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#ABBecerilerGündemiMesleki eğitim ve öğretim nedir?

Koronavirüs salgını bu 
durumu nasıl etkiledi?

Komisyon, mesleki eğitim ve öğretimin gelecekte oluşabilecek değişikliklerden 
etkilenmemesi için ne önermektedir?

Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ), yaşam boyu eğitimin temel unsuru olup, bireylere iş gücü piyasasındaki 
birtakım meslekler için gerekli olan ve hayatta başarılı olmalarına katkı sağlayacak bilgi, beceri ve 
yetkinlikleri sağlar. AB’de lise öğrenimlerine devam eden öğrencilerin yaklaşık yarısı mesleki eğitim ve 
öğretimdedir. Mesleki eğitim ve öğretim, AB’de çalışanların üçte ikisinin becerilerini geliştirmelerine 
veya mevcut becerilerini güncellemelerine olanak tanır. Gençlerin meslek hayatlarındaki ilk işlerine 
hazırlanmalarına yardımcı olurken, yetişkinlerin de yeni beceriler edinmesine ve kariyerlerini 
geliştirmesine olanak tanır. 

Koronavirüs salgını, mesleki eğitim ve öğretim 
de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimin her 
alanını ciddi şekilde kesintiye uğratmıştır. İş 
temelli öğrenme ve çıraklık eğitimi bundan en 
çok etkilenen alanlar olmuştur.

Farklı öğrenme sistemlerini 
bağlayarak, öğrencilere ne 
zaman ve nasıl çalışacakları 
konusunda esneklik tanıyan 
daha öğrenci merkezli bir 
sistem

MEÖ kurumlarının 
ve eğitmenlerinin 
dayanıklılığını ve dijitale 
hazır olma seviyelerinin  
artırılması

Erişilebilirliğin önündeki 
tüm engelleri kaldıran daha 
kapsayıcı bir yaklaşım

AB genelinde MEÖ 
programlarını daha çekici 
hale getirmek için öğrenci 
hareketliliğinin artırılması

Özellikle çıraklık yoluyla 
olmak üzere, daha fazla iş 
başında öğrenme fırsatı 

MEÖ müfredatının  yeşil 
ve dijital ekonominin 
ihtiyaçlarına cevap 
vermesinin sağlanması

Bu, mesleki eğitim ve öğretime yeni 
bir yaklaşımın getirilmesi, MEÖ’nün 
daha modern, cazip ve esnek olması 
ve dijital çağ ve yeşil geçişe uygun 
hale getirilmesi için de bir fırsattır. 

Mesleki eğitim ve öğretim, gençlerin 
ve yetişkinlerin koronavirüs krizinden 
sonra iş bulmalarına yardımcı olacak 
önemli bir araçtır.



Avrupa’da gelecek 5 yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülenler:  

AB finansmanı nelerin desteklenmesine 
yardımcı olabilir?

MEÖ 
mezunlarının 
eğitim sonrası 

işe girmesi

MEÖ öğrencilerinin özellikle 
çıraklık alanında, uygulamaya 

yönelik iş temelli öğrenme 
fırsatından yararlanması

Yurt dışında eğitim 
fırsatından yararlanan 
öğrencilerin sayısındaki 

artış

5 5 14 3 3
oranında 

artışöğrenciden öğrenciden

en az en az’ü ’ü /

Öğretmenlerin ve eğitmenlerin mesleki eğitim ve öğretim 
(MEÖ) alanında, özellikle dijital alanda eğitim almaları

Avrupa genelinde MEÖ öğrencileri, öğretmenleri ve 
eğitmenlerinin hareketliliğinin desteklenmesi

Kalite güvence sistemi ve mezun takip sisteminin 
oluşturulması

Üst düzey eğitimin artırılması amacıyla 50 Mesleki 
Mükemmeliyet Merkezinin kurulması

Litvanya'dan Ruta, mesleki eğitim ve öğretime katıldı. Okulu 
yerel işletmelerle iş birliği yapıyor ve ihtiyaç duydukları becerileri 
belirlemelerine yardımcı oluyor. Ruta, eğitiminin bir parçası olarak, bir 
güneş paneli fabrikasında çıraklık yaptı. Bu sayede sadece mesleki 
nitelik kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ekip çalışması gibi bir 
takım çapraz becerileri edindi. Mezun olduktan sonra çıraklık yaptığı 
şirkette çalışmaya başladı.
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Bu belge, uygun atıfların yapılması ve metinde yapılan değişikliklerin belirtilmesi kaydıyla kullanılabilir. (Uluslararası Lisans sahibi Creative Commons Attribution 4.0). AB’ye ait olmayan materyalin
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İspanya’dan José, 15 yılı aşkın süredir turizm sektöründe müşteri 
yönetimi alanında çalışmaktadır. Çalıştığı alan hızla dijitalleşiyor ve 
José de becerilerinin buna uyum sağlamasını istiyor. Çalıştığı şirket 
José’nin esnek çalışmasına ve haftada iki kez modüler mesleki 
eğitim ve öğretim kursları almasına izin veriyor. José, 6 ayın ardından 
hem kendisi hem de şirketi için faydalı olacak yeni dijital beceriler 
edindi. 
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