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EN İYİ UYGULAMALAR KAYDI
"Mesleki Eğitim ve Öğretimde Uyum İçin
Yakınlık Tepkilerini Geliştirme"

Bu En İyi Uygulama Wisamar Bildungsgesellschaft Gemeinnützige Gmbh tarafından geliştirilmiştir.
Wisamar, mesleki, kültürel ve yetişkin eğitimi alanında, Almanya'nın Leipzig kentinde kar amacı
gütmeyen bir eğitim kurumudur. Wisamar, TÜV tarafından AZAV ilkelerine göre eğitim sağlayıcı olarak ve
ayrıca Entegrasyon Kurs Sağlayıcısı Olarak Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından akredite edilmiştir.
Leipzig-Halle bölgesinden ve Avrupa'nın dört bir yanından ortaklarımızla birlikte, eğitimde ve bölgesel
kalkınmada ortak Avrupalı faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ediyoruz.

1. İYİ UYGULMANIN KAPSADIĞI ALAN
MEÖ için yerek ortaklık
x

Eğitim ihtiyaçları analizi

MEÖ programlama

Etki değerlendirmesi

Wisamar tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:


MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl
oluşturulur. Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü
piyasası için uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü
oynayabilirler. Ortaklık içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.

2. İYİ UYGULAMANIN TANIMI
Kuruluş kimlik verileri;
Adı

Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim (Sürekli Mesleki
eğitim öğretim forumu)

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu/ Özel)

Germany/ Baden-Württemberg/ Pforzheim
Kamu-Özel işbirliği
ca. 200.000
Pforzheim şehri ve Enzkreis bölgesinin bir kısmı

Bölgedeki nüfus
Kurumun misyonu

Web

Sürekli mesleki eğitim ve öğretim için bölgesel ağ, ve bölgedeki
sürekli mesleki eğitim sağlayıcıları arasındaki işbirliğini geliştirir ve
sürekli mesleki eğitimde eğitim ihtiyaçlarını belirler.
https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/dieregionalen-netzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/

Pforzheim, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde yaklaşık 200.000
nüfusa sahip bir şehirdir. 97.8 km2 (38 sq mi) bir alana sahiptir ve Stuttgart ve Karlsruhe
şehirleri arasında yer alır ve Baden bölgesi üzerinde bulunan Baden ve Württemberg arasındaki
sınırı belirler.
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Netzwerk für berufliche Fortbildung Pforzheim (sürekli mesleki eğitim ve öğretim Pforzheim
ağı), bölgedeki sürekli mesleki eğitim sağlayıcıları arasındaki işbirliğini teşvik eden ve sürekli
mesleki eğitimde eğitim ihtiyaçlarını belirleyen bir kamu-özel işbirliğidir.
Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır ve sağlayıcılar, her faktörü
incelemeli ve eğitimi etkilemek için birlikte nasıl birlikte çalışabileceklerini belirlemelidir.
▪

Kısa Tanıtım

Sürekli mesleki eğitim ve öğretim için bölgesel Ağ, bölgedeki sürekli mesleki eğitim sağlayıcıları
arasında işbirliğini geliştirir ve bu tür eğitim ihtiyaçlarını belirler.
Bu yapılar, sürekli eğitim ve öğretim için değişik bir veri oluşturulmasını sağlayacak ve sürekli
eğitim için bölgesel etkinlik takviminin oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede, mesleki
eğitim ve öğretiminin yasal, mali ve idari çerçevesini kendi topraklarımızda edinebiliriz, bu da
esastır ve programın gelişimini etkileyecektir. Dahası, bu şebekeler, bölgedeki mevcut MEÖ
sisteminin tanımını yapacaktır.
Buna ek olarak, ağın ortakları, faaliyetler sırasında bu bölge hakkında sürekli eğitim ve öğretim
için bölgesel büro tarafından desteklenmektedir. Böylece işbirliği modeli gerçekleştirecek ve
beklenen sonuçlara ulaşılabilecek farklı zorluklarla baş etmek için en iyi araç olacaktır. Teknik
seminerler, yuvarlak masa, atölye çalışmaları ve odak grupları, yerel acentelerin birbirlerini
tanımaya ve anlamalarına yardımcı olabilir.
Ağ, eğitim ihtiyaçlarını ve C-VET'de dikkate alınması gereken ölçümü belirler ve tüm üyelerin
yardım ve koordinasyonunu teşvik eder. Bu ortaklar, kurslar ve eğitim için ortak kalite
kriterlerini kabul etmektedirler (örneğin, yönetim, kendi personeli için ileri eğitim, öğretimin
şekli ve metodlar, tesisler, sertifikalar, şeffaflık açısından kurs kalitesi)
▪

Yer alan ortaklar

Bu projelerde yer alan ortaklar; ticaret ve sanayi odaları, el sanatları odası, ilçe idaresi, istihdam
bürosu ve sürekli eğitim sağlayıcıları (yetişkin eğitim merkezleri, C-Mesleki eğitim için kamu ve
özel kuruluşlar, meslek okulları, üniversite vb.). Bu ortaklıklar, kurulan çerçeveye doğrudan
bağlı göstergelerle çalışacak ve benzer usul, yöntem ve araçlardan yararlanarak hedeflerin
gerçekleşmesini sağlayacaklardır. Akılda tutulması gereken aynı temel ilkeler toplumsal cinsiyet
eşitliği, eşit fırsatlar, çevresel sürdürülebilirlik ve ayrımcılık yapılmamasıdır.
▪

Maliyet/Finansman

Ağlar mali olarak Baden-Württemberg eyaletinin Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenmektedir. Şebekenin bütçesi hakkında bilgi bulunmamaktadır.
▪

Yararlanıcılar

Genel anlamda, bu programın yararlanıcıları, kesintisiz eğitim sağlayıcıları ve bölgede sürekli bir
eğitim arayan işsizler ve işsiz insanlar olacaktır. Sağlayıcılar, ihtiyaçları karşılayacak ve eğitimi
geliştirmek için gerçekçi hedefler belirleyecektir. Bölge halkı ve işsizler, hem yerel, bölgesel
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hem de Avrupa emek piyasalarının mevcut durumunu ve eğitim ve öğretim politikasını
geliştirirken ve uygularken beklenen değişiklikleri göz önüne alarak, toplumun ve iş piyasasının
ihtiyaçlarını temsil etmektedirler.
▪

Gerekli Kaynaklar

Ana kaynak, ağın yönetiminden sorumlu personel için bir bütçedir. İşbirlikçi bir grupla
çalışılırsa, başlangıç bütçesini belirlemek sorunlu olabilir, herkesin çalışmaları için bilgi alabiliriz.
Başlangıçtaki verilerin çoğu sadece tahminlerdir; bu nedenle, ilginç bir fikir, geçerli olanla
benzer bir tür veya kapsam bulmak ve bunu bir model olarak kullanmak gerekmektedir;
böylece, kaynakların eklenebileceği veya çıkarılacağı belirlenebilir. Gelecekteki olası ve
beklenmedik olaylara hazırlıklı olunması, projenin bir noktasında bütçeyi kolayca değiştirmeye
yardımcı olacaktır. Maliyet aşımlarına neden olan plansız çalışmayı önlemek için, başlangıçtaki
proje gerekliliklerinin ötesine geçen ve ek maliyetin doğru projeksiyonlarıyla işe yönelik
değişim kriterlerinin oluşturulması gereklidir. Ayrıca, değişim talimatlarını karşılamak için proje
için ilave fon talep edebiliriz.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Ürünler, sürekli mesleki eğitim ve hizmet sunucuları ile ilgili bilgi içeren bir broşür ve bir etkinlik
takvimi olabilir.
Broşürler, programın amaçlarını desteklemek için mükemmel bir araçtır ve önemli bilgiler
içerdiğinden gelecekteki referanslar için saklanabilir. Etkili bir broşür, puanları güçlendirecek ve
gelecekte daha resmi bir bağlantıya giden hedef gruplara örneklendirilerek dağıtılacaktır.
Hedef gruplar, ilk teması kurmaya yardımcı olabilecek e-posta ile olası ilgili organizasyonların
ve kişilerin listesini gönderilebilirler. Broşür dikkat çekmek, ilgi oluşturmak ve izleyicinin ilgisini
tetiklemek için tasarlanmıştır. Broşürler, el ilanları, bültenler veya gazete makalelerinden daha
uzun bir raf ömrüne sahiptir ve bu da uzun vadede etki yaratma potansiyellerini arttırır.
Bir etkinlik takvimi, günlükten ziyade bir odak penceresinde içerik oluşturmaya izin vererek, iyi
planlanmış bir zaman planlaması üzerinde çalışmak için yararlıdır. Etkinlik takvimleri, küçük ve
büyük etkinlikleri tanıtmak ve düzenlemek için kullanılabilir. Bu, kullanıcılar için yararlı bilgiler
sağlayacak ve bir günün içeriğini atlama olasılıkları az olacaktır.
▪

Daha fazla bilgi için;

 https://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/listefoerderprogramme/regionale-netzwerke-fuer-berufliche-bildung/
(https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalen-netzwerke/
Maliye ve ekonomi bakanlığı Baden-Württemberg hakkında bilgi)

(

 https://www.fortbildung-bw.de/netzwerk-fortbildung/die-regionalennetzwerke/kontaktadressen/pforzheim-2/?post_id=45551&pageId=3 ( Pforzheim
sürekli mesleki eğitim ve öğretim için bölgesel ağda yer alan ortaklar hakkında bilgi)
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 http://epaper.moritz.de/fifo/2015/07/FiFo_PF_2015/#/2/ (broşür)
1.

EN İYİ UYGULAMA İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

FAKAT…

Açıklama

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

X

ağın gerçek etkisi konusunda kesin
bir delil yok

Test
edildi
değerlendirildi.
Doğrulanabilir sonuçlar ile

X

ağın gerçek etkisi konusunda kesin
bir delil yok

Yerel ajanlar
kullanışlı

için

EVET

ekonomik

ve

X

Uyarlanabilir

/

X

İyi yönetilmiş(liderlik, planlama ve
iletişim)
Yenilikçi

X

Potansiyel çarpan etkili

X

Sürdürülebilir

X

Aktarılabilir /
Tekrarlanabilirlik

▪

HAYIR

X

En İyi Uygulamanın Değerlendirilmesi

Genel olarak, bu En İyi Uygulama dosyası, yerel ajanlar için ekonomiktir ve faydalıdır ve mevcut
ihtiyaçlara ve beklenmedik değişikliklere kolayca aktarılabilir, uyarlanabilir ve çoğaltılır olabilir.
İyi idare edilir, bu, projeyi gerçekleştirmek için açık bir liderlik olduğu, planlamanın önemli noktalarının
net olduğu ve aracılar arasında iyi bir iletişim kurduğu anlamına gelir.
BP'nin yenilikçi olduğu ve potansiyel çoğaltıcı etkisinin uzun bir süre sürdürülebilir olduğu
vurgulanmalıdır.
En

İyi

Uygulama

belgesinin

uygulanmasını

ve

nihai

sonuçlarını

doğrulamak

önemlidir.
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EN İYİ UYGULAMALAR KAYDI
"Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için
Yakınlık Tepkilerinin Geliştirilmesi"

1. İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALAN

MEÖ için yerel ortaklık

Eğitim ihtiyaçları analizi

MEÖ Programlama

Etki değerlendirmesi

X

Wisamar tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
▪

Eğitim ihtiyacı analizi: İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve MEÖ teklifini proaktif olarak
uyarlama eğilimini nasıl izleyeceksiniz? Eğitim ve beceri açısından mevcut ve
gelecekteki iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını bilmek için yerel ajanlar tarafından
uygulanan en iyi metodolojilerin tarifi
2. EN İYİ UYGULAMA TANIMI
2. 1 Organizasyon bilgileri

Adı

Verbund Strukturwandel (VSW) (İttifak Yapısal Dönüşüm)

Ülke/Şehir/Bölge
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Bavaria/ Munich
Özel
1.500.000
Görevleri, çalışanları ve işverenleri yapısal zorluklara adapte etmek
için desteklemektir.
http://www.verbund-strukturwandel.de/index.shtml

Web

Münih, Bavyera Alpleri'nin kuzeyinde Isar Nehri kıyısında, Bavyera'nın başkenti ve en büyük
kentidir. Münih, Almanya'nın Berlin ve Hamburg'dan sonra üçüncü büyük şehri ve Avrupa
Birliği'nin 12. büyük şehri olup nüfusu 1.5 milyon civarındadır.
Münchner Arbeit gemeinnützige GmbH istihdam ve yeterlilik için bir organizasyondur. Özel
sosyal zorlukları olan uzun süreli işsiz insanlara destek verir ve mesleki oryantasyon ve
nitelikleri geliştirir. Devlet başkenti Münih (özellikle Çalışma ve Ekonomik İlişkiler Bölümü,
Sosyal Konsey ve Kültür Konseyi) ve Jobcentre Münih ile yakın işbirliği içindedir ve
desteklenmektedir. Ayrıca, İstihdam Bürosu, işveren ve işçi kuruluşları, şirketler, sosyal
kurumlar, eğitim ve kültür kurumları ve sanatçılar ile yakın işbirliği yapmaktadırlar.
Verbundstrukturwandel GmbH (VSW), 1994 yılında devlet başkenti Münih'in bir kuruluşu
olarak kuruldu ve Münchner Arbeit gGmbH ile Münih'in bir departmanı olarak birleşmesinden
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sonra, VSW, çeşitli iş gücü piyasasıyla ilgili projeler ve istişareler gerçekleştirdi. Ana misyon,
çalışanları ve işverenleri yapısal değişikliklere uyum sağlamaya desteklemek olan özel bir
organizasyondur.
Baviera topraklarındaki işgücü piyasasını analiz eden, gerekli kalsifikasyonlar ; iş arayan insan
sayısı hakkında veri toplayan, kısa ve uzun vadede tahmin yeteneği ve işgücü piyasası
ihtiyaçlarına yardımcı olacak temel kurumlardır.
▪

Kısa tanıtım

İttifak, "Münih'teki KOBİ'ler için Yeterlilikler" projesi kapsamında bölgesel eğitim ve yeterlilik
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için kılavuz ilkeler geliştirmiştir. Bölgesel değerlendirmeyle,
KOBİ'leri şirket içindeki insan kaynakları yönetimi ve ileri eğitimde desteklemek için mevcut
diğer nitelikler ve gelecekteki yeterlilik ihtiyaçları için önemli alanları tanımlamak mümkündür.
Bu nedenle, iş gereksinimleri ile mevcut yeterlilikler arasındaki fark analiz edilmelidir.
Değerlendirme, aşağıdaki araçlara ve yöntemlere dayanmaktadır:
- KOBİ anketi (anket, telefon görüşmesi)
- Bölgesel iş tekliflerinin analizi
- Sürekli mesleki eğitim ve öğretim için tekliflerin karşılaştırılması
- Hedef grupların analizi
Tüm süreç, diyalog ve analizlere ve toplanan verilerin yukarıda belirtilen yöntemlerle
yorumlanmasına dayanır. İlerlemeyi ölçmek için değerlendirme her bir veya iki yılda
tekrarlanmalıdır.
Kuruluş, eğitim sistemi ile ilgili beklentileri beceri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını analiz eder.
Yine de, bu durumlarda eğitim sisteminde artı kapasiteden ve darboğazlardan kaçınmak için,
tahminler başvuru sahiplerine rehberlik edecek şekilde de tasarlanabilir. Tahminler, potansiyel
işgücü piyasasındaki dengesizliklerin hafifletilmesine yardımcı olmak ve bilinçli kararlar vermek
için farklı emek piyasası aktörlerini desteklemek için erken bir uyarı mekanizması olarak
kullanılır.
▪

