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17 – 18 Mayıs 2016 tarihinde ETUCE Üye örgütlerinden oluşan 18 Avrupa 

ülkesinden 26 Mesleki Eğitim ve Yetiştirme alanında uzman Helsinki’de toplanarak 
“Nitelikli MTÖ ve Çıraklık Eğitimi için MTÖ öğretmenlerinin Mesleki Eğitiminin 

Geliştirilmesi” konulu eğitim çalışması gerçekleştirildi. Eğitim, Avrupa Sendikaları 
Enstitüsü desteği ve  Avrupa Komisyonu finansmanıyla gerçekleştirildi.  

Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Fikret Civisilli ve Dış İlişkiler 
Sorumlumuz Nazan Ökçün Bülbülcü katıldı. 

 
Eğitimde, Finlandiya’daki Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmen Yetiştirme sistemi 
incelenerek,  mesleki eğitim ve öğretimde öğretmen ve eğitmenlerin karşılaştıkları 
sorunlar irdelendi, ayrıca MTÖ alanındaki yeni politikalara odaklanıldı.  
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Agnes Roman, ETUCE 
 
Yıllık konferansımız gerçekleşiyor. 2007 yılında MTÖ alanında eğitimlerimiz başlamıştır. 

Okul ziyaretlerimiz ve sanayi alanında fabrikalara ziyaretlerimiz ve incelemelerimiz 

gerçekleşti. AB politikalarına da değinilecektir. Finlandiya örneğine ve PISA raporuna da 

göz atacağız. PISA 2013 raporunda Finlandiya sistemi başarıda en üst düzeydedir. 3 ülke 

vakasına bakacağız. Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Gürcistan. 

 

 



 

Gabriela Portela, ETUI 

Hepimiz aynı alanda mücadele vermekteyiz. Haklarımıza sahip çıkarak geliştirmeye 

öalışıyoruz bu nedenle burada birlikteyiz.  

ETUI bir eğitim departmanıdır. Hedefimiz proje geliştirerek eğitim sendikaları 

konfederayonlarıyla egitim gerçekleştirmektir. Yerel düzeyde politika geliştirmek ve 

analiz araştırma gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Avrupa politikaları çerçevesinde politika 

geliştirmek amacındayız. Birçok konuda araştırma verilerimiz bulunmaktadır. 

Eğitmenleri eğitiyoruz ve avrupa düzeyinde sendikacıları AB polıtıkaları hakkında 

eğitiyoruz. Bir aktapot gidiyiz ve alanımızda yayılıyoruz. Ağ oluşturuyoruz. Iş alanında  

Sağlık ve güvenlik konuları, psikoloji konularına da değiniyoruz.  

Eğitimlerimizi planlarken ilk önceliğimiz deneyimlerin paylaşabilmesi, farklı ülke 

örneklerini gösterebilmeyi amaçlıyoruz.  



Her gün bir mücadele içerisindeyiz. Bir mesleğimiz vardır ve toplum sendikalardan çok 

şey beklemektedir. Bu adil değildir. Tüm toplum sorunlarını bizler çözemeyiz. 

Üzerimizde büyük bir baskı vardır. Web sitemizde birçok kaynak vardır. Ağlarımız vardır. 

Bu ağlara katılabilirsiniz.  

 

Helja Misukka, OAJ 
 
Isleyişimizden biraz bahsedeceğim, ama yüzeysel olarak. OAJ Finlandiya’daki tek 

öüretmen sendikasıdır. 100 bin üyemiz vardır.  En büyük ve tekiz. Bu alanda bir bütünlük 

sağlamak ve öğretmenin tek sesi olmak hükümetlerle mücadelede çok yararlı ve güçlü 

oluyor. Medya tarafından da saygınlığımız vardır, birçok konuda görüşümüzü alıyorlar. 

Binamız bize aittir. 2 yıllık bir tadilattan geçti. Şu an modern bir binaya sahipiz ve 

ihtiyaçlarımıza cevap verebiliyor. Farklı alanlarda sektörlerde de büyük örgütlenmeler 

vardır, hepsi bir konferedarsyon çatısı altındadır. %95 öğretmen örgütlüdür. Bu çok iyi 

bir orandır ve önemlidir. Üniversite sektöründe bu örgütlenme biraz daha azdır. Ailelerin 

de örgütlü olduğu sivil toplum örgütleri vardır. Universitelerde personel azaltmasına 

gidiliyor ve bu bizim için bir ilk olacak. Hükümet tarafından biz taahüt verildi, eğitim 

alanında herhangi bir bütçe kesintisine gidilmeyeceği yönünde söz vermiştir. Hükümetin 

uygulayacağı önemli bir proje vardır. Düşünce OAJ tarafndan sunulmuştur. Öğretmen 

eğitimi niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. PISA Raporlarında Finlandiya örneğinde 

biraz düşüş vardır ama bunun nedenini pek bilmiyoruz. Öğretmen eğiitiminin 

devamlılığında bir sıkıntı vardır. Öğretmen eğitiminin sürdürülebilirliğine ihtiyaç vardır. 

