedonya'da tam olarak 
uygulandı. WBL'yi geliştirmeye yönelik son faaliyetler arasında, 
ikili eğitimle ilgili yeni unsurlarla birlikte mesleki eğitimle ilgili 
yeni bir yasanın kabul edilmesi yer almaktadır. Mentorların 
eğitimi ve koordinatörlerin kapasite geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. 
 
Karadağ 
 
Karadağ, son yıllarda mesleki eğitime devam eden öğrenci 
sayısında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Ülke yakında 
öğrencileri izlemek, okullar ve işverenler arasındaki işbirliğini 
geliştirmek ve öğretmenleri daha fazla eğitmek için bir pilot 
metodoloji başlatacak. 
 
Sırbistan 
 
Tanıtım videosu, Sırbistan'da öğrencilerin iş temelli öğrenmeye 
olan ilgilerinin temel nedenleri olan pratik öğrenim ve orta 
mesleki eğitimden sonra mevcut istihdam fırsatları sunuyor. İş 
temelli öğrenme (WBL) bağlamında zorluklar olsa da, 
pandeminin dayattığı uzaktan eğitim aynı zamanda bu tür WBL 
öğrenimine yönelik yeni dijital yaklaşımların geliştirilmesini de 
teşvik etti. 
 

Türkiye 

 

Türkiye, özel sektörle güçlü bir ortaklık sayesinde, iyi 

gelişmiş iş temelli öğrenime sahiptir. Türkiye'de mesleki 

eğitim merkezleri için yeni bir program geliştirildi. Bu 

program, okullarda teorik eğitim ile şirketlerde pratik 

eğitimin entegrasyonunu teşvik eder. Program aynı 

zamanda yüksek lisans ünvanının kazanılmasına da 

hazırlanmayı amaçlamaktadır. 