Yer alan ortaklar

EQUAL çerçevesinde Portekiz, İspanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden ortaklarımız arasında
işbirliği var.
EQUAL'ın girişimi, iş piyasasındaki ayrımcılık ve dezavantajla mücadele etmeyi amaçlayan
yenilikçi, uluslararası projeleri desteklemeye odaklanmaktadır. İşgücü piyasasının içinde ve
ötesinde her türlü ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele için yeni yollar bulma amacıyla yeni fikirler
üretmek ve test etmek için yaratılmıştır. Genel olarak, asıl hedefleri: istihdamın artırılması,
kapsayıcı girişimciliğin teşvik edilmesi, uyumun kolaylaştırılması, cinsiyet eşitliğinin teşvik
edilmesi ve sığınmacıların entegrasyonudur. Bu amaçla, ortak çalışma, yenilikçilik, güçlendirme,
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ulus ötesi işbirliği ve yerelleştirme gibi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki ana
unsurlar üzerine farklı projeler geliştirir.
Birçok yönden EQUAL benzersiz bir fon akışıdır. Kurum, kamu otoriteleri, sivil toplum örgütleri
ve sosyal ortakların yer aldığı ortaklığa dayalı yaklaşımları kullanarak, savunmasız grupların
karşılaştığı istihdam güçlüğünü ele alan yeni yolları keşfetmek ve test etmek için bir "test
kaynağı" sağlamaktadır. Yıllar boyunca geliştirilen faaliyetlerden çok çeşitli dersler, bilgiler ve
iyi uygulamalar toplanmış ve o zamandan beri bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde istihdam
ve sosyal alanlarda çalışan uygulayıcılara ve politika üreticilere dağıtıımıştır.
▪

Maliyet/Finans
Mevcut veri yok.

▪ Faydalanıcılar
Bu projenin başlıca yararlanıcıları KOBİ'ler ve bir eğitim ve yeterlilik ihtiyacı olan çalışanlar.
KOBİ'ler Eğitim ve öğretim sistemi KOB 'nin beşeri sermayesinin yeterliklerinin
güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır, bu yüzden esnek olmalı ve iş gücü piyasasının
taleplerine doğru tepki vermelidir. Son ekonomik kriz boyunca, işgücü piyasasının ifade edilen
ihtiyaçları ile pazarda sunulan eğitim hükümleri arasındaki tutarsızlığın ve KOBİ'nin eğitim
ihtiyaçlarının verisinin belirgin olduğu belirtilmiştir. Bu durum, güncellenmiş Eğitim İhtiyaç
Analizi (TNA) ile cevaplandırılmalıdır.

Çalışanlar: Eğitim ihtiyacı, eğitim ve geliştirme yoluyla azaltılabilecek veya ortadan
kaldırılabilen bir eksikliktir. Eğitim ihtiyaçları, çalışanların sorumluluklarını yerine getirmelerini
veya bir kuruluşun amaçlarına ulaşmasını engellemektedir. Bunlar, beceri, bilgi ya da anlayış
eksikliği ya da işyeri değişikliğinden kaynaklanabilir. Eğitim ihtiyaçları analizi, işgücü piyasasının
gelişmesine ve canlanmasına yardımcı olmak için eğitim ihtiyaçlarını yerel, bölgesel veya ulusal
düzeyde tanımlar. Çalışanlara odaklanan eğitim ihtiyaç analizi analizi, eğitimin mevcut sorunları
çözmesini sağlamaktır. Eğitim, organizasyonel hedeflere göre düzenlenmeli ve etkili ve düşük
maliyetli bir şekilde sunulmalıdır. Eğitim ihtiyaçları analizi şunları içerir: gözlem, mülakatlar ve
anketler gibi teknikler kullanarak güncel performansı izlemek, gelecekteki eksiklikleri veya
problemleri öngörmek ve gerekli eğitimin türünü ve seviyesini belirlemek ve bunun en iyi nasıl
sağlanabileceğini analiz etmek.

▪

Gerekli Kaynaklar

Eğitim ve yeterlilik ihtiyaçlarını değerlendiren personel için başlangıç bütçesi. Maliyet
tahminleri, projede öngörülen harcamaları karşılamak için mümkün olduğunca doğru olmalıdır.
Bütçenin kategorisi ayrıca, projedeki her kişi için sadece temel maaş ya da ücret değil, aynı
zamanda, hareketli ödenek, toplu taşıma araçlarının kullanımı gibi değerlendirme yapılması
sırasında ortaya çıkabilecek masrafları da içermelidir.
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▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Açıkça veya zımni bir örgütsel ihtiyaç hakkında bilgi toplama süreci, eğitim vererek
karşılanabilir. Sonuç olarak, bir şirkette eğitim ve yeterlilik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi de
dahil olmak üzere KOBİ personelinin yönetimi için eğitimler alınmaktadır. Bir eğitim ihtiyacının
olup olmadığını ve eğer öyleyse boşluğu doldurmak için hangi eğitimin gerekli olduğunu
belirleme yöntemidir. Mevcut durum ile arzulanan durum arasındaki boşluk, bir eğitim
ihtiyacına dönüşebilecek sorunlara işaret edebilir.
Bilgi toplama süreci, eğiticinin ve eğitimi talep eden kişinin eğitim ihtiyacını veya performans
eksikliğini belirtmesine yardımcı olur. İstenilen performans ile mevcut performans arasında bir
boşluk olduğunda eğitim gerekebilir ve bu boşluğun nedeni, beceri veya bilgi eksikliğidir.
Eğitimin sunulabildiğinden ve tüm talepleri karşılamasını sağlamalıyız. SM hedefleri
belirlenmeli ve gerçekçi olmalıdır: S - özel M - ölçülebilir A - ulaşılabilir R - gerçekçi T - zamanlı
(tanımlı son tarih).
▪

Daha fazla bilgi için

 http://www.fruehwarnsysteme.net/tools/32.html

3. EN İYİ UYGULAMA İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar
kullanışlı

EVET
ekonomik

ve

X

Uyarlanabilir

/

X

İyi yönetilmiş(liderlik, planlama ve
iletişim)
Yenilikçi

X

Potansiyel çarpan etkili

X

Sürdürülebilir

X

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

X

Test
edildi
değerlendirildi.
Doğrulanabilir sonuçlar ile

X

Aktarılabilir
/
Tekrarlanabilirlik

▪

için

HAYIR

FAKAT…

Açıklama

X

En İyi Uygulamanın Değerlendirilmesi

Genel olarak, bu En İyi Uygulama dosyası, yerel ajanlar için ekonomiktir ve faydalıdır ve mevcut
ihtiyaçlara ve beklenmedik değişikliklere kolayca aktarılabilir, uyarlanabilir ve çoğaltılır olabilir.
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İyi idare edilir, bu, projeyi gerçekleştirmek için açık bir liderlik olduğu, planlamanın önemli noktalarının
net olduğu ve aracılar arasında iyi bir iletişim kurduğu anlamına gelir.
BP'nin yenilikçi olduğu ve potansiyel çoğaltıcı etkisinin uzun bir süre sürdürülebilir olduğu
vurgulanmalıdır.
En

İyi

Uygulama

belgesinin

uygulanmasını

ve

nihai

sonuçlarını

doğrulamak

önemlidir.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALAN
MEÖ için yerel ortaklık

Eğitim ihtiyaçları
analizi

MEÖ programlama

Etki Değerlendirmesi

X

Wisamar tarafından geliştirilen bu En İyi Kılavuz aşağıdakilere odaklanmaktadır:


VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim
edilen Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi
metodolojiler. Tespit edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem
Planlarının tasarlanması ve uygulanması

2. EN İYİ UYGULAMA AÇIKLAMASI
3. Organizasyon Bilgileri
Adı

Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü Yaşamboyu Öğrenme için Leibniz
Merkezi

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Almanya
Kamu
Almanya
Yetişkin öğretme ve öğrenme, devam eden eğitim programları ve
kurumlar ile birlikte yaşam boyu öğrenmenin siyasi ve kurumsal
bağlamları üzerine araştırma yapılması
http://www.die-bonn.de/default.aspx

Web

Bu En İyi Uygulama Dosyası, Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü Leibniz Yaşam Boyu Öğrenim
Merkezi'ne dayanmaktadır. Enstitü, Hükümet ve Federal Devletler tarafından finanse
edilmektedir. Bu bir kamu kurumu ve web sitesidir http://www.die-bonn.de/default.aspx
Yetişkin öğretim ve öğreniminde, eğitim programlarını ve kurumlarını sürdürürken, hayat boyu
öğrenmenin siyasi ve kurumsal bağlamları üzerinde araştırma yapar. Özel önemi, öğretmenler,
program planlamacıları, program sağlayıcıları ve devam eden eğitim kurumlarındaki
yöneticilerin yanı sıra eğitim politikasından sorumlu kişiler tarafından sağlanan yetişkinlerin
öğrenmesi için eğitim ve kurumsal yardım üzerinedir. Amacı, toplumsal entegrasyon ve mesleki
kariyer açısından yönerge geliştirmek üzere sosyal çerçeveyi analiz etmektir; araştırma talep
odaklı ve hizmet ve emek gereksinimleriyle bağlantılı olarak yürütülmektedir.
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Alman Enstitüsü, yetişkin eğitim uygulamaları, araştırma enstitüleri, eğitim politikası ve
yönetimi ile Almanya'daki sürekli eğitim kurumlarıyla ve giderek artan uluslararası ölçekte olan
kurumlarla yakın işbirliği içerisinde çalışır. Politika ve uygulamadaki değişiklikleri gözlemliyorlar
ve akademik makaleleri profesyonel dergilerde ve dergilerde yayınlıyorlar. Buna ek olarak,
araştırma ortakları tarafından toplanan veriler diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
▪ Kısa açıklama
Yetişkin Eğitimi Alman Enstitüsü, Bertelmann Stiftung ile işbirliği içinde, devam eden
eğitimcilere yönelik bir portal olan https://wb-web.de/ için b Portal, sürekli eğitim ve öğretim
sağlayıcıları (yetişkin eğitim merkezleri, özel kurumlar, serbest çalışanlar vb.) Ile kapsamlı
araştırma ve tartışmalara dayanır ve kaliteyi arttırmak için sürekli eğitim programları geliştirir,
uygular ve değerlendirirken eğitmenleri destekler açık ve bağımsız bir platform ile Almanya'da
sürekli eğitim ve öğretim sağlanmasını hedefler. Portal aynı zamanda ağ oluşturma olanakları
da sunmaktadır.Bunun için bir web platformu geliştirilmiştir.
Platform, sürekli eğitim ve öğretim kurslarının nasıl geliştirileceği üzerine çok iyi yapılandırılmış
bir genel bakışa sahiptir ve aşağıdaki adımların / faktörlerin dikkate alınmasını önerir:
-Konu Başlığı
-Belirteçler (iş hayatının / kişisel yaşamın eğitimden nasıl yararlandığını, bunları çalışma
hayatında / kişisel yaşamlarında nasıl kullanabileceklerini, bu yeterliliklerin kazanılması
gerektiği)
-hedef grubu (özellikler, motivasyon, mevcut durum, öğrenme için olası ön koşullar, olası kişisel
katkı)
(teklifin amacı, öğrenilmesi gerekenler ve nasıl öğrenileceği, edinilecek nitelikler, öğrenme
çıktılarının olası denetimi)
-içerik/başlıklar
Ders Yapısı (İçeriğe Genel Bakış, Amaçlar, Yöntemler, Medya)
-yöntemler (didaktik yöntemler)
-organizasyon (bir olay türü, zamanlama)
yer ve ortam (alan talepleri ve hangi medyanın kullanılacağı)
Buna ek olarak, eğitim organizasyonundan sorumlu kişi, kursu geliştirmek için yerel eğitim
sağlayıcıları veya serbest eğitimcilerle işbirliği yapabilir. Bu nedenle, bu kişinin eğitim
sağlayıcılarının yerel görüntüyü bilmeleri / araştırmaları gerekiyor.
▪ Katılımcılar
Bu şema, aşağıdaki ortak çalışanlardan oluşan bir ortaklık tarafından geliştirilecektir.
1. Alman Yetişkin Eğitimi Enstitüsü Yaşamboyu Öğrenme için Leibniz Merkezi. Ulusal ve
uluslararası sürekli eğitimde menfaat sahipleri arasında temas kurmakta ve dolayısıyla bu
alanda merkezi, disiplinler arası aktif temas sağlamaktadır. Altyapı sağlayarak ve yayınlar, veri
tabanları ve genel halkla ilişkilerle bilgi aktararak araştırmalara olanak tanır. Araştırma,
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geliştirme ve altyapı hizmetlerini birleştirmenin stratejik hedefine uygun olarak, her iki
departman da birlikte çalışır.
2. Programlarını toplumu güçlendirmek ve bireylerin bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli
kaynakları geliştirerek tüm potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanan
Bertelsmann Stiftung. Çalışmalar, insanlara odaklanır çünkü bireyler, siyasi, ekonomik ve
kültürel olarak katılabilecek bir konumdadır . Bertelsmann Stiftung'un programları, gerekli
bilgiyi ve uzmanlığa erişimi sağlarken, durumun düzelmesini sağlayacak çözümler geliştirir.
3. İlave bilgi ve veriler, yerel ve eyalet yetişkin eğitim merkezleri, özel kurumlar, serbest
çalışanlar gibi sürekli eğitim sağlayıcılarından eklenecektir.
▪ Maliyet / Finansman
Bu platform hakkındaki bilgiler ücretsiz olup herhangi bir ücret alınmadan kullanılabilir.
▪ Faydalanıcılar
Bu projenin yararlanıcıları Almanya'daki sürekli eğitimciler ve eğitim planlayıcılarıdır. Elde
edilen kurallar ve veriler, toplanan bilgilerin kalitesine ve sonuçlarına bağlı olarak güçlü veya
koşullu olabilir. Bu bilgi, genel eğitim sisteminin kalitesini ve eşitliğini geliştirmeye yardımcı
olur.
Ayrıca, nihai faydalanıcılar, sürekli eğitim ve öğretim ile aileleri ve toplulukları üstlenmeyi
öğrenen öğrencilerdir. Toplum, genel olarak, bu tavsiyelerden de yararlanır ve başarılı bir
şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilir.
▪ Gerekli kaynaklar
Ana kaynak, sürekli eğitim ve öğretim kurslarının geliştirilmesinden sorumlu personel için bir
bütçedir, örneğin anahtar ajanlar. Ayrıca, bu kurslarla nitelikli personel ve kaliteli eğitim
programlarına ihtiyaç duyulmakla kalınmayıp aynı zamanda maddi açıdan maliyetler de
bulunmaktadır: bilgisayarlar, İnternet ve ilgili materyaller gerekmektedir. Eğitimle ilgili
raporlama, keşif veya deneysel araştırmalar yapmak gibi bu projeleri geliştirmeye yönelik
harcamaları kapsar.
▪ Elde edilen ürünler ve sonuçlar
Bu En İyi Uygulamanın uygulanması sırasında farklı ürünler elde edilir:
1. Planlama hakkında bilgi: Eğitim planı, eğitimin kim tarafından sağlanacağı ile çırak ya da
stajyerinizin eğitimin yapılandırılmış bileşenini alması için nereye ve nerede olacağını
ana hatlarıyla belirtecektir. Sınırlı bir şekilde bir eğitim planı hazırlanmalı ve çalışma
belgesi olarak değerlendirilmelidir. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek
olmalıdır.
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2. Sürekli eğitim ve materyal ile eğitimin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Başarılı eğitim aşağıdakilere bağlıdır:
- Katılımcıların eğitim ihtiyaçlarının doğru tespiti
- Özenle hazırlanmış bir eğitim planı
- İyi yönetilen eğitim ayrıntıları
- Kapsamlı ve ilgili malzemeler
- Zorlayıcı bir öğrenme deneyimi sunmaya hazır eğitimciler
Avantajları ve dezavantajları ile büyük bir dizi ve çeşitli eğitim yöntemleri vardır. Bir kurs dizayn
ederken, birkaç yöntemden oluşan sağlıklı bir karışım, çeşitlilik sağlar, monotonluk ve
sıkıcılıkların üstesinden gelir ve katılımcıları enerjize eder. Kursun tasarım süreci; uygun
hedefleri belirlemek, hedeflerle bağlantılı içeriği seçmek, hedeflere nasıl ulaşılacağını seçmek,
belirli bir öğrenmeyi değerlendirmek, öğretim tarzını ve katılımcıların dersin nihai rolü ve
dersin nasıl değerlendirileceği önemlidir.
3. Deneyim raporları ve vaka örnekleri: Deneyim raporları ve vaka örneği çalışmaları, eğitim
çerçevesinde yer alan gerçek sonuçlarla birlikte gerçek olaylara dayanmaktadır. Vaka
incelemesi yaklaşımı, bu gibi aktif öğrenme stratejilerinin kurumlarda uygulanması ve
değerlendirilmesinin bir yoludur. Bu deneyimler, sürekli eğitim ve öğretim programlarında
beceri ve bilgi geliştirmede önemli bir role sahiptir. Deneyim raporları ve vaka örneği,
tasarlanan programların benimsenmesinin ve uygulanmasının deneyimlerini (hem iyi hem de
kötü) tartışmaktadır. Tecrübelerin sonucunda toplanan bilgiler, mevcut eğitimin etkililiğini
değerlendirmeye ve gelecek eğitim oturumlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.
Daha fazla bilgi için
 https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/kursplanung.html
(kursların
gelişimi
hakkında genel bilgi)
 https://wb-web.de/material/lehren-lernen/was-muss-ich-bei-der-kursplanungbeachten.html (
kursların geliştirilmesi için kontrol listesi).
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EN İYİ UYGULAMA İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve
kullanışlı
Aktarılabilir
/
Uyarlanabilir
/
Tekrarlanabilirlik
İyi yönetilmiş(liderlik, planlama ve
iletişim)