Öğretmenlerimiz mezun olduktan sonra kendilerini geliştirmeye devam etmiyor. Okuyan 

bir toplumuz, büyük kütüphanelerimiz vardır ama yeni nesil okumaktan vazgeçiyor. Bu 

alanda da bir çalışma yapmamız gerekmektedir.  

 

 

 

 

 



MTÖ ve MTÖ Öğretmenlerinin eğitimini etkileyen Güncel Avrupa Birliği 

Politikaları:  

- Yeni 2020 Eğitim ve Öğretim Ortak Raporu ve Avrupa Sömestiri Önergeleri  
- Avrupa için Yeni Beceriler Ajandası  
- Riga Neticeleri ve Avrupa Çıraklık Antlaşması 
Sunum: Agnes Roman, ETUCE 

 

Mesleki Eğitimde AB düzeyinde yeni politikalar üretildiğinde sendikaların bu konuda 

bilgilendirilmesi için çalışıyoruz. Bütçe politikalarının hedefiyiz. Sendikalarımız bu alanda 

büyük mücadele vermektedir. Bütçe kesintileri eğitimin niteliğini etkilemektedir. Kesinti 

kalitede düşüş demektir. Öüretmen sendikaları tam olarak nereye odaklanmalıdır? 

Avrupa Sömestiri 2020 önergelerini biliyormuyuz? Eğitim alanında nedelere 

değinilmektedir. Ne yapılmaya çalışılmaktadır? Mesleki eğitimin geliştirilmesiyle ülke 

ekonomisinin gelişeceği düşüncesi birçok devlette mevcuttur. Hedefler 2009 yılında 10 

yıllık süreçte tamamlanması için belirlenmiştir. Bu süreçte hedefler de geliştirilmektedir. 

Riga deklerasyonunda da genel hedeflere eklemeler yapılmıştır. Uygulamalarda yavaş 

bir süreç vardır. Avrupa Sömestiri yıllık bir döngüdür. Bütçelerin ne şekilde hercanacağı, 

nelere öncelik verileceği belirlenmektedir. 2009’da 2020 hedefleri belirlenmiştir. Yaşam 

boyu öğrenim hedeflerden biridir. Nitelik ve evrimliliğin artıırılması, toplumsal eşitlik ve 

aktif vatandaşlık, yaratıcılık ve yeniliciliğin geliştirilmesi 4 temel hedeftir.  

Ekonomik krizin halen etkisindeyiz, İspanya ve Yunanistan’da genç neslin %50si halen 

işsizdir. Birçok ülkede yetenekleri olmayan insanlar vardır, kapasitelerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir, halen bilgiayarın nasıl açılacaüına dair bilgisi olmayan toplumlar 

yetişmektedir. Bigi ve İletişim Tkeolojisini eğitimde yer alaması bir gerekliliktir. Bizler 

eğitimciler olarak bu gibi temel unsurların eğirimde yer alması için mücadele etmelidiy.z 

sistemlerin seffaflığı ve süürdürülebilrliği de hedefler arasında yer almaktadır. Politikalar 

geliştirilebilir ama bütçe olmadan bunun yürütülmesi mümkün değildir. Eğitimdeki büte 

kesintilerinin etkileri farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde öüretmen maaşları 

kesilmekte, sınıflar azaltılarak öğrenci sayıları sınıflarda artırılmaktadır.  

2011 yılında AB Eğitim Bakanlıklarıyla bütçe planlama konusunda bir anlaşmaya imza 

atmıştır ama ülkeler bu anlaşmaya sadık kalmamaktadır. Ülkeler AB’ye bütçe analizlerini 

yıllık olarak sunmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerin bütçe harcamalarını incelemekte ve 



onlara tavsiyelerde bulunmaktadır. Eğitimde Mesleki Teknik v Öğretime büyük önem 

vermektedir çünkü iş gücüne ve piyad-saya büyük etkisi olacağına inanılmaktadır. MTÖ 

ve İs piyasasının büyük oranda bağlantılı olduğu bir gerçekliktir. Çıraklık eğitiminin de 

MTÖ sisteminde yer alması önemlidir. Ülkeniz belki de sizin önceliklerinize bütçe 

ayırmak istemeyecektir. Sendikalar olarak ulusal politikaları bilmeliyiz, onlara yön 

vermeliyiz. Taleplerimizi eğitim için arttırmlaıyız ve bu yönde teknik bilgi almalıyız, 

bunun için online platformumuz vardır. Bunlardan yararlanın ve Avrupa Sömestirinde 

ülkelerin hedeflerini bilerek politikalarınızı geliştiriniz.  

