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2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftasında    
Yeşil Ekonomiye Geçiş için Gereken Beceriler Vurgulanacaktır  

 
Avrupa Komisyonu, 2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında 12 Kasım 2020 Perşembe günü 
14:30 - 16:00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek webinar ile, mesleki teknik 
eğitim ve beceri geliştirme açısından yeşil teknolojilerin ve dijitalleşmenin önemini vurgulayacaktır. 
Webinar, AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanacaktır. 
 
Stephen Morley konuşmasında, yeşil ekonomiye geçişte mesleki teknik eğitimde ve becerilerin 
geliştirilmesi konusundaki fırsatları ve zorlukları vurgulayacaktır. AB tarafından finanse edilen Mesleki 
Teknik Eğitimde Müfredat Geliştirme Teknik Yardım Projesi Ekip Lideri Yochka Anastasova yapacağı 
sunumda, yeşil becerilerin ve dijital yetkinliklerin mesleki teknik eğitime nasıl dahil edildiğini 
açıklayacak ve çeşitli AB üye ülkelerinden örnekler sunacaktır. AB tarafından finanse edilen bu teknik 
yardım projesi, Kıbrıs Türk toplumunda mesleki teknik eğitim ve öğretim müfredatının geliştirilmesine 
destek sağlamak amacıyla, Mart 2020'den bu yana 1,35 milyon Euro'luk bir bütçeyle işletmeler ve 
eğitmenlerle iş birliği içinde yürütülmektedir. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'nden Gülşen Hocanın ise 
mesleki teknik eğitimdeki mevcut durumu anlatacak ve Kıbrıs Türk toplumunda bu konunun 
geleceğine ilişkin planları sunacaktır.  

Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretimin önemi konusundaki bilinci artırmayı hedefleyen Avrupa Mesleki 
Beceriler Haftası, Avrupa'da ve Avrupa'nın ötesinde bilgi değişimini ve iyi uygulamaların paylaşılmasını 
sağlayan bir fırsattır. Bu yılın teması olan Yeşil ve Dijital Geçiş için Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretim, 
Komisyon’un “Avrupa Yeşil Düzeni” ve “Dijital Çağa Uygun bir Avrupa” öncelikleriyle uyumludur. 
Devam eden küresel sağlık krizlerinde de yeşil ekonomilere geçişin önemi vurgulanmaktadır.  

AB, daha vasıflı ve uyum sağlayabilir bir iş gücü yetiştirilmesi amacıyla, 2008 yılından bu yana teknik 
destek projeleri, hibeler ve tedarikler yoluyla Kıbrıs Türk toplumunda eğitim sektörüne toplam 14,8 
milyon Euro destek sağlamıştır.  

 

Kısa Bilgi: 
Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, yerel, bölgesel veya ulusal kuruluşların mesleki teknik eğitim ve öğretim (MTEÖ) 
alanında en iyi başarılarını sergiledikleri yıllık bir etkinliktir. Bu yıl beşincisi düzenlenen Avrupa Mesleki Beceriler Haftası, 
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Konseyi Almanya Dönem Başkanlığı ile iş birliği içinde, tamamen online 
ortamda düzenlenen bir etkinliktir. AB genelinde partnerlerin yürüteceği bir dizi ortak faaliyet dijital ortamda 
gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklere herkes, her yerden katılabilecektir. Bu yılın teması olan Yeşil ve Dijital Geçiş için 
Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretim, Komisyonun “Avrupa Yeşil Düzeni” ve “Dijital çağa uygun bir Avrupa” öncelikleriyle 
uyumludur.  COVID-19 salgını, AB genelindeki ekonomilere darbe vurmuştur. Komisyon, istihdamın ve sosyal politikanın 
toparlanmaya katkılarına yönelik önerileriyle hızlı bir müdahalede bulunmuştur. Sürdürülebilir rekabet edebilirlik, sosyal 
adalet ve dayanıklılığa yönelik Avrupa Beceriler Gündemi de bu öneriler içerisinde yer almıştır. Mesleki Teknik Eğitim ve 
Öğretim bunun ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ 
 
 
 
Medya iletişim: AB Bilgi merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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