EVET
X

Yenilikçi
Potansiyel çarpan etkili
Sürdürülebilir
İyi tasarlanmış ve uygulanmış
Test
edildi
değerlendirildi.
Doğrulanabilir sonuçlar ile

X
X
X
X

HAYIR

FAKAT…

Açıklama

X

Bazı vaka örnekleri verilmektedir,
ancak derslerin ne kadar iyi
yönetildiğine dair kesin bir kanıt
bulunmamaktadır.

X

verilen
bilgiler
kapsamlı
bir
araştırmanın sonucudur ve sunulan
tek
yapılar
/
yöntemler
yayınlanmadan önce test edilir
ancak
tek
projeler
için
değerlendirme raporu gibi sert bir
kanıt bulunmamaktadır

X

▪ En İyi Uygulamanın Değerlendirilmesi
Genel olarak, En İyi Uygulama dosyası, yerel ajanlar için ekonomiktir ve faydalıdır ve mevcut
ihtiyaçlara ve beklenmedik değişikliklere kolayca aktarılabilir, uyarlanabilir ve çoğaltılamaz.
İyi idare edilir, bu, projeyi gerçekleştirmek için açık bir liderlik olduğu, planlamanın önemli
noktalarının net olduğu ve aracılar arasında iyi bir iletişim kurduğu anlamına gelir. Bununla
birlikte, derslerin ne kadar iyi yönetildiğini kanıtlamak için yeterli bilgi bulunmamaktadır.
BP'nin yenilikçi olduğu ve potansiyel çoğaltıcı etkisinin uzun bir süre sürdürülebilir olduğu
vurgulanmalıdır.
Adımlar iyi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bununla birlikte, verilen bilgiler geniş kapsamlı
araştırmanın sonucu ve sunulan ve yayınlanmadan önce test edilen tek yapı / yöntemlerin
sonucudur, ancak tek proje için bir değerlendirme raporu gibi sert bir kanıt bulunmamaktadır.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması İçin Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel
ortaklıklar

Eğitim ihtiyaçları
analizi

MEÖ programlama

Etki
Değerlendirmesi
x

Wisamar tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
Etki Değerlendirmesi: Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisini nasıl
değerlendirirsiniz. İşgücü piyasası ihtiyaçları ile alakalı olarak topraklarda
sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğreniminin gerçek etkisinin tanımlanması.
Verimliliğini değerlendirmek.
2. EN İYİ UYGULAMA AÇIKLAMASI
2.1 Kuruluş tanımlama

Adı

RKW Baden Württemberg

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Nüfus
Kurumun misyonu

Germany/ Baden-Württemberg
Kar amaçsız özel
Baden-Württemberg, 10.777.000
RKW
Baden-Württemberg,
federal
eyalet
BadenWürttemberg'deki orta ölçekli şirketlerin ortağıdır. Büyük
veya küçük sorunlarla, yeni pazarlara erişime veya stratejik
yeniden konumlandırma planlamaya yardımcı olur.
http://www.rkw-bw.de/rde/

Web

Baden-Württemberg, Almanya'nın güneybatısında, Yukarı Ren'in doğusunda yer alan bir
devlettir. Büyüklük ve nüfus açısından Almanya'nın üçüncü en büyük devletidir.
RKW Baden-Württemberg, Baden-Württemberg eyaletinde 10.777.000 nüfusa sahip orta
ölçekli şirketlerin ortağıdır. Ana prosedürleri, hedefe yönelik danışmanlık ve uygulamalı
tavsiyelerle desteklenmektedir. Büyük veya küçük sorunlarla, yeni pazarlara erişime veya
stratejik yeniden konumlandırma planlamaya yardımcı olur. Başarıyı sağlamak için, gelecekte
ihtiyaç duyulan şeyleri tanımak, yenilikçi güç geliştirmek ve yeni fikirler uygulamak gereklidir.
Bir kuruluşun üç temel ihtiyacı vardır: Danışmanlık, ileri eğitim ve bilgi. Bunlar bizim için çok
önemli olan üç ana temadır. Bu temalar The RKW-System ile ele alınmaktadır . Küçük ve orta
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ölçekli şirketlere ortak olma konusundaki kapsamlı tecrübemizden yararlanabilirsiniz. RKW
Baden-Württemberg, Almanya çapında bir organizasyonun parçasıdır ve yasal ve ekonomik
olarak bağımsızdır.
RKW Baden-Württemberg, Almanya çapında bir organizasyonun parçasıdır ve yasal ve
ekonomik olarak bağımsızdır. Ağları birbirine bağlar, Ticaret Odaları, özel kuruluşlar ve kamu
bankaları ile işbirliği yapar. Land Baden-Württemberg'in geleceğe dönük projelerini ve eşlik
eden konsültasyon programını koordine eder.
▪ Kısa açıklama
'KOBİ'lerde eğitim denetimi' projesinin amacı, sürekli eğitim ve öğretim değerini görünür,
planlanabilir ve ölçülebilir kılmak için araç ve yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Modeli
takiben, sürekli eğitim ve eğitimin etkisinin ölçülmesi bir döngü parçasıdır ve bu nedenle bir
kursun sonunda başlamaz, ancak baştan itibaren dikkate alınması gerekir. Eğitim ihtiyaçları
belirlendikten sonra, sürekli öğrenimin planlanması, öğrenme çıktılarının tanımı da dahil olmak
üzere başlamalıdır.
Bu aşamada, aşağıdaki sorular önemli bir rol oynamaktadır:
-

Eğitim sonrasında şirkette mevcut duruma kıyasla nelerin farklı olması gerektiği ve
bunun sonrasında nasıl fark edilebileceğinin ortaya konması ?

-

Şirket için sürekli eğitimin yararları nelerdir?

-

Sürekli eğitim, şirket hedeflerine ulaşmak için nasıl yardımcı olur?

Ayrıca, eğitim başlamadan önce, aşağıdaki soruları yanıtlayan bir transfer planı
oluşturulmalıdır:
-

Eğitime katılanlar eğitimden sonra öğrendiklerini uygulayarak hangi görevleri yerine
getirecek?
Hangi sonuçlar bekleniyor?
Eğitim sonrasında çalışanların desteklenmesinden ve sonuçların gözden
geçirilmesinden kim sorumludur?

Eğitimden sonra;
-

Sürekli eğitim planlandığı gibi gerçekleştirildi mi?
Plandan sapmalar oldu mu?
Katılımcılar amaçlanan eğitim başarısına ulaştı mı?
Transfer planında değişiklikler yapmak gerekli mi?
Transfer planı planlandığı gibi uygulandı mı?

Bu sorulara varolan duruma bakarak cevap verilmelidir: Böylece, mevcut gelecekte neyin
gerekli olduğunu, eğitimle yenilikçi gücü geliştirebilir ve yeni fikirler uygulanabilecektir.
▪ Katılımcılar
Proje çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından gerçekleştirilmiştir.
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- RKW Baden-Württemberg, sağlam eğitim, uzun süre iş tecrübesi, vizyon ve taahhüt ile
kalifiye bağımsız danışmanlar ve deneyimli kişiler tarafından kurulmuş bir organizasyondur.
Bunlar, potansiyelin geliştirilmesinde ihtiyaçları, seçenekleri, fırsatları ve desteği tanıyan ve
küçük ve orta ölçekli şirketlerin daha rekabetçi olmalarına yardımcı olan uzmanlardır.
- RKW Kompetenzzentrum: Bu ortak, KOBİ'lerle birlikte, vasıflı işçiler, yenilikler ve kurumsal
gelişime odaklanan geleceğin zorluklarına çözüm bulmak için çalışır. Üretim ve zanaat
sektörünün küçük ve orta ölçekli işletmelerine odaklanırlar. Ekonominin geleceği için yeni
işletmelerin yaratılması toplumdaki önemli bir anahtardır.
RKW Yeterlilik Merkezi, Alman Bundestag'ın kararını takiben Federal Almanya Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı (BMWi) olan RKW'nin Kar amacı gütmeyen bir araştırma ve geliştirme kurumu
ve Alman İşi Yenilik Merkezi'dir. RKW Yeterlilik Merkezi, kendisini ekonomik süreçte yer alan
tüm tarafların birlikte çalıştığı bir platform olarak görmektedir. Şirketler; sosyal ortakları,
dernekleri, siyaseti ve bilimi içeren tarafları bünyesinde temsil edilmektedir.
Bu projede seçilmiş 6 işletme bulunmaktadır:
-

BILZ GmbH + Co. KG. Takım sıkıştırma sistemleri ile çalışan bir firmadır.
FEINGUSS BLANK GmbH: Üretim döküm parçalarıyla odaklıdır.
Bernd Kußmaul GmbH. Teknik süreçlerin mimarlarıdır, üretim süreçlerini uygularlar.
Freidrich Lütze GmbH. Kurulum ve iletişim teknolojisine çok esnek C-Track kablolarıyla
çalışan bir şirkettir.
Profil tüm gruppe. Bunlar şekillendirme sistemleri, rulo şekillendirme aletleri ve seri
üretim montaj hazır profilleri ile çalışırlar.
Theben AG. İşlerini enerji tasarrufu konusuna odaklıdırlar.

▪ Maliyet / Finansman
Bütçe hakkında bilgi bulunmamaktadır. Proje, finans ve ekonomi bakanlığı Baden-Württemberg
ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) tarafından finanse edilmiştir..
▪ Faydalanıcılar
Nihai faydalanıcılar, eğitim ve yeterlilik gereksinimleri olan KOBİ'ler ve çalışanlardır:
1. Faydalanıcılar: KOBİ'lerin daha ileri eğitim programı, bu şirketler üzerinde tespit edilen
farklı ihtiyaçları kapsar. Eldeki veri miktarı istikrarlı bir şekilde artmakta ve bu bilgi
başarıya ulaşmayı garantilemektedir. İyi seçilmiş bilgilerle, daha sağlam ve daha iyiye
ulaşılmaktadır. Yüzlerce istişareden edinilen tecrübe ile, KOBİ'lerin mevcut ticaret
pazarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl ilave eğitim önlemleri alınmaktadır.
Örneğin, RKW, KOBİ'lere kişisel danışman sunmaktadır.Bu danışmanlar iş yerlerinde
oluşan sorunlara çözüm üretebilecek nitelik ve kapasitededir.
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2. Eğitim ve vasıf ihtiyaçları olan çalışanlar. Tüm deneyim, araştırma ve ekonomiden uzmanlarla
yoğun işbirliği temeline dayanan en yeni bulgulara ve gelişmelere bağlıdır. Nihai hedef,
şirketleri daha karlı kılmak için emek piyasasının gereksinimlerini çalışanlara eğitim ve yeterlilik
ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmektir.
▪ Gerekli kaynaklar
Değerlendirme yapan ve sürekli eğitimin ve eğitimin etkisini ölçen personel için bir bütçenin
olması zorunludur. Etki değerlendirme maliyeti, değerlendirilmekte olan programa, ilgi
sonuçlarına ve çalışmanın yerel bağlamına göre birçok faktöre bağlıdır. Örneğin:
-

-

-

Değerlendirme soruları: Değerlendirme sorularının sayısı ve türü maliyetleri etkiler.
Çok sayıda değerlendirme sorusu tipik olarak örneklemenin boyutunu ve / veya farklı
veri toplama araçlarının sayısını artıracaktır.
Program özelliklerinin uygulanması: Ölçülecek birincil sonuç (lar) ve sonucun ne kadar
hızlı değişeceği, örnekleme için önemlidir.
Değerlendirme tasarımı: Etki değerlendirmesi için kritik tasarım özelliği, bir karşı
karşıya kalma durumu sağlayacak bir karşılaştırma grubunun belirlenmesidir.
Programın ve program dışı popülasyonlar için örnek büyüklüğü, coğrafi kapsam ve veri
toplama türleri (ör. Nüfusa dayalı anket, tesis temelli anket, derinlemesine katılımcı
görüşmeleri) tüm nüfus maliyetlerini belirtir.
Ülke bağlamı: Yerel veri toplama maliyetleri, veri toplama, taşıma maliyetleri, etik
inceleme maliyetleri gibi yerel kapasiteye bağlı olarak ülkeler arasında değişir.