Mesleki Teknik Öğretiminde 2002 yılında Kopenhag sürecinde değinilmiştir. Eğitim 

Bakanlıkları her iki yılda bir toplanarak ortak hedefler belirlemektedir. 2020’ye kadar bu 

hedefleri tamamlama için çalışmaktadırlar. Ekonomik kriz, işsizlik krizinin etkisi 

sistemleri etkilemiştir. Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı harmonize şekilde 

çalışmalıdır. Okullarda bütçe olması gerekmektedir. Özellikle MTÖ okullarında teknoloji 

ve günün ihtiyacına uyulmalıdır. 30 yıllık eski bir arabanın tamirinin yanlızca öğrenilmesi 

ve piyasada hidrolik ve otomatik arabaların yaygınlaşması eğitimin ihtiyaca uymamasını 

ve kalitesinin yetersizliğini doğurmaktadır. Teorik ve şirket temelinde çıraklık eğitiminin 

dengesi olması şarttır. Daha nitelikli elemanlar istenmektedir, çok yönlü elemanlar talep 

etmektedirler. Iş piyasası sadece tek alanda uzmanlık yerine çok yönlü elemanları tercih 

etmektedirler. Öğretmenlerin mesleki eğitimi de MTÖ alanında önemlidir. Öğretmen 

Eğitiminin Eğitim Bakanlığı tarafından finance edilmesi gerekmektedir ve de çalışma 

saatleri içerisinde yer alan bir eğitim olmalıdır. Okullar şirketlerle iletişime geçerek 

öğrencileri iöin staj yapacakları şirketler iöin arayışa geçmektedir. Öğretmen ve 

şirketteki eğitmen arasında iyi bir iletişim ve işbirliğine ihtiyaç vardırç okullarda ne 

eğitiliyor, stajda ne öğretilecek arasında bir bağlantının olması şarttır. Öğretmenin iş 

gücündeki talep edilen becerileri bilmesi ve kendisinin ne bu beceriye sahip olması 

gerekmektedir. Bu nedenle de öğretmenin de sürdürülebilir ve devamlılık esasında bir 

eğitime tabi turulması gerekmektedir. Öğretmen sendikaları staj ve çıraklık sisteminde 

vermekte olduğu bir mücadele var mıdır? Bu alandaki sorunlar ve izlenmesi gerekilen 

politikaları biliyorlar mı? MTÖ öğretmenleri ve Çıraklık eğitimi ayrılamaz bir bütündür. 

AB ülkesi olmayan ülkeler ve AB üyesi ülkeler arasında bilgi paylaşımının da yer alması, 

Riga anlaşması gibi önemli anlaşmalar hakkında bilginin sağlanması ülkelerinin ulusal 

alandaki politikalarını şekillendirmek için kullanılmalıdır. Balkan ülkelerinin Bakanlıkları 



da ayrı bir platformda bir araya gelmektedir. 2012’de bir platform oluşturmuşlar ve 

kendi bölgeleri iöin önceliklerini birlikte tesbit etmişlerdir. Kendi bölgelerinin ekonomik 

gelişimi için AB politikalrına da bakarak ihtiyaçlarını belirlemektedirler ve bunun için 

birlikte çalışmaktadırlar. Öğretmen eğitiminin önemine de değinmektedirler. 2015’de 

Balak ülkeleri ve Türkiye ortak bütçe politikaları konusunda yapısal reformlar 

anlaşmasına varmışlardır, eğitimde de değinmektedirler.  

Eğitimde özelliştirme istemiyoruz, hükümetlerin eğitime sürdürülebilir bir bütçe 

ayırmalarını talep etmekteyiz. Eğitim büyük bir sektördür ve MTÖ ile Okul Öncesi Eğitim 

bu genel eğiitimin parçasıdır. Hükümetler okullara bütçe sağlamalıdır. Isşizlik oranı 

yüksek ise öğrencilerin performansını etkileyecektir. Öğretmen sendikaları eğitim 

alanında  önemli bir paydaştır ve bu nedenle de politikaların geliştirilmesinde söz sahibi 

olmalıdır.  

IVET - Hizmet çi eğitim  

ECVET - Sürdürülebilir Eğitim 

 

Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim’de İşbirliğinin Artan Önemi 

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim 

niteliğindeki dönüşümlerle bilgi çağı olarak tanımlanan 21. yüzyılda eğitim ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesine yatırım yapılmasının ekonomik ve sosyal kalkınma için 

taşıdığı önem artmıştır.  Herkese küresel düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi,  değer ve 

becerilerin kazandırılması, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin her seviyede kaliteli 

eğitime erişebilmesi yönünde çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bu bağlamda,  kalkınma için işbirliğini temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde 

hazırlanan kalkınma stratejilerinde eğitim, öğretim ve insan sermayesine yatırım 

anahtar kelimeler olup, eğitimin kalitesinin artmasıyla oluşacak nitelikli işgününün 

büyümeyi ve kalkınmayı beraberinde getireceği vurgulanmaktadır. 

 

 



1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmasında yer aldığı üzere eğitim ve 

öğretim alanında Avrupa düzeyinde işbirliğinin teşvik edilmesi AB’nin bu alanda temel 

görevidir. Bu çerçevede, 3 Mart 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı José  Manuel  

Barroso  tarafından  açıklananan    “Avru p a   2020   S t rat ej isi:    A kı llı,  S ü rd ü rü leb 

i li r   v e   K ap sayıcı   B ü yü me   İçin   A vru p a   S t rat ej isi”   (AB  2020)  ile eğitime 

yönelik öncelikli hedefler belirlenmiştir. 

AB 2020, odak noktası büyüme ve istihdam olan Lizbon Stratejisi’nin (2010-2020) 

devamı niteliğinde olup, 2008 yılında baş gösteren ekonomik ve mali krizden Avrupa 

Birliği’nin daha güçlü bir Birlik olarak çıkması için akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyüme önceliklerine dayanmakta, bu önceliklerin istihdam, verimlilik ve sosyal uyumu 

beraberinde getireceğini öngörmektedir. 

