
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJANDA 
ETF MÜKEMMELLİK AĞI GRETA – TEMATİK 

EYLEMLER YOLUYLA MÜKEMMELLİĞE 

YÖNELİK YEŞİLLENDİRME ÇÖZÜMLERİ 

ÇEVRİMİÇİ (ZOOM) - DÖRDÜNCÜ TEMATİK WEBİNAR 

YEŞİL EĞİTİM PROGRAMLARINA “DERİNLEMESİNE BİR DALIŞ” 

27 EKİM 2022 12.00 – 14:30 CEST 

ÖZET 

GRETA – Tematik Eylemler Yoluyla Mükemmelliğe Yönelik Yeşillendirme Çözümleri (Greening 
Responses to Excellence through Thematic Actions) – ETF Mükemmellik Ağı kapsamında CoVE'leri 
ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarını yeşile geçiş süreçlerinde destekler. 

GRETA, yeşil becerilerin sağlanmasını desteklemek amacıyla CoVE'ler ve MEÖ sağlayıcılarının bilgi 
paylaşımını, akran öğrenimini ve işbirliğini teşvik eder  - ve Danimarka Teknoloji Enstitüsü (DTI) ile 
işbirliği içinde uygulanır. 

GRETA'nın kurumsal çerçevesi, MEÖ'nün yeşile geçmesi için metodolojik çerçeveyi beş boyut 
etrafında belirler: 1) Yeşile geçme stratejileri 2) Müfredat boyunca yeşil becerilerin sağlanması 3) 
Öğretmenlerin ve eğitmenlerin yeşil becerileri geliştirmelerini sağlamak 4) Yeşil girişimler üzerinde dış 
paydaşlarla işbirliği 5) Yeşil girişimlere finansman sağlamak. 

Aralık 2022'de Ermenistan, Gürcistan, Letonya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna'dan 
CoVE'ler GRETA'ya katıldı. GRETA hakkında daha fazla bilgi için lütfen GRETA'nın Açık Alan 
sayfasını ziyaret edin. 

https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
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GRETA'nın şu anki 2. aşamasında, Haziran – Ocak 2023 arasında hem GRETA'nın aktif 
katılımcılarına hem de ENE'nin diğer üyelerine iyi uygulamaları sunacak altı çevrimiçi Tematik 
Webinar düzenlenmektedir. 

Önceki üç Tematik oturumda odaklanılan konular: 

• Öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim (1 Haziran 2022) 

• Yeşil uluslararası ortaklıklar için uygulamalar ve finansman olanakları (30 Haziran 2022) 

• Bölgesel beceri ekosistemleri ve bunların mesleki eğitim ve öğretimin yeşillendirilmesi 
açısından önemi (30 Eylül 2022)  

27 Ekim'de gerçekleşecek dördüncü tematik oturum, yeşil eğitim programlarına “derinlemesine 
bir dalış” yaparak mesleki ve eğitimsel öğretim içeriğinin başarılı bir yeşil geçişe nasıl katkıda 
bulunabileceğini inceleyecektir. Küresel bağlamda, mesleki eğitim ve öğretim, çalışanların yanı sıra 
işletmelerin de uygulamalarını daha fazla sürdürülebilirlik yönünde şekillendirmelerini ve 
dönüştürmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. 

Bu bağlamda, yeşil eğitim programlarının geliştirilmesi (ve mevcut eğitim programlarının 
yeşillendirilmesi) çok önemlidir, çünkü bunlar mesleki eğitim öğrencilerine hangi yeşil becerilerin 
aktarılacağını belirleyen eğitim faaliyetlerini ve öğrenme hedeflerini temsil etmektedir. Bu beceriler, 
yeşil geçişin anahtarı olan belirli teknolojiler ve süreçlerle ilgili teknik becerileri kapsayabilir. Bununla 
birlikte, meslek veya sektörler arasında fark gözetmeksizin tüm işlerin yeşillenmesi söz konusu 
olduğundan, geleneksel mesleklerin de yeni yeşil paradigmaya uyarlanması; bu alanda da yeşil 
becerilerin edinilmesi gereklidir. 

GRETA dördüncü Tematik oturumun sundukları: 

• Yeşil beceriler ve MEÖ'nün yeşil dönüşüm kapsamındaki stratejik rolü nedir? 

• Yeşil eğitim programlarına örnekler 

• Müfredat ve eğitim programı hakkında farkındalık 

GRETA hakkında daha fazla bilgi için lütfen smn@etf.europa.eu adresinden Susanne M. Nielsen ile 
iletişime geçiniz. 