Etki, değerlendirme soruları, değerlendirme tasarımları, ülke bağlamı, anonim anketler vb. gibi
farklı araçlar boyunca değerlendirilebilir. Etki değerlendirmesini yapacak materyaller çok iyi
yapılandırılmış olmalı ve tüm bir süreç boyunca ilgili bir kişiyi sistematik bir şekilde
yönlendirmeye katkı sağlamalıdır.
▪ Elde edilen ürünler ve sonuçlar
Nihai bir ürün olarak el kitabını aldık. Bu el kitabı, modelin, araçların ve yöntemlerin açıklandığı
KOBİ'lerin eğitim kontrolünde olduğu gibi uygulamanın örneklerini veren kullanıcıya yardımcı
olacak yönleri de belirleyecektir.
- Manuel: Gösterge; gösterge ölçümü için etki ve spesifikasyonları değerlendirecek standart bir
çerçeve oluşturmaktadır. Sağlanan tanımlar ve metodolojiler, eğitim programları bağlamında
istatistiklerin tutarlı bir şekilde kullanılmasını ve yorumlanmasını sağlayacaktır. Bu göstergeleri
hesaplamak için gerekli veriler, politika yapıcıların zaman içindeki ilerlemeleri gözden
geçirmelerini ve sonuçlarını diğer ülkelerin tahminleri ile karşılaştırmalarını sağlamak için diğer
İyi Uygulamalar bölümünde yer alan standart yöntemlerle toplanacaktır.
- Araçlar ve yöntemler: Uluslararası olarak karşılaştırılabilir faktörlerin daha kapsamlı bir setinin
sunulmasıdır.Göstergelerin uygun yorumu hakkında ölçüm özellikleri ve pratik rehber ile
detaylı olmalıdırlar.
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- Örneklemek; bu yöntem, elemanların tutarlı bir şekilde kullanılmasını ve yorumlanmasını
sağlamak için En İyi Uygulamayı kullanan kişiye yardımcı olacaktır. Bu,kişinin iyi kullanımını
vurgular ve elde edilmesi gereken bir kalıp ve sonucu doğrulayacaktır.
Daha fazla bilgi için
 http://www.bildung-controlling.de/leitfaden-bildungscontrolling/ (buradan projenin
broşürü ve kılavuzlar indirilebilir)
EN İYİ UYGULAMA İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
EVET HAYIR FAKAT…
Yerel ajanlar için ekonomik ve
kullanışlı

X

Aktarılabilir / Uyarlanabilir /
Tekrarlanabilirlik

X

İyi yönetilmiş(liderlik, planlama
ve iletişim)
Yenilikçi

X

Potansiyel çarpan etkili

X

Sürdürülebilir

X

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

X

Test edildi - değerlendirildi.
Doğrulanabilir sonuçlar ile

X

Açıklama

X

▪ En İyi Uygulamanın Değerlendirilmesi
En İyi Uygulama dosyası, yerel ajanlar için ekonomiktir ve faydalıdır ve mevcut ihtiyaçlara ve
beklenmedik değişikliklere kolayca aktarılabilir, uyarlanabilir ve çoğaltılır olabilir.
İyi idare edilir, bu, projeyi gerçekleştirmek için açık bir liderlik olduğu, planlamanın önemli
noktalarının net olduğu ve aracılar arasında iyi bir iletişim kurduğu anlamına gelir.
BP'nin yenilikçi olduğu ve potansiyel çoğaltıcı etkisinin uzun bir süre sürdürülebilir olduğu
vurgulanmalıdır.
İyi tasarlanmış ve uygulanmış olduğu kontrol edilmiştir. Ayrıca, test edilip değerlendirildikten
sonra doğrulanabilir sonuçlara sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
Bu En İyi Uygulama, NOTUS tarafından geliştirilmiştir. NOTUS Applied Social Research,
istihdam, işgücü piyasası ve mesleki eğitim analizinde yerel ve uluslararası gelişme alanlarında
uzunca bir kariyeri olan İspanyol uzmanlar tarafından yakın zamanda yaratılmış ve kurulmuş,
sosyal alanda uygulanan araştırmalara adanmış kar amacı gütmeyen bir dernektir. NOTUS'un
misyonu, Güney Avrupa ve Akdeniz Havzası ülkelerinin toplumsal sorunlarıyla ilgili uygulamalı
çalışmalar geliştirmek ve topraklarının toplumsal olarak sorumlu ve sürdürülebilir olarak
büyümesinde rol alan kilit kamu ve özel aktörleri (ekonomik ve sosyal) desteklemektir.
1.

EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALAN

MEÖ için yerel
ortaklıklar

İhtiyaç analizi eğitimi

MEÖ programlama

x

Etki
değerlendirmesi

x

Consorcio del Pacto Bölgesel tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere
odaklanmaktadır:
 Eğitim ihtiyacı analizi: İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve MEÖ teklifini proaktif olarak
uyarlama eğilimini nasıl izlenebileceği, eğitim ve beceri açısından mevcut ve gelecekteki emek
piyasasının ihtiyaçlarını bilmek için yerel ajanlar tarafından uygulanan en iyi metodolojilerin
tarifi.
 MEÖ Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanı?. Bölgede oluşturulan
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri
Adı

Public employment services in Aragon – DETECTA

Ülke/Şehir/Bölge
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu

Spain / Aragon
Kamu
Aragon, 1,350,000

Kurumun misyonu
Web

Kamu iş bulma merkezi
http://www.aragon.es/inaem
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Aragon, İspanya'da özerk bir topluluktur. Kuzeydoğu İspanya'da bulunan Aragon özerk
topluluğu, kuzeyden güneye doğru üç ilden oluşur: Huesca, Zaragoza ve Teruel. Başkenti
Zaragoza’dır. Mevcut nüfus 1.350.000 kişidir. 2009'da Aragon'daki Kamu İstihdam Hizmetleri,
beceri ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim yoluyla beceri farkını azaltmak için tasarlanmış bir
program olan DETECTA'yı başlatmaya karar vermiştir. Uygulama, Kamu İstihdam Sistemi
aracılığıyla Aragon bölgesel yönetimi tarafından yönetilir. Bu nedenle, kamu ve özel sektöre
(sosyal ajanlar, eğitim merkezleri, şirketler ve iş birlikleri, Aragon bölgesel hükümetinin diğer
birimleri) ait çok sayıda aktörün işbirliğine ihtiyacı vardır. Bu kamu politikalarının başarısı, emek
ve eğitim piyasasında yer alan tüm paydaşlar arasındaki işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. İnsan
kaynakları becerileri, bir bölgenin üretim sisteminin geliştirilmesi için kilit faktördür. Bu
becerilerin özellikleri orta ve uzun vadede mevcut ekonomik ve eğitim sistemlerine, İstihdam
Mesleki Eğitimine ise kısa vadede bağlıdır. Eğitim ve beceri ihtiyaçlarını saptamak için bir
yöntem oluşturmak, halk eğitiminin doğru tasarımı için yaşamsal öneme sahiptir.
• Kısa tanıtım
DETECTA, 2009 yılında Aragon'daki Kamu İstihdam Hizmetleri tarafından başlatılan bir araçtır.
Bölgedeki işgücü piyasasının eğitim ihtiyaçları konusunda gerçek bir tanım koymayı
amaçlamaktadır. Bu tanım, bölgesel hükümetin Aragon'da İstihdam için Mesleki Eğitim'i
mantıklı bir şekilde ve mevcut ve gelecek sosyo-ekonomik duruma göre planlamasına yardımcı
olacaktır. Bu aracın hazırlanmasına farklı paydaşlar katılmaktadır. Program, gerekli tüm bilgileri
derleyen yapıyı izleyen yıllık hedefler ve faaliyetlere sahiptir: - Mesleki eğitimin işgücü
piyasasının ihtiyaçlarına göre yeterliliği hakkında teknik çalıştaylar;
- İstihdam Eğitimi Temel Bilgilendirme Ağı,
- Kamu İstihdam Hizmetleri'nden teknisyenlerle çalışma oturumları;
- İstatistiksel analiz;
- Yerel kalkınma ajanlarına düzenli sorgular;
- Ana kurumlar ve İK şirketleri (Adecco, Infojobs, vb.) Ile düzenli temaslar.
Bu plan aynı zamanda İstihdam için Mesleki Eğitim sunan eğitim merkezleri için çok yararlı bir
bilgi belgesidir. Sonuçlar şirketler, eğitim merkezleri vb. arasında yıllık olarak yayımlanmakta
ve ana paydaşlar, özellikle de bölgesel hükümet tarafından İstihdam Mesleki Eğitimi teklifi
hazırlamak için kullanılmaktadır. Bu program, İspanya'da Kamu Yönetiminde İnovasyon
Ödülleri'ni (2012) kazanmıştır.
• Yer alan ortaklar
Kamu İstihdam Servisi, sendikaların (işçi temsil eden), ticaret derneklerinin ve şirketlerin
(özellikle KOBİ'leri temsil eden), Kamu İstihdam Servisinin teknisyenlerinin(iş arayanlar
açısından aktif işbirliği) programlarını koordine eden organıdır.Her yıl yaklaşık 200 organizasyon
ve uzman iş gücü ihtiyaçlarının analizine katılır.
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• Maliyet/Finansman
Bölgesel bütçe
▪

Faydalanıcılar

Başlıca faydalanıcılar, Aragon'daki Kamu İstihdam Servisi tarafından sağlanan İstihdam Mesleki
Eğitimi katılımcılarıdır. İlk aşamada çalışan ve iş arayan kişiler, aynı zamanda eğitim merkezleri,
üniversiteler, İK şirketleri, karar vericiler vb. Şirketler ve diğer menfaat sahipleri. DETECTA,
dolaylı olarak mesleki eğitim planını MEÖ sağlayıcıları veya yerel aktörler gibi diğer menfaat
sahiplerine planlamak için faydalı yönergeler sunmaktadır. Bu planın nihai amacı, şirketlerin ve
ekonomik olarak aktif Aragon nüfusunun eğitim eksikliğini öğrenmektir. İhtiyaçlar çeşitlilik
gösterebilir; Bununla birlikte, işgücü piyasasındaki koşullar, bazı toplumsal gruplar ya da
"Kollektif" işçiler için benzer olabilir. INAEM tarafından değerlendirilen gruplar şunlardır:
-

Düşük vasıflı gençler

-

Kalifiye elemanlar (üniversite mezunları)

-

Kadınlar – İşsizler

-

Çalışanlar

-

Uyum zorluğu olan çalışanlar

-

Kırsalda çalışanlar

-

Krizde olan sektörlerde çalışanlar

-

Özel kollektifler

▪

Gerekli Kaynaklar

DETECTA, örgütlerin ve uzmanların yapılandırılmış bir şekilde katılımını organize etmek ve
koordine etmek ve bu danışma sürecinin analizini ve onaylanmasını gerçekleştirmek için
Aragon'daki Kamu İstihdam Servisi'nden önemli bir çaba harcamaktadır. DETECTA nın hedefleri
;
- Eğitim ihtiyaçlarını en iyi yansıtacak boyutları tanımlamak,
- Öğretmen eğitiminde bir öncelik göstergesi oluştururak, İstihdam için Eğitim
Planında bir program geliştirmek
- Sonuçları ekonomik faaliyet, profesyonel aile ve gruplara göre sınıflandırmak.
- Eğitim planlamasını kolaylaştırmak için gelecek eğitim ihtiyaçlarını saptamak
Orta vadeli bir istihdam programını geliştirmek için, özellikle aşağıdakilerle ilgili alanlarda,
program ortağı arasında işbirliği gerekmektedir:
-

Profesyonel Sertifika
Şirket içi eğitim planları
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-

Zor sosyal girişi olan grupların kısıtlamaları
Öğretim araçlarında iyileştirme - Teletraining

• Elde edilen ürün ve sonuçlar
DETECTA, her yıl Aragon'daki eğitim ihtiyaçlarını analiz eder ve bölgedeki Mesleki Eğitim
teklifini planlamak için pratik tavsiyeler sunar. İhtiyaç analizi, nicel ve nitel bilgileri aşağıdakileri
yapmak için birleştirir:
-

Emek ve beceri uyumsuzluklarına olan talebe göre, her eğitim uzmanlığının öncelik
seviyesini belirlemek
Ekonomik faaliyet, eğitim uzmanlığı ve hedef gruba göre en alakalı eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek
Sertifikasyon, işletmelerde sürekli mesleki eğitim, işgücü piyasasındaki dezavantajlı
gruplar, öğretici materyallerin geliştirilmesi gibi orta vadeli eylem için öneriler sunmak

Bu uygulamanın en önemli ürünleri Aragon bölgesinden Kamu İstihdam Hizmetleri web
sitesinde her yıl yayınlanan sonuçlardır. Uygulamanın sonuçları şöyledir:
▪

İşgücü piyasasındaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi;
işgücü piyasasındaki beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi;
İstihdam için Mesleki Eğitimin Aragon'da uyarlanarak uyarlanması
Eğitim ve beceri tanımı yapılması
Daha fazla bilgi için

 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesE
mpleo/AreasTematicas/Formacion/AccionesInvestigacion/ci.Detección-denecesidades.detalleInaem
 http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/
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3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVET HAYIR FAKAT…

Açıklama

x
Bu uygulama, bölgesel
düzeyde kamu istihdam
hizmeti
tarafından
başlatılmıştır.
Bununla
birlikte, bu yaklaşım yerel
ajanlar için ekonomiktir
ve
faydalıdır,
yani
istatistiksel
analizle
birlikte yapılandırılmış bir
danışma
sürecinin
kurulmasıdır.

Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

x
Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x
İyi
yönetilmiş(liderlik,planlama
iletişim)
Yenilikçi

ve

Yapısal bir danışma
sürecinin oluşturulması
yerel düzeyde tutulabilir.
İstatistiksel analizle
kombinasyon bölgesel
aktörlerin katılımını
gerektirir

İyi
yönetilmiş
görünmektedir.

x
İşgücü
piyasasının
bölgesel
analizleri
çerçevesinde
yenilikçi
olan bir MEÖ dür.
x

Potansiyel çarpan etkili

Sürdürülebilir

Bu,
şirketlerin
ve
kuruluşların
artan
katılımıyla çarpıcı bir etki
göstermektedir.
Yerel
seviyelerde
ortaklığı
teşvik eder
x

2009
dan
beri
uygulanmakta olup hala
devam ettirilmektedir.
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İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Mevcut dokümanlara
göre iyi tasarlanmış ve
uygulanmış gibi
görünmektedir.

x

2012 yılında İspanya'da
Kamu Yönetiminde
İnovasyon Ödülleri'ni
kazanmıştır. Proje Nemesi
(nemesi-project.eu)
tarafından iyi uygulama
olarak seçildi.