Bu öncelikler çerçevesinde, AB 2020 stratejisiyle Birlik 2020 yılı Avrupası için ölçülebilir 5 

temel hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 7 temel girişim belirlemektedir.  

 

AB 2020 Eğitim Hedefleri 

AB’nin kalkınma stratejisi niteliğinde olan AB 2020’de eğitim ve nitelikli insan 

kaynaklarının yetişmesine hayati önem verilmektedir. 5 temel hedef incelendiğinde, 

eğitime ilişkin temel hedefler, 

•    Okuldan erken ayrılma oranını % 10 seviyesinin altına düşürmek, 

•    30-34 yaş aralığındaki genç nüfusun yükseköğretim mezuniyet oranını en az 

% 40 seviyesine yükseltmek olarak belirlenmiştir. 

 Buna ilaveten, eğitimi kalkınma politikalarının temeline oturtan AB 2020’nin 7 temel 

girişimi kapsamında eğitimle ilgili olarak;İ 

 

 

 



•    Yenilikçilik alanında eğitim, iş dünyası, araştırma ve yenilikçilik sektörleri arasındaki 

bağların kuvvetlendirilmesi, 

• Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme alanında “Hareket halindeki 

gençlik”  (Youth  on  the Move)  girişimiyle gençlerin  istihdam olanaklarının artırılması, 

• İstihdam ve beceriler alanında “Yeni beceriler ve işler için gündem” girişimi ile 

Birlik içindeki istihdam olanaklarını artırmak amacıyla işgücüne küresel dönüşümlere 

uyum sağlayabilmelerini kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırılarak verimliliğin 

artırılması konularına vurgu yapılmaktadır. 

 

Avrupa 2020 hedeflerinin aday ülkeler tarafından benimsenmesi ve politikaların 

uyumlulaştırılması her platformda vurgulamaktadır. 

 

Eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesini AB’nin kalkınmasında öncü kuvvet olarak 

tanımlayan Avrupa 2020 stratejisinde eğitim ve öğretimin akıllı, sürdürülebilir ve 

kapsayıcı büyümeye potansiyel katkısına dikkat çekmektedir. Eğitim alanında kalitenin,  

uluslararasılaşmanın ve hareketliliğin artırılması konularında  işbirliğinin geliştirilmesinin 

önem verilmektedir.  

AB 2020 Stratejisi öncülüğünde ortak hedeflere ulaşmak ve ulusal politikaları 

yakınlaştırmak amacıyla Açık Koordinasyon Yöntemi uygulanmaktadır. Açık 

Koordinasyon Yöntemi ile eğitim ve öğretim alanında ortak hedefler ve ortak 

göstergeler belirlenmekte, ulusal eylem planları hazırlanmakta, AB düzeyinde 

oluşturulan politika belgelerine katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmaların raporlanması, 

izlenmesi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. 

AB eğitim ve öğretim politikasıyla bireylerin her seviyede kaliteli eğitim ile öğretime 

erişimini ve günümüz bilgi toplumuna uyumunu sağlayarak Avrupa ekonomilerinin 

kalkınmasına katkıda bulunulmayı amaçlanmaktadır. 

 

 



Söz konusu  politika,   ilgili  Birlik   programları,   eylem   planları   ve   çalışma 

programlarıyla güçlendirilmekte, teknik çalışma grupları ve görüş alışverişi 

platformlarıyla desteklenmektedir. Bu mekanizmalar aracılığıyla üye ve aday ülkeler 

eğitim ve öğretim politikalarının geliştirilmesi ve uyumlulaştırılması için birlikte 

çalışmaktadırlar. 

 

Eğitim ve Öğretim 2020 Çalışma Programı 

Eğitim ve öğretim alanında Avrupa işbirliğinin temellerini atan, ortak hedeflere 

dayandırılmış ilk somut çerçeve olan "Eğitim ve Öğretim 2010" çalışma programı Avrupa 

Birliği Konseyi tarafından Mart 2002'de Lizbon Stratejisi bağlamında geliştirilmişti. Söz 

konusu çalışma programının amacı üye ve aday ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerinin 

iyileştirilmesi için AB düzeyinde işbirliğinin desteklenmesidir. 

"Eğitim ve Öğretim 2010" çalışma programından elde edilen çıktılar ve AB 2020 stratejisi 

temelleri üzerine kurulan eğitim ve öğretimde Avrupa  işbirliğinin  temel çerçevesi olan  

Eğit im  ve  Öğret im  2020  hazırlanmıştır. 

Eğitim ve Öğretim 2020, 28 Mayıs 2009 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 

“Eğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesine dayanmaktadır (Education and Training 2020).  

2020'ye kadar olan süreçte, bu stratejik işbirliğinin hedefleri (a) tüm vatandaşlarının 

kişisel, sosyal ve mesleki başarı ve memnuniyetlerini (b) demokratik değerleri, sosyal 

uyumu,  aktif vatandaşlığı ve kültürlerarası diyalogu sağlamayı amaçlayan üye ülkelerin 

eğitim ve öğretim sistemlerinin daha da gelişmesine destek vermek olarak 

belirlenmiştir. 