AJANDA 

Saat Etkinlik Konuşmacı ve destek  

12:00 – 
12:15 

ENE - Mükemmellik için ETF Ağı  
 
GRETA – Tematik Eylemler Yoluyla Mükemmelliğe Yönelik 
Yeşillendirme Çözümleri 
 
Karşılama, haberler, yaklaşım ve gündem  
ENE'nin yeşil ortaklığı GRETA projesine bağlantı 
 

Susanne M. Nielsen, 
GRETA (ETF) Baş Uzmanı  

12.15 – 
12.35 

Uluslararası bir mesleki mükemmellik kalitesi ve geliştirme 
aracı oluşturmak 

Yeşil mükemmellik kriterinin oluşturulması 

Julian Stanley, Kıdemli 
Beceriler Uzmanı (ETF) 

12:35 – 
12:50 

MEÖ faaliyetleri için yeşil beceri talepleri ve etkileri 
• Uygulamalı bağlamı içinde yeşil beceriler 
• Yeşile geçiş için beceri ihtiyaçlarını ele alan yeşil eğitim    
   programları 
 

 
Jasper van Loo, Kıdemli 
Beceriler Uzmanı, 
Cedefop, Yunanistan 

https://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/activities/centres-vocational-excellence-green-transition-greta
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Cedefop, Avrupa mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) politikalarının 
geliştirilmesini destekleyen ve bunların uygulanmasına katkıda 
bulunan AB'nin merkezi olmayan kuruluşlarından biridir. Ajans, 
Avrupa Komisyonu'na, AB Üye Devletlerine ve sosyal ortaklara 
doğru Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim politikalarını 
geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. 
www.cedefop.europa.eu 
 
 

12:50 – 
13:05 

Bir GRETA katılımcısından uygulama paylaşımı: 
 
Odak alanı: Ogre Teknik Okulu'nun hayat boyu öğrenme modülü 
'Yeşil Becerileri' müfredatına nasıl entegre ettiği ve yeşil becerileri 
daha fazla teşvik etmek için gerçekleştiridiği faaliyetler.   
 
Ogre Teknik Okulu, 1000 öğrencisine turizm ve eğlence 
organizasyonu, ormancılık, ahşap teknolojisi, elektronik, gıda 
teknolojisi, tekstil üretimi, bilgisayar bilimi, idari işler, catering 
hizmetleri gibi alanlarda mesleki eğitim programları sunmaktadır.  
 
www.ovt.lv 

Sigita Jasinska, 
Uluslararası İlişkiler 
Departmanı, Ogre Teknik 
Okulu, Letonya 

13:05 – 
13:15 

Kısa mola  

13:15 – 
13:35 

Yeşil eğitim programları 
 
Odak alanı: Yeni meslekler, yeşil öğrenim sonuçları, müfredat 
geliştirme   
 
Omnia Education Partnerships, uluslararası ortaklarla teknik ve 
mesleki eğitim ve öğretim (TMEÖ) ekosistemini geliştirme 
konusunda etkileyici bir geçmişe sahiptir. Kaliteli eğitim ve insani 
yardım konularına odaklanan dört Finlandiyalı kâr amacı gütmeyen 
kuruluşa özel danışmanlık ve eğitim sunmaktadır. 
 
www.oep.fi 

 
 
Iikka Upanne, Omnia 
Education Partnerships 
Müdürü, Finlandiya 

13:35 – 
14:20 

Yeşil eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına 
ilişkin uygulama örnekleri 
 
Örnek 1 - Sykli Çevre Okulu, Finlandiya   
SYKLI, yetişkinlere yönelik hazırlık eğitimleri, kısa eğitim kursları, 
danışmanlık ve diğer uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. En son 
bilgileri pratikte uygulamaya ve müşterilerine fayda sağlamaya 
odaklanır. Sürdürülebilir çalışma hayatının geliştirilmesinde öncü 
olarak tanınır. www.sykli.fi 
 
Örnek #2 - Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Forumu, RCE 
Danimarka 
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Forumu, sürdürülebilir kalkınma 
için eğitimin uygulama odaklı araştırılması ve geliştirilmesi için 
ulusal ve uluslararası bir merkez olarak hizmet vermektedir.  
 
Örneğin “Sürdürülebilirlik için Ahşap” projesinin amacı, yeşil 
dönüşüm için nitelikli marangozluk çırakları yetiştirmektir: 
Sürdürülebilirlik için Çıraklık 
 

Mia O’Neill, Finlandiya 
Sykli Çevre Okulu Müdürü 
ve Genel Müdürü (teyid 
edilecek) 
 
David Rangan, Proje 
Lideri, Sürdürülebilir 
Kalkınma için Eğitim 
Forumu 
 

14:20 – 
14:30 

Kapanış – ve ENE ile GRETA’da sırada ne var? 

• GRETA’nın Açık Alan sayfasına açık davetiye.  

• 5. GRETA Çevrimiçi Oturumu  

 

Susanne M. Nielsen, 
GRETA (ETF) Baş Uzmanı 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.ovt.lv/
http://www.oep.fi/
http://www.sykli.fi/
https://nextkbh.dk/om-next/baeredygtighed/byg/
https://openspace.etf.europa.eu/pages/ene-green-partnership-greening-vet-greta
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