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

▪

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Genel anlamda, yaklaşım, yerel ajanlar için uygun maliyetli ve yararlıdır, yani, istatistiksel
analizle birlikte yapılandırılmış bir istişare sürecinin oluşturulması.
Yapısal bir danışma sürecinin oluşturulması yerel düzeyde tutulabilir. İstatistiksel analizle
kombinasyon bölgesel aktörlerin katılımını gerektirmektedir.
İyi idare edilmiş gibi görünmektedir.
Mesleki Eğitim ve Öğretimin sunumunu adapte etmek için işgücü piyasasının bölgesel analizi
çerçevesinde yenilikçidir. Yerel seviyelerde ortaklığı teşvik ederek şirketlerin ve
organizasyonların artan katılımında çarpıcı bir etki gösterir.
2009 yılından beri aktif durumdadır ve plan tutmaktır. Mevcut dokümanlara göre iyi
tasarlanmış ve uygulanmış gibi görünmektedir.
2012'de İspanya'da Kamu Yönetim Ödülleri'nde Yenilik Kazandı. Proje Nemesi tarafından iyi
uygulama olarak seçilmiştir.
4. YORUMLAR
DETECTA aracı, Aragon bölgesindeki İstihdam Mesleki Eğitiminin bölgesel teklifini planlamak
için kısa ve orta vadeli yönergeler sunmaktadır. Temel gücü, mevcut aktörlerin istatistiksel
analizi ile birlikte yapılandırılmış bir istişare sürecinde bölgesel aktörlerin katılımıdır. Mesleki
eğitim için öncelikler, işgücü talebi, beceri uyumsuzlukları ve mesleki eğitim öğretim
kurslarındaki
katılımcıların
istihdam
oranı
dikkate
alınarak
oluşturulmuştur
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi
x

MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi

Consorcio tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 Eğitim ihtiyacı analizi: İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve MEÖ teklifini proaktif olarak
uyarlama eğilimini nasıl izleyeceksiniz? Eğitim ve beceri açısından mevcut ve gelecekteki iş
gücü piyasasının ihtiyaçlarını bilmek için yerel ajanlar tarafından uygulanan en iyi
metodolojilerin tarifi
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır? Bölgede uygulanan Mesleki
Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit edilen
uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve uygulanması.
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Organizasyon bilgileri
Adı

Fundació Lacetània

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu
Web

Spain / Catalonia / Manresa
Özel
Comarca Bages, 175.000 kişi
Temel ve sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi
http://www.fundaciolacetania.org

Manresa, Barselona'nın iç kesiminde, Plà de Bages bölgesinin başkentidir. Tekstil, metalürji ve
cam endüstrileri ile endüstriyel bir alandır. Fundació Lacetania, Katalonya'daki öğrenciler ve
işletmeler arasındaki ilişkiyi teşvik etmesi bakımından yenilikçi bir projedir. Amacı, okullar ve
ticaret bölgesi arasındaki ilişkileri güçlendirmektir. Vakıf 1.500'den fazla şirketle anlaşmalar
imzalamış olup
şu anda Bages'deki onbir okuldan öğrenciler bu bağlantılardan
yararlanmaktadırlar. Fundació Lacetània, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve geliştirilmesinde
lider bir kurumdur.
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2.2. En iyi uygulamanın tanımı
▪ Kısa tanıtım
.
Fundació Lacetani, 1990'da Bages'in metal işveren örgütü Manresa Ticaret ve Sanayi Odası ve
ortaokul Lacetian tarafından kuruldu. İlk amacı, IVET öğrencilerinin işyerinde eğitimini
arttırmak ve IVET okulları ile yerel şirketler arasındaki bağlantıları güçlendirmekti. Yıllar
geçtikçe ilk ortaklık büyütülmüştür. Günümüzde, vakıf, yerel yönetimler, işveren örgütleri ve
sendikalar da dahil olmak üzere dokuz orta öğretim okulunun ve çeşitli kamu ve özel aktörlerin
desteğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
Fundació Lacetània, diğer kurumların işbirliğiyle 2001'de Uygulama Eğitim Merkezi'ni kurdu.
Saray Sergisinde yer aldı ve Vakfın kendisinin ve diğer kurumların dışındaki kuruluşlar
tarafından işe alınan aktif çalışanların eğitilmesine katkı sağlayan gelişmiş bir teknoloji ile
donatılmış makine ve teçhizatla donatıldı.
Merkezin amacı, metal sektörüne yönelik yüksek kaliteli sürekli mesleki eğitimi teşvik etmektir.
Geri dönüşüm ya da beceri kazandırma ihtiyacı duyan hem işsiz hem de aktif işçiler için mesleki
eğitim sağlanmaktadır. Proje tasarımı, mekanik imalat, otomasyon, bakım ve doğrulama gibi
geniş nitelikleri kapsar. Merkez, yerel iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını izlemek ve MEÖ teklifini
uyarlamak için yerel ortaklığın ve özellikle metal sektörünün yerel şirketlerinin işbirliğinden
yararlanmaktadır.
▪

Yer alan ortaklar

Uygulama Eğitim Merkezi, Fundació Lacetània'ya aittir. Fundació Lacetània'ya ek olarak,
merkezin kuruluş yöneticileri Manresa, Manresa Ticaret ve Sanayi Odası, Metal işveren
örgütleri, KOBİ'lerin işveren örgütü ve Caixa Manresa (yerel banka) belediyesidir. Merkez, kırk
işbirlikçi şirketle birlikte çalışmaktadır.
Merkez, 2001 yılında Manresa Şehri, Caixa Manresa Manresa Ticaret ve Sanayi Odası,
Lacetània Metalürjik İşverenler Bages Bages Pimec ve 32 firmanın İstihdam, Sanayi, Ticaret ve
Turizm Bakanlığının finansal katkılarıyla kurulmuştur.
Merkezin yönetimi, şirketler, sendikalar, işveren örgütleri ve yerel yönetimler de dahil olmak
üzere çeşitli kamu ve özel yerel aktörlerin temsilcilerinden oluşur.
▪

Maliyet/Finans

Merkez, teşvikçilerinin ve işbirliği yapan 32 şirketin maddi katkısı sayesinde kurulmuştur. Aynı
zamanda Katalan yönetiminden de destek almıştır.
Merkez, İspanya'da MEÖ finansmanının düzenlemesine uygun olarak Mesleki Eğitim ve
Öğretim kurumu için kamu finansmanından yararlanmaktadır.
▪

Faydalanıcılar

Uygulama Eğitim Merkezi, kuruluşundan bu yana 7000 faydalanıcıya yaklaşık 600 kurs
sağlamıştır.
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Merkez işsizler ve aktif işçiler için genel mesleki eğitim kurslarının yanı sıra özel olarak yerel
şirketlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış Mesleki Eğitim ve Öğretim kurslarını da sunmaktadır.
Merkez, yerel şirketlerde işyerinde eğitim (IVET öğrencileri için çift mesleki eğitime benzer
şekilde) içeren, işsizler için yenilikçi bir eğitim programı geliştirmiştir.
Merkez, KOBİ'ler ve özellikle mikro işletmeler için sürekli mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına
aktif olarak katılmaktadır. Merkez ayrıca, ürün tasarımı, imalatı ve doğrulaması açısından yerel
şirketlere teknik destek de sunmaktadır.

Vakıf, her yıl Manresa Kent Merkezi Katalonya Eğitim Bakanlığı, Bages, Berguedà ve Solsonès
ilçe konseyleri ile birlikte Manresa Öğrenci fuarını düzenlemektedir. Aynı zamanda, ortaokul
öğrencileri ve velileri için mesleki eğitim ile ilgili bilgilendirme toplantıları organize etmektedir.
Ayrıca Konferanslara Katılın ve Konferans Lacetano tarafından organize edilen kurumlar ve
okullar arasındaki yakınlaşmanın yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamaktadır.

▪

Gerekli kaynaklar

Merkezin binaları 1.000 metrekare alan içinde yer almaktadır. Merkezde ayrıca, ileri teknoloji
makine donanımı ve altı tecrübeli mesleki eğitim öğretmeni bulunmaktadır.
Ayrıca, Vakıf, çeşitli kurumlarla çalışır:
Institut Guillem Catà
www.inskta.cat

Institut Quercus
www.iesquercus.com

Institut Mig-Món
www.iesmigmon.cat

Institut Castellet
www.inscastellet.cat

Escola d’Art
www.escolaartmanresa.cat

Institut Lluis de
Peguera
moodle.inspeguera.cat

Institut Gerbert
d’Aurillac
www.iesgerbert.cat

Institut Cal Gravat
www.calgravat.cat

▪

Institut Llobregat
www.illobregat.cat

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Merkez sürekli mesleki eğitim kalitesi, işsizlerin işgücüne katılımı ve KOBİ'lerin sürekli mesleki
eğitime erişimi açısından iyi sonuçlar almaktadır. Kuruluşla ve Vakıf'a bağlı liselerin ortaokul
öğrencilerinde mesleki eğitim alan öğrencilerin stajlarını yönetmektedirler.
Her okulun şirketlerle olan ilişkilerine dair bir sorumluluğu vardır. Vakıf, öğrencilerin aldığı
eğitim kalitesini artıran bu bağlı kurumların yeni ekipmanına finansman sağlamaktadır. Vakıf,
Eğitim ve diğer kurumlar aracılığıyla Katalonya'daki ortaokul öğretmenleri için yenileme kursları
ve mesleki eğitim için hazırlık kursu vasıtasıyla organize edilmiştir.
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▪

Daha fazla bilgi için;

 http://www.fundaciolacetania.org
 http://www.lacetania.cat/

3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVET HAYIR FAKAT…
x

Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

Açıklama
Merkezin oluşturulması
önemli bir başlangıç
yatırımı gerektiriyordu.
Yerel şirketlerin mali
katkısı anahtardır. Yerel
şirketler,
işçilerin
kalitesini yükseltmek ve
şirketlerin rekabetçiliğini
teşvik etmek için böyle bir
merkezin gerekliliğinden
emindi.
Belli bir yerel sektöre
yatırım yapmaya açık bir
ihtiyaç olması koşuluyla,
devredilebilir
Sürekli MEÖ iyileştirme
ve şirketlerde teknik
yeniliğin geliştirilmesi
amacıyla çeşitli kamu ve
özel yerel aktörlerin
işbirliğinin
geliştirilmesinde önemli
başarılar sergilemiştir
Merkez, MEÖ teklifini
yerel işgücü piyasası
ihtiyaçlarına uyarlamada
başarılı olmuştur
İlk amaç (sürekli mesleki
eğitimin teşvik edilmesi)
büyütülmüştür. Merkez
ayrıca yerel şirketlere
teknik destek
sağlamaktadır
15 yıllık etkinlik ve
faaliyetlerinin genişlemesi
ile sürdürülebilirlik
kanıtlandı.
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İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip x
değerlendirilmiş

▪

Merkez, MEÖ teklifini
yerel işgücü piyasası
ihtiyaçlarına uyarlamada
başarılı olmuştur
Merkezin
sonuçları
Katalan yönetimi ve
işveren
örgütleri
tarafından
mükemmel
kabul edilmektedir.

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Merkezin oluşturulması önemli bir başlangıç yatırımı gerektiriyordu. Yerel şirketlerin ve
Katalonya Eğitim Dairesinin maddi katkısı bu anlamda anahtardır. Yerel şirketler, işçilerin
kalitesini yükseltmek ve şirketlerin rekabetçiliğini teşvik etmek için böyle bir merkezin
gerekliliğinden emindi.
Belli bir yerel sektöre yatırım yapmaya açık bir ihtiyaç olması koşuluyla, devredilebilir.
Piyasanın iş ihtiyaçlarını karşılamakta fayda vardır.
Sürekli MEÖ iyileştirme ve şirketlerde teknik yeniliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kamu ve
özel yerel aktörlerin işbirliğinin geliştirilmesinde önemli başarılar sergilemiştir. Özel şirketler,
kamu kurumları projenin bir parçasıdır.
Merkez, MEÖ teklifini yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlamada başarılı olmuştur
İlk amaç (sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi) büyütülmüştür. Merkez ayrıca yerel
şirketlere teknik destek sağlamaktadır. 15 yıllık aktif ve faaliyetlerinin genişlemesi ile
sürdürülebilirlik kanıtlandı.
Merkez, MEÖ teklifini yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlamada başarılı olmuştur.
Merkezin sonuçları Katalan yönetimi ve işveren örgütleri tarafından mükemmel kabul edilir.
4. YORUMLAR
Uygulama Eğitim Merkezi'nin başlıca güçlü yönleri şunlardır:
-

-

Bölge için özel önemi olan bir sektördeki yerel şirketlerin rekabet gücüne yatırım
yapmayı taahhüt eden kamu ve özel yerel aktörlerle güçlü bir ortaklık
MEÖ tedarikçileri ile yerel şirketler arasındaki bağlantıları güçlendirmek için daha
geniş bir strateji içine yerleştirilen yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış
sürekli MEÖ tanıtımı
Ayrıca, mesleki eğitim eğitimine giriş için başlangıç dersi düzenler.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi

MEÖ
programlama

x

Etki
değerlendirmesi
X

Consorcio tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 Etki değerlendirmesi: Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisinin değerlendirilmesi. İşgücü
piyasası ihtiyaçları ile alakalı olarak topraklarda sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğreniminin gerçek
etkisinin tanımlanması. Verimliliğini değerlendirmek
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Organizasyon bilgileri
Adı

Sevilla ilçesi –REDES

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu
Web

İapanya/ Endülüs / Sevilla
Kamu
Sevilla, 700,000 kişi
Yerel yönetim
www.sevilla.org

Sevilla, Sevilla eyaletinin ve Endülüs özerk topluluğunun başkentidir. Seville kentinin 700.000
nüfusa sahip yerel bir idaresidir. Bölge hakkında daha fazla bilgi için, www.sevilla.org web
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Seville Belediye Meclisi, mevcut mevzuatın belediyelere verdiği yetkiler aracılığıyla istihdamı
artırmayı amaçlayan bir hükümet eylemi gerekli görmekte olup aynı zamanda kalite, ademi
merkeziyet ve işsizlerin ihtiyaçlarına yakın olma hedeflerine ulaşmada önemli bir ekonomik
taahhüttür.
Buna göre, Redes Sevilla Projesi, Aktif İstihdam Politikalarının yönetimi çerçevesinde, özellikle
de sosyal dışlanma riski taşıyan nüfusun tüm kesimlerinde yer alan en yenilikçi girişimlerden
biri olarak konsolide edilmiştir.
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Redes Sevilla, oryantasyon, eğitim ve mesleki uygulamaların eylemlerini bütünleştiren bir
sosyal ve emek yerleştirme projesinin bir parçasıdır.
Şirketler ve sosyal kuruluşlarla iletişim, işsizlerle, eğitim programlarında ve staj anlaşmalarının
imzalanmasında çalışan bütün birimler için ayrılmaz bir ağ yaratmak için mevcut sosyal ve
emek gerçeğine dair kapsamlı bir bilgiye ulaşılmasına imkan sağlamaktadır..
Öte yandan, araştırma ve değişim ağları, hedefleri ve metodolojileri işgücü piyasasının değişen
realitesine uyarlamak için içgörü bilgisini kolaylaştırır.
▪

Kısa açıklama

Seville Belediyesi, 2002 yılında, Mesleki Eğitim ve Öğretimin istihdam için yerel olarak
sağlanmasını ve işsizlerin işe yerleştirilmesini amaçlayan REDES projesini kabul etti. Proje, o
zamandan beri farklı isimler altında (2002-2008 yılları için I, II, III ve IV. REDES ve 2008-2015
dönemi için REDES SEVILLA I ve II) etkin olmuştur. Proje, bakım sektörü ve emek piyasasında en
dezavantajlı gruplar üzerine odaklanmaktadır. Proje, "Redes" (ağ oluşturma) olarak
adlandırılmaktadır çünkü geniş bir yelpazede yerel aktörlerle olan işbirliğine dayanmaktadır:
işveren örgütleri, sendikalar, şirketler ve bağımlı insanlar için emek arzı ve bakımı alanında
faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri. Bu işbirliği, "Yerel İstihdam Paktı" nın imzasına
yansımaktadır.