Bu işbirliği ilkeleri doğrultusunda, kalkınma sürecinde AB’nin karşılaştığı engelleri aşmak 

ve herkes için hayat boyu öğrenmeye erişimini gerçekleştirmek için Eğitim ve Öğretim 

2020 çalışma programı üye devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerini geliştirmelerini 

desteklemek amacını taşımaktadır. 

 



 

“Eğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesine Eğitim ve Öğretim 2020’nin 4 ana hedefi 

 

•    Hayat boyu Öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi, 

•    Eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması, 

•    Eşitlik, sosyal dayanışma ve aktif vatandaşlığın sağlanması, 

•   Eğitim ve Öğretimin her aşamasında girişimcilik de dahil olmak üzere yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin teşvik edilmesi olarak kararlaştırılmıştır.  

 

Bu stratejik amaçlar doğrultusunda, 2020 yılına kadar üye ülkelerin bu alanlarda 

işbirliğini geliştirmesi önerilmektedir. Söz konusu stratejik hedeflerde gösterilen 

başarının ölçülebilmesine yönelik olarak 

 

2010-2020 dönemi için bu amaçlara göre Eğitim ve Öğretim 2020’ye ilişkin Konsey 

Sonuç Bildirgesinin ekinde göstergeler ve Avrupa temel ölçütleri bulunmaktadır. Bu 

temel gösterge ve ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

•    Yetişkinlerin en az % 15’inin yaşamboyu öğrenime katılımının sağlanması, 

•    Okuma, matematik ve bilim alanlarında 15 yaş grubunda başarısızlık oranının % 15 

altına düşürülmesi, 

•    Eğitim ve öğretimi erken bırakma oranının, %10’un altına indirilmesi,  

• 30–34 yaş aralığında yükseköğretime erişim oranının en az % 40 oranına 

çıkartılması, 



• 4 yaş ile zorunlu ilköğretim yaşı arasındaki çocukların % 95’nin okul öncesi eğitime 

katılımının sağlanması, 

• Yükseköğretimde hareketliliğin artırılması ve bu kapsamda mesleki eğitim ve 

öğretmen hareketliliğini de içerecek bir ölçüt belirlenmesi (1), 

•    İstihdam edilebilirliğin artırılması (2), 

• Yabancı dil öğrenme oranının artırılması, tüm AB vatandaşlarının ana dillerine 

ilaveten en az bir yabancı dil öğrenmesi. 

 

AB düzeyinde belirlenen temel ölçüt ve göstergelerin, Avrupa seviyesindeki gelişmelerin 

karşılaştırmalı olarak ölçülmesine ve AB 2020 stratejisinin uygulanmasında kaydedilen  

gelişmelerin değerlendirilmesine  katkı  sağlamaktadır. Üye devletler belirlenen 

göstergeler kapsamında veriler paylaşmakta ve bu veriler düzenli olarak Avrupa İstatistik 

Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmaktadır. 

AB 2020 stratejisinde vurgulandığı üzere, büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik olarak 

üye ülkelerde eğitim ve öğretim alanında reformlar teşvik edilmektedir. Bu alanda yeni 

dönem için stratejik çerçeve olan Eğitim ve Öğretim 2020 kapsamında belirlenen ölçüt 

ve göstergelere ulaşmada gelinen aşamayı değerlendiren Eğitim ve Öğretim 2020 

Raporu (Education and Training Monitor) aynı zamanda zorlukları ve fırsatları da ortaya 

koyarak bir sonraki yıl için yol haritası niteliği taşımaktadır. 

Avrupa’da eğitim ve öğretim sistemlerinde kaydedilen gelişmeleri değerlendiren 

raporların ilki Kasım 2012’de, ikincisiyse Kasım 2013 ‘de yayımlanmıştır. Raporlar, ölçüt 

ve göstergelerin değerlendirilmesinin yanı sıra, bu alanda yürütülen çalışmaları ve 

politika gelişmelerini de dikkate almaktadır. Erken okul terk oranları, yüksek öğretimde  

hareketlilik  gibi   alanlarda   harılanan   teknik   raporlardan   da faydalanılmaktadır. 

(1) AB 2020, Eğitim ve Öğretim 2020 ve Bologna süreci hedeflerini gerçekleştirmeye 

yönelik olarak, yükseköğretimde hareketliliği artırmak için AB Eğitim, Gençlik, Spor ve 

Kültür Konseyi 28-29 Kasım 2011 tarihli Sonuç Bildirgesinde yer aldığı üzere, 2020 yılına 

kadar yükseköğretimde %20 oranında hareketliliğin sağlanması hedefi belirlenmiştir. 



(2) AB 2020’nin 5 hedefi arasında 20-34 yaş grubunda bulunan diplomalı bireylerin en az 

% 82’sinin mezun oldukları ilk üç yıl içerisinde istihdam edilebilmeleri.  

Ayrıca, Konsey Sonuç Bildirgesinde, Bildirgeyi takip eden dönemde, eğitim politikasına 

kanıta dayalı yaklaşım yöntemi çerçevesinde ölçütlerin ve göstergelerin geliştirilmesine 

devam edilmesi önerilmiştir. 