"Yerel İstihdam Sözleşmesi II. Sevilla II", farklı seminerler ve atölye çalışmaları içeren mesleki
eğitim planlamasında tüm kurumların katılımını ve mesleki eğitim ve öğretim kursiyerleri için
işyerinde eğitim organizasyonunda işletmelerin işbirliği yapmasını öngörmektedir. Paktı aynı
zamanda, gelişmekte olan sektörlerdeki eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için yapılan çalışmaların
ve sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği ve çevre konusundaki iyi uygulamaların payı da dahildir.
Proje bireyselleştirilmiş bir yerleştirme yolu sağlamaktadır:
- Rehberlik ve danışmanlık: Birçok kuruluş, potansiyel yararlanıcılarla iletişime geçmek ve
seçmek için sosyal yardım faaliyetlerinde işbirliği yapmaktadırlar
- Mesleki Eğitim ve Öğretim sertifikalarına liderlik eden eğitim (Certificado de Profesionalidad).
Bakım sektörüne özel odaklanılarak yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verir.
- Çok sayıda şirketin ve birimin işbirliğiyle bireyselleştirilmiş iş içi eğitim.
Faydalanıcılar, çalışmaları boyunca ekonomik destek almaktadırlar (IPREM'in% 75'i). IPREM
(kamu geliri endeksi), İspanya'da işsizlik yardımı ve diğer sübvansiyonların ve yardımların
hesaplanmasında kullanılan göstergedir. 2016 yılında 532,51 EUR'dir.
• Yer alan ortaklar
Yerel İstihdam Paktı Redes Sevilla II, 57 örgüt tarafından imzalanmıştır: işveren örgütleri,
sendikalar, şirketler ve sivil toplum örgütleri. Ayrıca, proje 136 rehber organizasyonla işbirliği
yapmakta olup bireyselleştirilmiş işyeri uygulamaları için 366 örgütle birlikte anılmaktadır.
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• Maliyet/Finans
Projenin başlangıcından bu yana, proje ESF'den kaynak sağlamıştır. 2002-2015 dönemi için
toplam bütçe 33.7 milyon Euro'dur (% 76'sı ESF,% 24'ü Seville belediyesi tarafından finanse
edilmektedir).
▪

Faydalanıcılar

Mesleki Eğitim ve Eğitim'den alınan iki ana faydalanıcı türü vardır:
- Bakım sektöründe veya diğer acil sektörlerde (çocuk bakımı, özürlü yaşlılar, göçmenler)
çalışmak isteyen işsiz insanlar
- İş gücü piyasasına girmek için dezavantajlı işsizler. Bu grupta 30 yaşın altındaki gençler; 45 yaş
üstü yetişkinler; uzun vadeli işsizler; fiziksel, zihinsel veya duyusal azalmaya sahip insanlar;
fiziksel veya zihinsel istismar mağdurları; eski rehabilitasyon ya da toplumsal yeniden
bütünleşme sürecinde olan insanlar, eski uyuşturucu bağımlıları ve eski hükümlüler gibi;
göçmen; sosyal olarak dezavantajlı kişilerin ve azınlıktaki etnik gruplar risk altındadır; temel
zorunlu eğitimi bitirmemiş gençler ve yerel olarak dışlamada kaydettikleri diğer gruplar
▪

Gerekli kaynaklar

Mali kaynaklara ek olarak, proje işbirliği yapan kurumların geniş bir ağını koordine etmek ve
işyerinde eğitim için deneyimli öğretmenlere ihtiyaç duyulmasını gerektirir. Bu proje farklı
ortaklar arasında paylaşılmıştır. Kuruluşların, her bir organizasyona daha iyi bir iş çıkarmalarına
yardımcı olmak için bilgi alışverişi yaparken bir ağ ilişkisi vardır. REDES, ortakların topluluk
sorunlarını çözmek ve insan hizmetlerini iyileştirmek için gerekli becerileri, kaynakları ve
zamanı kazanmak için yollar bulması gereken ilginç bir senaryo haline gelmiştir. Bu işlemler
bazı basit adımlarla yapılabilir ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurulmalıdır;
- Ağ oluşturma, örgütlerden en az miktarda taahhüt ve zaman gerektirir ve tek başına olumlu
sonuçlar doğurabilir. Kuruluşlar çeşitli şekillerde ağ kurabilirler. Öğle yemeğinde bir araya
gelebilir, bültenleri paylaşabilir, e-posta ağlarına katılabilir veya seminerlerde ve
konferanslarda buluşabilirler.
- Koordinasyon: Kuruluşlar, faaliyet değiştirdiklerinde koordine olunabilen bir ilişkiye
sahiptirler, böylece birlikte çalıştıklarında, kendi üyelerine daha iyi hizmet sunarlar.
Koordinasyon önemlidir; çünkü insanlara ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmek için daha iyi
bir şans verir. Koordine eden bir ilişki, bir ağ ilişkisine kıyasla daha fazla örgütsel katılım, zaman
ve güven gerektirir.
- İşbirliği: Kuruluşlar işbirliği yaptığında, yalnızca bilgi paylaşmak ve hizmetlerinde ayarlamalar
yapmakla kalmazlar; birbirlerine daha iyi bir iş yapmak için kaynakları paylaşırlar. İşbirliği
halinde, kuruluşlar personel, gönüllüler, uzmanlık, alan, fonlar ve diğer kaynakları paylaşabilir
İşbirliği, ağ oluşturma veya eşgüdümle karşılaştırıldığında daha fazla güven ve zamana daha
fazla yatırım gerektirir. İşbirlikçi bir ilişki içine girmek için örgütlerin bazı kemikleşmiş konularını
bırakmaları gerekiyor. Kuruluşların mülkiyeti ve sorumluluğu paylaşmaya, bazı sorunlarla karşı
karşıya kalmaya ve çabalarının birikimlerini birlikte toplamaya istekli olmaları gerekmektedir.
36

-İşbirliği: İşbirlikçi bir ilişki içinde kuruluşlar, birbirlerine işlerini yapmak için kapasitelerini
arttırmaya yardımcı olurlar. İşbirlikçi bir ilişki içinde, her bir organizasyon da sorumluluklardan
payını almalıdır. Buna ek olarak, tüm kuruluşlar kredi ve tanımayı paylaşabilir ve paylaşmalıdır.
• Elde edilen ürün ve sonuçlar
▪

2002 yılı başından itibaren projede toplam 420 öğrenci (% 70 kadın) olmak üzere
toplam 420 öğrenci bulunmaktadır. 699 katılımcı için bireyselleştirilmiş iş başında
eğitim uygulanmıştır (bakım sektöründe% 42 ve sosyal olarak dezavantajlı gruplara
yönelik% 58). 2012-2015 döneminde istihdam oranı %46 olmuştur.

Ayrıca, 2002-2008 dönemi için ekonomik etki ve etkinliğin değerlendirilmesini de yapmıştır.
Değerlendirme, Sevilla Belediyesi ile işbirliği içinde Sevilla Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar:
- Ekonomik etki: Proje olumlu bir ekonomik etkiye sahiptir. Yatırımın büyük kısmı, stajyerler için verilen
ödenekler ve ücretler ve çalışanlar için sosyal güvenlik maliyetleri de dahil olmak üzere işçilik
maliyetlerine karşılık gelir. Bu giderlerin tüketim üzerinde olumlu etkisi vardır ve nüfusun gelir ve yaşam
standartlarını arttırmaya katkıda bulunur. Projeye yatırılan her euro için, doğrudan, dolaylı ve
endekslenmiş etkileri göz önüne alındığında, ekonomideki toplam etki 2.56 euro olmuştur.

- Etkinlik: proje istihdam oranları ve istihdam kalitesi açısından iyi sonuçlar vermektedir.
Katılımcıların, diğerlerine göre daha yüksek bir işgücüne katılma olasılığı daha yüksektir (% 30).
Aynı şey, bir yıldan fazla sözleşme (% 25) ve tam zamanlı çalışma (% 30) olarak ölçülen iş
istikrarı için de geçerlidir.
- Katılımcıların değerlendirilmesi: Projenin toplam puanı 10 üzerinden 7,75'dir. Katılımcılar, iş
başında eğitim ve öğretmenlerin aldığı destekten özellikle memnundur.
▪

Daha fazla bilgi için

 redessevilla.sevilla.org/
 http://redessevilla.sevilla.org/flipRedesII/index.html
3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

EVET HAYIR FAKAT…
Açıklama
x
Proje ESF'nin desteği
olmadan mümkün
olmazdı. Bununla birlikte,
değerlendirme sonuçları,
ekonomik etkisinin pozitif
olduğunu göstermiştir
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Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

Aktarılabilir veya diğer
bağlamlara uyarlanabilir

x
İyi idare ediliyor ve etkili
şekilde yayılıyor gibi
görünüyor

Yenilikçi

x
Yenilikçi, özellikle belirli
sektörlere
ve
hedef
gruplara odaklandığı, gelir
desteğini
bireyselleştirilmiş
bir
yerleştirme
yoluyla
birleştirdiği ve geniş bir
organizasyon ve şirket
ağıyla
iş
birliğine
dayandığı için yenilikçi bir
yaklaşım.
2002-2015 döneminde
giderek artan sayıda
şirketin ve kuruluşun ve
işyerinde uygulanan
uygulamaların sayısının
artması ile çarpan etkisi
olduğu kanıtlanmıştır

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

Sürdürülebilir olduğu
kanıtlanmıştır, 2002'den
2015'e kadar aktiftir.
Gelecekte de devam
etmesi öngörülmüştür

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Elde edilen iyi sonuçlara
göre iyi tasarlanmış ve
uygulanmıştır.

Doprulanabilir sonuçlarla test edilip x
değerlendirilmiş

▪

Onaylanmış ve
doğrulanabilir sonuçlar
vardır.

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Genel olarak, BP değerlendirmesinin sonuçları ekonomik etkisinin yerel ajanlar için uygun ve
yararlı olduğundan olumlu olduğunu göstermektedir.
Bu, başka bağlamlara devredilebilir veya uyarlanabilir ve iyi yönetilir ve yaygın bir şekilde
yaygınlaştırılmış gibi görünür. Belirli sektörlere ve hedef gruplara odaklandığı, gelir desteğini
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bireyselleştirilmiş bir ekleme yoluyla birleştirdiği ve büyük bir organizasyon ve şirket ağıyla
işbirliğine dayandığı için yenilikçidir.
2002-2015 döneminde giderek artan sayıda şirketin ve kuruluşun ve işyerinde uygulanan
uygulamaların sayısının artması ile çarpan etkisi olduğu kanıtlanmıştır.
Sürdürülebilir olduğu kanıtlanmıştır, 2002'den 2015'e kadar aktiftir. Gelecekte de devam
etmesi öngörülmüştür.
Elde edilen iyi sonuçlara göre iyi tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Onaylanmış ve doğrulanabilir sonuçlar vardır.

4. YORUMLAR
Bu projenin başlıca güçlü alanları şunlardır:
•

•
•

Mesleki eğitim ve öğretim planlaması, faydalanıcı seçimi ve iş başı uygulamalarına
işveren örgütleri ve sendikalar da dahil olmak üzere şirketlerin ve organizasyonların
geniş katılımı
Gelir desteğini ve işe yerleştirme için bireyselleştirilmiş yolları birleştiren bütüncül bir
yaklaşım
Oldukça deneyimli, iş yerinde yapılan uygulamaların kalitesi
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve bakanlığın taşra
teşkilatında yer alan eğitimden sorumlu kamu kurumudur.

1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALAN
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi

x

MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi
X

Gölbaşı tarafından geliştirilen bu en iyi uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
 Etki Değerlendirmesi: Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisini nasıl değerlendirirsiniz.
İşgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla alakalı olarak, bölgede sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğreniminin
gerçek etkisinin tanımlanması. Verimliliğinin değerlendirilmesi.
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Organizasyon bilgileri
Adı
Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu/ Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Web

Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde Türkiye İş
Kurumu'na (İŞKUR) Destek Projesi (AİTP II)
Türkiye/Ankara
Kamu
25 şehir (uygulama yapılan)50.927.50 kişi
Bu projenin temel amacı, yerel olarak belirlenen
ihtiyaçlara, fırsatlara ve çözümlere dayalı mesleki eğitim
ve diğer aktif istihdam önlemlerini sunarak genç
işsizlerin ve kadınların işgücü piyasasında istihdam
edilebilirliğini arttırmaktır.
http://www.iskur.gov.tr/tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx
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Türkiye, resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti, başta Anadolu olmak üzere Batı Asya ülkelerinde
Avrasya'da kıtalararası bir ülkedir ve Güneydoğu Avrupa'da Balkan Yarımadasında daha küçük
bir paya sahiptir. Bu program 25 şehir tarafından uygulanmıştır.
İstihdamın korunması, iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine
yardımcı olmak amacıyla kurulan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik sigortası hizmetlerinin
yürütülmesi için, klasik iş bulma hizmetlerinin yanında aktif ve pasif işgücü politikalarının
uygulanmasını sağlayan bir yapıya kavuşmuştur. İş ve çalışanlar için genişletilmiş görev alanı,
Türkiye'deki işsiz kadın ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından
uygulanan ve izlenen Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II Hibe Planı "Kadınlar ve Gençler İçin
Yeni Fırsatlar" kapsamında Ankara'da on iki adet eğitim projesi yürütülmüştür.
▪

Kısa açıklama

Kamu İstihdam Kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2008 yılında başlatılmış bir
projedir. Avrupa İstihdam Stratejisine uygun insan kaynakları gelişimine katkıda bulunmak
üzere politika ve programların planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında mevcut
kapasitenin geliştirilmesi amaçlı bir araçtır. Proje “Kurumsal Gelişim ve Eğitim”, “Aktif
İstihdam Tedbiri Hibe Planı” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Proje ile hedef grup
olan gençlerin ve kadınların istihdama girişlerini desteklemek ve yerel düzeyde daha etkin
istihdam hizmeti sunulması amaçlanmıştır.
Kurumsal Gelişim ve Eğitim Bileşeninde; İŞKUR’un model ve pilot ofislerinin operasyonel
performanslarının güçlendirilmesi ve daha etkin istihdam hizmetine ulaşılması için İŞKUR genel
müdürlüğü ve il müdürlüklerindeki üst düzey yönetici personel, il müdürlüklerinde istihdam
hizmeti veren ön büro çalışanları ile ulusal ve yerel düzeydeki sosyal taraflardan
oluşturulmuştur.
Daha etkin istihdam hizmetlerine ulaşmak yönünde katkı sağlanması beklenen bileşenin
amaçları;
-İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi,
-Yerel düzeyde politika oluşturmak ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi,
-Bilgi işlem alanında personele ileri düzeyde bilgi teknolojisi eğitimi verilmesi,
-İŞKUR’un tanınırlığını artırılması
Bu bileşen nüfusu en kalabalık olan 28 pilot ve model ofisin bulunduğu toplam 25 ilde
uygulanmış olup, bileşenin hedef grupları şöyledir:
-İŞKUR Genel müdürlüğü ve il müdürlüklerindeki üst düzey yönetici personel,
-İl müdürlüklerinde istihdam hizmeti veren ön büro çalışanları,
-Ulusal ve yerel düzeyde sosyal taraflar.
Aktif İstihdam Tedbiri Hibe Planı Bileşeninde; projenin hedef kitlesini oluşturan kadınların ve
gençlerin istihdamına yönelik uygulamalar amaçlanmıştır. Bu bileşen kapsamında toplam 25
ilde istihdamı artırmaya yönelik, mesleki eğitim verilmesini olanak sağlayan projeler
desteklenmiştir. Proje kapsamında 25 ilde istihdamı artırmaya yönelik verilecek mesleki eğitim
projelerine destek çağrısına; 1129 başvuru yapılmış ve projelerden 101’i hibe kullanmaya hak
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kazandırılmıştır. Hibe projelerinin uygulanması ile yaklaşık 12.000 kişiye doğrudan ulaşılarak
istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanmıştır.
Yer alan ortaklar
AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir kamu istihdam projesidir. İŞKUR,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir koludur ve işsizliği önleme ve işsizlik sigortası
hizmetleri yürüten faaliyetler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 8000 personeli ile il
müdürlükleri ile ülkenin dört bir yanındaki bir kuruluştur.
İşgücü piyasasına ve insan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin sorumluluklar çoğunlukla İSKUR
tarafından yapılır. İSKUR, kamuya açık bir istihdam kurumu olarak hem kamu hem de özel
sektör için yerleştirme hizmetleri yürütmüş, aktif istihdam önlemlerini uygulamış ve ayrıca özel
istihdam bürolarını kurma konusunda resmi izin verilmiştir.
▪

Maliyet/Finansman

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilerek
uygulanmıştır. AB hibesi (16 milyon euro) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet katkısı (4 milyon euro)
toplam 20 milyon euro.
▪

Faydalanıcılar

Programın başlıca yararlanıcıları işsiz kadınlar ve ülkenin gençleri. Kadınlarda düşük işgücüne
katılım ve yüksek işsizlik, Türkiye'de acil politikalara ve müdahaleye ihtiyaç duyan uzun süren
ve önemli sorunlardan biridir.
Bununla birlikte, istihdam açısından kamu istihdam kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
meslek liseleri, organize sanayi bölgeleri, birlikler, üniversiteler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve genel olarak ülke ekonomisi gibi diğer faydalanıcılar bulunmaktadır. Tüm bu
örgütler, iyi bir çalışma bulmanın kadınların güçlenmesine ve bu eğitime katılan kadınların iyi
bir iş bulma ve sosyal hayatlarında değişiklikler yapma beklentisi ve duygularıyla sonuçlanacağı
varsayımıyla, istihdam düzeyinin makro düzeyde değişimine odaklanacaklardır.

▪

Gerekli kaynaklar

Malzeme ve insan kaynakları bütçesi: İŞKUR'un Genel Müdürlük seviyesinde personel
kapasitesinin geliştirilmesi, 25 ilde 101 proje ile Aktif İstihdam Önlem Hibe Planının
uygulanması, katılım ve organizasyonların koordinasyonu ve sonuçların değerlendirilmesi
yapılmıştır
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Bileşeni Kapsamında;
- İŞKUR’da 50 iş ve meslek danışmanına 4 adet 3’er günlük eğitimler verilmiştir.
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- Şube Müdürleri için eğiticilerin kullanılması vb.konularda 3 adet çalıştay düzenlendi.
-İŞKUR Personeline 3 modülden oluşan Eğiticilerin eğitimi programı verildi.
-İl müdürlüklerinde çalışan İŞKUR personeline 9 adet 4’er günlük danışmanlık beceri eğitimleri
verildi.
-İŞKUR Bilişim Teknolojileri personeline 3 modülden oluşan BT eğitimleri verildi.
Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı Bileşeni Kapsamında:
-101 proje desteklendi.
-Risk değerlendirme metadolojisi geliştirildi.
-İŞKUR personeli ve hibe yüklenicilerine rehberlik eden dökümanlar geliştirildi.
-Hibe programı için Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) geliştirildi.
-MIS kullanım konusunda eğitimler verildi.
-İŞKUR il müdürlüklerinde çalışan personele proje izleme eğitimi verildi.
-Hibe yüklenicilerine proje uygulama eğitimi verildi.
-101 projenin tamamının izleme ziyaretleri yapıldı.
-Proje kapsamında 12 000 kadın ve genç işsizin eğitimi yapıldı ve istihdam edilebilirliklerinin
artırılması sağlandı.
-İzleme sorumluluğu, izleme projeleri konusunda önemli deneyime ve bilgiye kavuşmuştur.
Yerel ve ulusal medya vasıtasıyla organizasyonun tanıtımı ve görünürlüğü önemli derecede
artmıştır.
▪

Daha fazla bilgi için

 http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/projeler.aspx
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46267
 http://www.besob.org.tr/images/File/SKUR%20AIPP%20II%20PROJE%20BLTEN.pdf
3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVET HAYIR FAKAT…

Açıklama

Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

x

Bu uygulama AB, T.C.
hükümeti hibe desteği ile
İŞKUR
tarafından
uygulanmıştır. Proje firmalar
tarafından kullanılabilir ve
mali olarak karşalanabilir
seviyededir.
Istatistiksel
olarak başarılı sonuçları ile
etkili bir modeldir.

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

Ulusal anlamda transfer
edilebilir. Nüfus yoğunluğu
en fazla olan
25 ilde
uygulanmıştır.
Ulusal
anlamda STK (Belediyeler,
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dernekler, Vakıflar)’ların, İl
Özel İdareleri, Köye Hizmet
Götürme Birlikleri, Halk
Eğitim Merkezleri, Meslek
Lisesi ile Meslek Okulları,
Organize Sanayi Bölgeleri,
Sendikalar, Üniversiteler’ in
proje içerisinde yer alması
sağlanabilir.

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Iyi yönetilmiş ve geniş alana
iletilmiştir.

Yenilikçi

x

Kurumsal Gelişim ve eğitim
Aktif İstihdam tedbirleri
hibe bileşenleri ile; İŞKUR’un
kurumsal
kapasitesinin
geliştirilmesi ve kadın ve
genç istihdamı konusunda
yapılan eğitimlerle istihdam
edilebilirliklerinin artılılması
uygulamaları ile yenilikçidir.

Potansiyel çarpan etkili

x

Projeye yüklenici olarak
katılan
Sivil
Toplum
Örgütleri
(Belediyeler,
dernekler, Vakıflar)’ların, İl
Özel İdareleri, Köye Hizmet
Götürme Birlikleri, Halk
Eğitim Merkezleri, Meslek
Lisesi ile Meslek Okulları,
Organize Sanayi Bölgeleri,
Sendikalar, Üniversiteler ile
çarpan etkisi göstermiştir.
Ulusal seviyede ortaklığı
artırılabilir niteliktedir.

Sürdürülebilir

x

2008 yılında başlamış 2010
yılında
sona
ermiştir.
İŞKUR’un
kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi
bileşeni ve etkisi ile proje
sürdürülebilirliği
devam
etmekte. Proje sonrasında
işsizlerin
istihdam
edilebilirliğini
artırmak
amaçıyla Aktif iş gücü
eğitimleri kurumsal olarak
İŞKUR
tarafından
sürdürülmektedir.
2013

44

yılında; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca “Aktif
İşgücü
yönetmeliği”
çıkarılmış
ve
proje
uygulamalarının
ikinci
bilejeni
yasal
boyuta
taşınmıştır. Böylelikle Proje
etkililiği ve sürdürülebilirliği
devamlı hale getirilmiştir.

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Geçerli dökümanlara göre
iyi dizayn edilmiş ve
uygulanmıştır.

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

Türk kamuoyunda (ulusal
basın, toplantılar, çalıştaylar
vb.) ile çok sayıda yer
almıştr. 25 ilde 101 alt
projeye sağlanan hibelerle
uygulama alanlarındaki yerel
basın aracılığı ile basın ve
medyada
yer
almıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İŞKUR ve AB web
sayfalarına projeye çokça
yer verilmiştir.

▪

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Bu uygulama AB, T.C. hükümeti hibe desteği ile İŞKUR tarafından uygulanmıştır. Proje firmalar
tarafından kullanılabilir ve mali olarak karşalanabilir seviyededir. Istatistiksel olarak başarılı
sonuçları ile etkili bir modeldir. Ulusal anlamda transfer edilebilir. Nüfus yoğunluğu en fazla
olan 25 ilde uygulanmıştır. Ulusal anlamda STK (Belediyeler, dernekler, Vakıflar)’ların, İl Özel
İdareleri, Köye Hizmet Götürme Birlikleri, Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Lisesi ile Meslek
Okulları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sendikalar, Üniversiteler’ in proje içerisinde yer alması
sağlanabilir.
Iyi yönetilmiş ve geniş alana iletilmiştir.
Kurumsal Gelişim ve eğitim Aktif İstihdam tedbirleri hibe bileşenleri ile; İŞKUR’un kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi ve kadın ve genç istihdamı konusunda yapılan eğitimlerle istihdam
edilebilirliklerinin artılılması uygulamaları ile yenilikçidir.
Projeye yüklenici olarak katılan Sivil Toplum Örgütleri (Belediyeler, dernekler, Vakıflar)’ların, İl
Özel İdareleri, Köye Hizmet Götürme Birlikleri, Halk Eğitim Merkezleri, Meslek Lisesi ile Meslek
Okulları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sendikalar, Üniversiteler ile çarpan etkisi göstermiştir.
Ulusal seviyede ortaklığı artırılabilir niteliktedir.
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2008 yılında başlamış 2010 yılında sona ermiştir. İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
bileşeni ve etkisi ile proje sürdürülebilirliği devam etmekte. Proje sonrasında işsizlerin istihdam
edilebilirliğini artırmak amaçıyla Aktif iş gücü eğitimleri kurumsal olarak İŞKUR tarafından
sürdürülmektedir. 2013 yılında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “Aktif İşgücü
yönetmeliği” çıkarılmış ve proje uygulamalarının ikinci bilejeni yasal boyuta taşınmıştır.
Böylelikle Proje etkililiği ve sürdürülebilirliği devamlı hale getirilmiştir.
Geçerli dökümanlara göre iyi dizayn edilmiş ve uygulanmıştır.
Türk kamuoyunda (ulusal basın, toplantılar, çalıştaylar vb.) ile çok sayıda yer almıştr. 25 ilde
101 alt projeye sağlanan hibelerle uygulama alanlarındaki yerel basın aracılığı ile basın ve
medyada yer almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve AB web sayfalarına
projeye çokça yer verilmiştir.

4. YORUMLAR
Proje İŞKUR tarafından 2003-2006 yılları arasında “Aktif İşgücü Programları Projesi” nin
kadınlar ve gençlere yönelik devamı niteliğindedir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından desteklenen İŞKUR tarafından yürütülen ve izlenen proje ülkeye kısa ve orta vadede
olumlu çıktılar sağlamıştır.
Bunlar;
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı resmi organ olan; istihdamın korunması,
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi amaçlı İŞKUR’un kurumsal kapasitesi
gelişmiştir.
- Uygulama ile iyi bir model oluşturulmuş ve proje bittikten sonra devam ettirilmiştir. Proje
sonrasında projenin etkisi ve sürdürülebilirliği için 2013 yılında “Aktif İşgücü Hizmetleri
Yönetmeliği” çıkarılmıştır.
-Bülten ve demeçler oluşturulmuştur.
-Ülkede çok sayıda bilimsel araştırma ve incelemede örnek oluşturmuştur.
-Basın ve medyada çokça yer alarak özellikle, işsiz oranının yüksek olduğu kadın ve gençler
işsizlere yönelik farkındalık artmıştır.
-Aktif İstihdam Tedbiri Hibe Planı Bileşeninde verilecek eğitimlere yönelik seçilen 25 ilden 101
projeye yönelik, bülten, Afiş, web duyuruları vb. dökümanları oluşturulmuştur.
Program, kamu istihdam hizmetlerinin Türkiye'de politika ve program tasarlama, geliştirme ve
uygulama kapasitesini geliştirdi. İŞKUR'u özellikle yerel düzeyde daha etkili kamu istihdam
hizmetleri sunmak üzere teşvik etmeye yönelikti. Proje, Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu
olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulundu.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel
ortaklıklar
x

İhtiyaç analizi eğitimi

MEÖ programlama
x

Etki
değerlendirmesi
x

Gölbaşı tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
 Etki Değerlendirmesi: Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisini nasıl değerlendirirsiniz.
İşgücü piyasası ihtiyaçları ile alakalı olarak topraklarda sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğreniminin
gerçek etkisinin tanımlanması. Verimliliğinin değerlendirilmesi.