Eğitim ve Öğretim 2020 kapsamında belirlenen öncelikler ve hedefler çerçevesinde 

ülkeler arasında işbirliği alanları belirlenmektedir. Hayat boyu öğrenme, Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi,  öğrenme hareketliliği,  öğretmenlerin ve eğiticilerin profesyonel 

gelişimleri gibi alanlarda işbirliği yapılmaktadır. 

Yine Eğitim ve Öğretim 2020 kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda teknik çalışma  

grupları  kurulmakta,  bu  çalışma  gruplarına  Türkiye  de  katılım sağlanmaktadır.  AB 

düzeyinde,  mesleki eğitim,  kesişen beceriler gibi önemli alanlarda teknik çalışmalar 

yürütülmektedir. 

 



 

Finlandiya MTÖ sistemi  
-  Finlandiya’da MTÖ Öğretmenlerinin eğitimini ve eğitmenleri 
Sunum: Seija Rasku, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, MTÖ Departmanı 
 

2018 yılında eğitim yapısı değişecektir. MTÖ alanında büyük bir reform içerisine 

gireceğiz. Eğitim Bakanlığı diğer eğitim paydaşları ile birlikte uzlaşıya vararak bu reformu 

gerçekleştirecektir.  Esnek bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitiminizin rotasını 

değiştirebilirsiniz. Bu alanda çıkmaz yol yoktur. Kendinizi ne derede rahat hissederseniz 

oraya istediğiniz zaman yönlenebilirsiniz. Yakın tarihte değişiklikler olacaktır sistemde. 

Gençlerin yarısı mesleki eğitime yönelmektedir. Her zaman için iş yeri odaklı çıraklık 

eğitimi vardır. Şirketlerle işbirliği önemlidir. Doğal bir uzlaşıya ihtiyaç vardır. Staja 

gönderim zorunluluk ve mecburi temelinde olmamalı. Bir isteklilik olmalıdır her iki 

taraftan. Gençler arasında daha fazla çıraklık eğitimini teşvik etmek istiyoruz. Iş yerleri 

asgari ücret ödeyerek genç stajyerleri almak konusunda pek istekli değildir. Yetişkinler 



için staj daha kolay bulunabilmektedir. 1995 yılında beceri odaklı nitelik sistemine geçiş 

oldu. Yetenek sınavına tabii tutularak uluslararası yeterlilik için derece alıyorlar.  

Aranan niteliklerin belirlenmesi için ulusal bir komite vardır, bu komite ayrıca işyerleri ile 

de çalışmaktadır.  

 

Mesleki eğitimden önce yönlendirme programları ve hazırlık programları da mevcuttur. 

Belli alanlarda beceri temelli eğitim sistemi vardır. 

 

 174 MTÖ sağlayıcısı vardır. 

 

 50 300 öğrenci IVET okul temelinde öğrenci vardır-   her yıl 63 000 yeni öğrenci 

gelmektedir.  

 

24 000 IVET öğrenci çıraklık eğitimi almaktadır – her yıl 8 500 yeni öğrenci gelmektedir  

 

35 100 öğrenci CVET Beceri temelli nitelik eğitimi için hazırlık okulu 

 

28 500 Öğrenci Çıraklık Eğitiminde yer alıyor CVET 

 

MTÖ öğrencilerinin %68’i iş gücüne kazandırılır 

 

%9’u yüksek eğitime devam etmektedir.  

Okulu terk etme oranı azdır.  

 

Mesleki Eğitimin statüsünü toplumda yükseltmeliyiz. Yüksek oranda gençler meslek iş 

eğitim almak istemektedir ama bunun sürdürülebilirliği önemlidir. %50 oranında bir 

yönelimi devamlı olarak sağlamalıyız. Iş yeri odaklı öğrenim önemlidir, çıraklık eğitimini 

canlandırmayı istiyoruz. Reformlar sadece eğitim bakanlığı tarafından 

planlanmamaktadır, uzman takım tarafından şekillenmektedir. Reformlar eğitimin 

paydaşları ile çalışılıyor.  

 

 IVET- orta, Yaygın Eğitim  

 CVET-  Geliştirilmiş Mesleki Eğitim – Örgün Eğitim 



 

-  Finlandiya MTÖ sistemini son zamanlarda AB politikaları ve mülteci 

durumu nasıl etkilemiştir?  

 

Finlandiya Öğretmenler Sendikası OAJ,  Nina Lahtinen ve Inkeri Toikka  
 

Nina Lahtinen 
 
OAJ’da gelişim yöneticisiyim. 2015 32 bin mülteci Finlandiya’ya geldi. Bu yıl 2 bin mülteci 
başvuruda bulundu. Okullarımızı çok kültürlü ortama hazırlık için çalışıyoruz. 
Öğretmenlerimizi bu yönde yardımcı olmaya, bu yeni oluşuma hazırlamaya çalışıyoruz. 
7-9 yaş arasındaki çocukların %69’u eğitimini tamamlamıştır. Eğitim bakanlığı ile bu 
alanda birlikte çalışıyoruz. Öğretmenin bu alanda sesini oluşturarak mülteci durumunun 
eğitime etkisi ve çözüm yollarını, herkese eğitimi sağlamaya çalışıyoruz. Eğitiminiz yoksa 
Finlandiya’da iş bulamazsınız. Dil eğitimi sağlanmaktadır. Finnish dilinin öğrenilmesi için 
eğitim sağlanmaktadır. Daha fazla dil öğretimi için öğretmene ihtiyaç vardır. Çok kültürlü 
ortamda öğretmenlik yapabilmeleri için eğitilmeleri gerekmektedir. OAJ olarak 
öğretmenlerin gelişimini destekliyoruz. Çok kültürlü eğitim sistemine giriş için bir 
eğitimin sağlanması gerekmektedir. Mülteci ailelerin toplumsal olarak izole edilmemesi 
için ve sistemin parçası olarak kendilerini hissetmeleri. Mesleki eğitime daha fazla 
yönlendirilmeleri önerilmektedir. Okullar ve öğretmenler bu konuda 
desteklenmektedirler Bakanlık tarafından.  Öğretmenlerin Değişim Süreçlerinde 
Desteklenmesi Gerekmektedir 
 

Inkeri Toikka 

Öğretmenlerin Görevleri 

- Çalışma saatlerini hazırlamakta ve yönlendirmektedir 

- Rapor ve planlama 

- Yeni eğitimlerin teşviki 

- Öğrenim ortamları hakkında bilgi edinmektedirler vs. 

Öğretmenlerin görevleri dışında bilgi sahibi olmaları gereken alanlar da vardır. Planlama, 

strateji, değer, vizyon, hareket planında yer almaları ve bilinçli olmaları gerekmektedir.  



Öğretmen ihtiyaçları nelerdir? Stratejik çalışma ve pedagojik liderlik konusunda 

eğitilmeleri 

Diğer meslektaşlarıyla ağ oluşturma, 

 OAJ olarak değişim süreçlerinde öğretmenlerin desteklenmesinin önemine 

değinmekteyiz. Bu çok önemlidir. Bu değişimin başarıya ulaşması için öüretmenlerimizin 

iyi eğitilmiş ve motivasyonu yüksek olması gerekmektedir. Bunun için de bazı becerlilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Takım halinde çalışabilme, verimli ve destekleyici okul liderliği. 

 

 
 
14.00 Haaga-Helia Mesleki Eğitim Öğretmen Okulu sunumu– Finlandiya Öğretmen 
Sendikası, OAJ binası  
Sunum Dr. Jari Laukia, Müdür 
 

Uluslararası alanda öğretmen ve öğrenci kabul ediyoruz. 10 800 öğrenci ve 640 

personelimiz vardır. 

 5 kapüsümüz vardır. 1 100 uluslararası öğrencimiz vardır. Dünya çapında 200 ortak 

universite vardır  



350 öğrenci değişim öğrencimiz vardır. 

4 eğitim unitemiz vardır.  

Bilgi ve İletişim Teknolojiler, İletişim Programları 

 

Mesleki Öğretmen Yetiştirme Programı 

Yaşam boyu eğitim sağlayan ve araştırma yapan programlarımız da vardır.  

Bu yıl 330 öğretmen adayı yetiştiriyoruz.  

Özel Eğitim Öğretmeni 30 öğrenci 

Rehber Öğretmenliği 20 öğrenci 

 

MTÖ ÖĞRETMEN OLABİLMEK İÇİN PROSEDÜR NEDİR? 

Kapasite      –                       Yetenek     –                  Deneyim 

Akademik  –  Meslek alanında Çalışma Deneyimi – Pedagojik Eğitim  

Düzey    

3- 6 yıl          -   minimum 3 yıl    -   1-3 yıl  

 

Öğretmen Eğitimindeki mücadeleler 

 Öğrenci merkezli pedagojik metotlar 

 Pratik temelde öğrenimin arttırılması 

 Çok yönlü öğrenim ortamları 

 MTÖ’de beceri odaklı müfredat 

2016 – 2018 Öğretmen Eğitimi Forumu – Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından 

organize edilmektedir.  

 



Hedefler:  

- Öğretmen Eğitimini Geliştirmek – metot ve içerik olarak 

3000 – 5000 Euro arasında Öğretmen Maaşı vardır. Asgari 3000 Euro’dur. Vergi 

kesintileri hariç 

 
 
Haaga-Helia Okulu, Mesleki Öğretmen Eğitimi Okulunu ziyaret ve Öğretmen Adayları 
ile görüşme ve kampüsün gezilmesi 
Grup 1: İngilizce / Dr. Jari Laukia, Direktör 
 
Helsinki Meslek Kolejini ziyaret  
Antti Loukola, Okul Müdürü 
Heli Huotari, Okul Müdürü Yardımcısı  
 



 

 

 

Panel Tartışması: MTÖ Öğretmenlerinin Eğitiminin Geliştirilmesi 

3 ülke vakası: 

Petr Pečenka - CMOS-PS, Çek Cumhuriyeti 

Conceição Nunes SINDEP, Portekiz 

Marina Alugishvili - ESFTUG, Gürcistan 

 



 

Çalışma Grupları Oturumu 
MTÖ Sektöründe sorunlar ve çözümler üzerine deneyimlerin paylaşılması: 

- Kendi MTÖ sisteminizde AB politikalarının ne tür etkileri olmuştur, deneyimlerinizi 
paylaşınız? Ülkeler kendi MTÖ sistemlerini ve iş yerlerinde öğrenciler için çıraklık 
eğitimini nasıl geliştirmektedir?   
 
- MTÖ Öğretmenleri ve eğitmenleri yeni hedef / zorluklara nasıl hazırlanabilir? (işsizlik, 
mülteciler, entegrasyon vs.) ?  
 
– Finlandiya MTÖ sistemini ve MTÖ öğretmenleri eğitimini kendi ülkenizdeki durumla 
nasıl kıyaslayabilirsiniz? Artılar ve eksiler nelerdir?   
 
 
 
 

 



 

Finlandiya Eğitim Sisteminin en önemli 15 Özelliği: 

 

1- Finlandiya’da zorunlu okula başlama yaşı 7. 

 

 
2- Finlandiya’da çocuklar birinci sınıftan itibaren okula yürüyerek veya 

bisikletle gidiyorlar. Özel durumlar haricinde çocuklar okula aileleri 

tarafından götürülmüyor. 
 



 

3- Finlandiya’da çok basit bir müfredat var ve pek değişmiyor. Öğretmenler 

okutulacak kitapları kendileri seçiyorlar ama yine de ortalıkta pek ders kitabı 

gözükmüyor. Yani Fin eğitim sisteminde ders kitapları bırakın aktör olmayı, 

figüran bile değildir.  

 
4- Finlandiya’da öğrencilere okulun ilk altı yılında asla not verilmiyor. Buradaki 

öğrenciler ilk olarak 16 yaşına geldiklerinde ülke genelinde bir sınava 

giriyorlar. 

 



 

5- Finlandiya’da öğrenciler okulun tüm işlerini nöbetleşe sistemde birlikte 

yapıyorlar. Yani Fin okullarında hizmetli yok, tüm işler öğrenciler tarafından 

yapılıyor. Böylece sorumluluk duyguları gelişiyor. 

 
6- Finlandiya’daki okullar öğrencilerin rahat edebileceği şekilde tasarlanıyor. 

Sınıflarda yaparak-yaşayarak öğrenme modeline uygun alanlar mevcut. 

Binaların fiziksel özellikleri öğrencilerin evdeymiş gibi rahat etmelerini 

sağlayacak şekilde düşünülüyor. 



 
7- Finlandiya’da günlük ortalama ders saati 4. Dünya eğitim ligindeki 

sıralamamıza baktığımızda, nitelik ve nicelik kavramlarının ne kadar önemli 

olduğu gün yüzüne çıkıyor. 

 
8- Finlandiya’da öğretmenler haftada en az 2 saat hizmet içi eğitime katılmak 

zorunda. 



 
9- Finlandiya’da öğretmenlik mesleği toplumun en gözde mesleklerinden bir 

tanesi! Öğretmenler master derecesi olanlar arasından seçiliyor. Lise 

mezunları arasında öğretmenlik için müracaat edenlerin ancak yüzde onu 

öğretmen yetiştirme programına kabul ediliyor. 

 
10- Finlandiya’da öğretmen olabilmek için üç aşamalı bir testten geçmek 

zorundasınız. Bu aşamalar arasında mülakat, ders anlatma gibi bölümler de 

var. Ülkemizde ise etten kemikten gerçek insanı şekillendirecek olan 

öğretmenlerin çoktan seçmeli sorularla mesleğe kabul edilmesi kabul 

edilebilir bir şey değil. 

 



 
 

11- Finlandiya’da öğretmenlerin gelir düzeyi oldukça iyi. Kendi mesleği 

haricinde bir iş yaparak ek gelir elde etmeye çalışan öğretmen yok denecek 

kadar az. 

 

 
12- Finlandiya’da öğrencilere ödev verilmiyor. Öğrenmenin yeri okul 

olarak görülüyor. Bu yüzden Finlandiya’da akşamları çocuğunun proje 

ödevi için kartona boncuk dizen veli yok. 



 

13- Finlandiya’da resim dersinden öğrenci alınıp matematik 

çalıştırılmıyor. Tüm dersler önemli ve değerlidir. Eğitimin amacı üretken 

bireyler yetiştirmek. 

 

 
14- Finlandiya’da eğer bir sınıftan hiç ses çıkmıyorsa, öğrenciler 

sıralarında oturuyor ve hiç kalkmıyorlarsa o öğretmen soruşturmaya 

alınıyor. Çünkü Fin eğitim sisteminde ders anlatan bir öğretmen yok. Hep 

birlikte etkinlik yapan sınıflar var. Bu yüzden Fin okullarındaki sınıflarda, 

“Ayakta gezinme evladım, otur yerine,” sözü pek duyulmuyor. 



 

 
 

15- Finlandiya’daki okulların kantinlerinde su, süt ve meyveden başka 

hiçbir şey yok. Yani her teneffüste  fıstıklı çikolata yiyen ve 8 saat sırada 

oturtulmaya çalışılan çocuklar bulamazsınız.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