2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1 Kurum bilgileri
Adı

Koç Holding Şirketi ve Milli Eğitim Bakanlığı

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu
Web

Türkiye/Ankara
Kamu-Özel sektör işbirliği
Türkiye,78.741.053
Kamu işveren servisi
http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet
alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleket-meselesi

Eskiden Ancyra ve Angora olarak bilinen Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir.
78.741.053 nüfusu vardır. İstanbul'un ardından Türkiye'nin ikinci büyük şehridir.
1926'da kurulan Koç Holding, Türkiye'deki ve Avrupa'daki en büyük ve en başarılı şirketler
grubundan biri haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı ödülleri göz önüne
alarak ve Türk ekonomisinin itici gücü olarak belirlediği Koç Topluluğu, dünyadaki statüsünü
sürekli güçlendirerek dünyadaki 341. En büyük şirkettir. Koç Toplulu¤u'nun hedeflerinden biri,
insan gelişimine katkıda bulunacak büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesi için insan
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tasarruflarına yatırım yaparak sermaye birikiminin sağlanmasıdır. Koç Holding, Türkiye'nin lider
yatırım holding şirketi ve Koç Topluluğu, gelirleri, ihracatı, ödenen vergiler, Borsa İstanbul'un
piyasa değeri ve istihdam yaratma payı bakımından Türkiye'nin en büyük sanayi ve hizmetler
grubudur. Koç Toplulu¤u, dünya çapında önemli bir oyuncu olma amacıyla, bölgede olduğu
gibi, daimi liderlik pozisyonlarıyla da sürdürülebilir ve kârla büyümeye odaklanmıştır
Milli Eğitim Bakanlığı, ulusal bir müfredat kapsamında kamu ve özel eğitim sisteminin,
anlaşmaların ve yetkilerin denetlenmesinden sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti hükümet
bakanlığıdır. Bakanlığa İsmet Yılmaz başkanlık etmektedir.

▪

Kısa açıklama

2006 yılında, Vehbi Koç Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa "Mesleki Eğitim: Ulus İçin
Çok Önemli Bir Hedef" projesi başlatılmıştır;
- Mesleki eğitimin önemi konusunda bilinç oluşturmak ve gençleri mesleki eğitim
programlarına katılmaya teşvik etmek.
- Kamu-özel ortaklıklarına öncülük etmek ve mesleki eğitim kalitesini artırmak için bir model
oluşturmak.
Proje, Meslek Yüksek Okullarına gidecek sınırlı imkânları olan başarılı ilköğretim mezunlarını
desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding Şirketi arasında imzalanan bir
protokolle başlatılmıştır. Bu, Endüstriyel, ITC ve Hizmet sektörlerindeki Üyelerin yetiştirilmesini
teşvik edecek ve ekonominin ihtiyaçları için staj ve nitelikli teknik elemanlara sahip olacaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
1) Eğitim bursları ve staj imkânları ile Türkiye genelinden 264 meslek lisesine (toplam 81
ilde) 8.000 öğrenci sağlamak;
2) Koç Topluluğu şirketleri ile meslek liseleri arasında mesleki eğitimin kalitesini
yükseltmek için benzer kamu-özel sektör ortaklarıyla geliştirilecek bir işbirliği modeli
yaratmak;
3) Mesleki eğitim öğrencilerinin yumuşak becerilerini geliştirmeye yönelik en az 300
çalışan gönüllü koçu işe almak ve eğitmek;
4) Halka açık iletişim kampanyaları vasıtasıyla meslek yüksek okulundaki kayıt oranını
arttırmak.
5) Koç Topluluğu şirketlerinde işe alım süreçlerinde Programa kayıtlı öğrencilere öncelik
verilmesini sağlamak.
Bu eşleşmeler, mesleki lise öğrencilerine verilen burs, staj ve gönüllü danışmanlık desteğinden
okullara eğitim altyapısını ve içeriği iyileştirmek amacıyla müfredata, materyallere ve
laboratuvar desteklerine zaman ayırarak, onları kesme, okulların ve şirketlerin ihtiyaç ve
imkânlarına bağlı olarak en ileri teknoloji sunmaktadır.
Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam destekleri gibi
unsurların eklenmesiyle zamanla "Okul - Şirket Eşleştirme Modeli" olarak adlandırılan bu yapı,
eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurma amacına dayanmaktadır meslek yüksekokulları ve
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işletmeler arasında sanayi tabanlı işbirlikleri geliştirerek. Koç Holding, "Mesleki Lisesi:
Memleket Meselesi (MLMM) Projesi" nin bir parçası olarak, yukarıda belirtilen modeli
kurumsal, endüstriyel ve politik seviyelere yaymaya çalışmaktadır.

Projenin adımları:
- İhtiyaç analizi,
- İşbirliği geliştirilecek okulların belirlenmesi,
- Okullarda bölüm açma,
- İşbirliği protokolü,
- Öğrencileri, burs, staj, istihdam ve kişisel-mesleki gelişim desteği,
- Şirketlerde temsilcilerin belirlenmesi,
- Laboratuvar kurulumu, yönetimi ve eğitici eğitimleri,
- İşletmelerde beceri eğitimi,
- diğer paydaşlarla işbirliği
Süreçlerini içermiştir.
Proje 2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlı gençlik istihdamı proframı
tarafından Avrupa’da gençlerin istihdamını destekleyen örnek uygulama olarak seçildi.
2013 yılında UNDP tarafından bölgede iyi örnek gösterilen MLMM (Meslek Lisesi Memleket
Meselesi), Global Alliance For Sustainable Employment (GASTE) oluşturulurken model alındı
Proje kapsamında oluşturulan okul-işletme modeli AB tarafından İK Geliştirme Hibe Programı
şartnamesinde temel teşkil etti.
2014 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği “2014
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” yarışmasında etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık,
sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarındaki başarıyla büyük ödülün sahibi oldu.
▪

Yer alan ortaklar

Kamu-Özel sektör işbirliği projesidir. Koç Holding ve Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan
protokol ile koordine edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki eğitim politikalarını aynı
zamanda Mesleki Eğitimin en üst düzey karar organı olarak tanımlayan bir kurumdur. Proje
uygulayıcısı Koç Holding, 34.1 ülkede 82.158 çalışanı ve operasyonu bulunan bir holdingdir.
▪

Maliyet/Finans

Projenin finansmanı özel sektör bütçesinden gelmektedir. Programın toplam maliyeti 15
milyon dolar olup Vehbi Koç Vakfı burs için bütçe sağlamıştır. Koç Holding ayrıca iletişim
bütçesini de sağlamış ve Koç Şirketler, bina laboratuvarları, ekipman bağışı, çalışma saatleri
tahsisi ve uzmanlık konularında katkıda bulunmuştur.
▪

Faydalanıcılar

49

Temel faydalanıcılar, ülkedeki Mesleki Eğitim kurumlarıdır. Devlet Meslek Liseleri öğrencileri,
düşük sosyo-ekonomik düzeyi olan ailelerin başarılı çocukları, aileleri ve işgücü piyasası, Milli
Eğitim Bakanlığı ve ülkenin ekonomisi.
Program, gençler için tam ve üretken istihdam ve iyi bir iş yapmak üzere, faydalanıcılarının
becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Ayrıca, okullara verilen kurumsal destek, nitelikli
insanlar yetiştirmek için kapasite geliştirmeyi uzun vadede garanti etti. Programın bağlamında,
Mesleki Eğitim ve Öğretim kalitesini iyileştirmek için hükümete ve özel sektöre kanıta dayalı
öneri önerileri sunmak için Eğitim Reformu Girişimi ile ortaklaşa başlatılan "Mesleki Eğitim ve
Öğretim Kalitesi" projesi, üretken istihdam ve mesleki eğitim arasında sürdürülebilir bağlantılar
kurmak ve ortaklıkları zenginleştirmektir.
▪

Gerekli kaynaklar

Sanayi, iş ve öğretim ile Koç Holding Şirketi arasındaki işbirliğini geliştiren Milli Eğitim Bakanlığı
protokolü ile Koç Topluluğu'nun katılımcı ve örgütlerini koordine ederek oluşturulan modüller
başvuru alanlarına ve sonuçlarına ve süreci sıkı bir şekilde takip edildi. Proje, Koç Topluluğu
şirketleri, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liseleri, öğrenciler ve sivil toplum
örgütleri arasında oluşturulan işbirliği ve sinerjiye dayanmaktadır. Programın başlıca faaliyetleri
ve stratejileri şunlardır:
1. Eşleştirme Modeli: Projeye dahil olan her Meslek Yüksek Okulu (toplam 264 kişi), VHS'nin
eğitim programlarına sahip olduğu sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketle (toplam 20 şirket)
eşleştirilmiştir.
2. Gençleri mesleki eğitime çekmek ve mali problemlerden kaynaklanan okul çıkış oranlarını
düşürmek için burs verilmiştir. Şimdiye kadar, programa kayıtlı 10544 öğrenci; Bunların 8118'i
tamamlanmış ya da halen yararlanmaktadır.
3. Staj: Burslu öğrencilere Koç Şirketlerinde staj imkânı sağlanır. Staja ihtiyaç duyan burslu
öğrencilerin% 80'i Koç Topluluğu bünyesinde stajlarını tamamlamıştır.
4. Koçluk: 20 şirketten 350 gönüllü VHS Koçları olarak çalışarak kolay beceri eğitimleri sunarak
VHS öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini arttırmıştır.
5. Laboratuarlar: Otomotiv, tarım makineleri ve enerji sektörlerinden 5 Koç Topluluğu 28
okulda 28 laboratuarı tasarlayıp inşa etmiş ve mesleki eğitimin kalitesini artırarak iş gücü
gereksinimlerini karşılayacak teknik beceriler geliştirme imkânı bulmuştur.
6. Öğretmenler, Türkiye genelinde 300'den fazla öğretmene eğitim verilmiştir.
7. STK Ortaklıkları çeşitli beceri geliştirme fırsatları sağlanmış olup, 2461 burslu öğrenci, çevre
sorunları, girişimcilik ve BT gibi bir dizi konuda eğitilmiştir.
8. İstihdam: Mezun olmuş burslu öğrenciler, Grup şirketlerinin İK politikalarına göre uygunluk
tasdiklerine kadar Koç Topluluğu bünyesindeki boş pozisyonlar için istihdam önceliğine sahip
olacaklardır. Programın ilk mezunları arasında yüzde 82,4'ü yüksek öğretime devam etmeyi
seçti. Yine; Anket sonuçlarına göre, yüzde 96,8'i Koç Topluluğu mezuniyet sonrası çalışmak
istemektedir.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

8.118 öğrencinin katılımıyla elde edilen sonuçlar ve ürünler aşağıdaki alanda özetlenebilir:
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Kişisel gelişim açısından
-

Kendine güven arttı ve sosyal yönleri güçlendi.
Ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkileri iyileşti
Büyük hedeflere ve daha net gelecek planlarına sahip oldular
Okul başarısı ve mesleki eğitim talebine devam ettiler
Toplumsal konularda hassasiyet kazandılar
Zaman yönetiminin, iletişimin, girişimciliğin, yaratıcılığın ve ekip çalışmasının
farkındalığı arttı.
Arka planları güçlendirildi ve istihdam oranı arttı.

Bu proje kapsamında 81 ilde ve 264 okulda:
- 264 okulda çeşitli yatırımlar yapıldı.
- Diğer Kurumları Mesleki Eğitim Geliştirme Projesi üretmeye teşvik etti
- Özel sektörün ilgi ve desteği arttı. Paydaşların mesleki eğitimi geliştirmesi kolaylaştı
- Modelin tüm okullarda uygulanabilmesi için öğretmenler sunumlarla bilgilendirildi.
Bu projede 40 şirkette;
-

Bağlar tarafından desteklenen öğrencilere şirketlerde staj imkânı sağlanmış ve
mezunlara istihdam edilmeleri öncelik verilmiştir (talepleri doğrultusunda)
Çalışan personel bu projede gönüllü olarak yer alarak değerli hissettim.
İnsan kaynakları ve eğitim çalışmaları için etkili modeller üretildi

Program boyunca Koç Topluluğu, bir taraftan genç nüfusun istihdam edilebilirliğini arttıran ve
diğer yandan şirketlerin üretkenliğini artıracak bir kamu-özel ortaklığı modeli oluşturmak için
kaynaklarını seferber etti. Farkındalık artırma faaliyetleri ve "okul-işyeri ortaklığı modeli",
gençlerin istihdamını aşağıdaki önlemlerle destekledi:
1) Toplumun mesleki eğitimin önemi konusundaki farkındalığının artırılması yoluyla proje,
gençlerin mesleki eğitim ve okullulaşma oranına meslek yüksek okullarına artmasına
yol açtı.
2) Rol modelleri bulunmayan dezavantajlı gençlere, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin
işyeri fabrikalarında burs, staj ve koçluk verilmiştir.
3) Öğrenciler potansiyellerini keşfetmek, sorunları çözmek, zamanı yönetmek, takım
oyuncuları olmak, aktif bir vatandaş rolünü üstlenmek, girişimciliğin temellerini
öğrenmek ve kendilerini iş dünyasında arzulanan üyeler olarak konumlandırmak için
koçluk yapıyordu. Bu bağlamda, lise eğitiminin 4 farklı yıllık yarıyılı için toplam 12
modül geliştirildi.
4) Meslek Yüksek Okullarında ("VHS") kurulan laboratuarlar, işgücü piyasasının talebine
uygun teknik şartları sağlayan öğrenme ortamları yarattı.
5) Hükümet için UNDP Gençlik Derneği, öğrencilerin girişimci, bilgi teknolojisi ve proje
geliştirme becerilerini geliştiren STK / hükümetler arası örgütlerle ortaklıklar;
"Kursiyerler eğitimci oldular" Projesi (2004 yılından bu yana küresel Microsoft / UNDP
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projesi) kapsamında eşler arası bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri VHS öğrencilerine
genişletildi. b. Junior Başarı Vakfı Vakfın girişimcilere ilişkin VHS'ye yönelik faaliyetlerini
tanıttı. c. Dünya Bankası'na Destek "Geliştirmeye Yönelik Yaratıcı Fikirler" Yarışması,
VHS için bir ödül kategorisinin kurulmasıyla sonuçlandı.
6) Eğitim Reformu Girişimi ile Milli Eğitim Bakanlığına kanıta dayalı öneri sunmak için
"Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalitesi" başlatılmıştır:
a. Mesleki Eğitim ve Öğretimin kalitesini arttırmak,
b. üretken istihdam ve mesleki eğitim arasında sürdürülebilir bağlantılar oluşturmak,
c. kamu-özel-sivil sektör ortaklıklarını canlandırmak.
Sonuç olarak:
- Tüm program okullarındaki (sadece burs öğrencileri değil) öğrencilerin istihdam
edilebilirliği gelişti;
- Program şirketlere nitelikli işgücü rezervine ve VHS'lerle sürdürülebilir ortaklıklar
kurmak için uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir model sağladı.
- Hedef grup - C1, C2 ve D sınıfları - çocuklarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve
onu serbest bırakmak için kullanıldı
▪

Daha fazla bilgi için

 http://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler/meslek-lisesi-memleketmeselesi
 http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/?LANGUAGE=tr-TR,
 http://mtegm.meb.gov.tr/protokoller.asp?page=list

3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVET HAYIR FAKAT…

Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

x

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı
protokolüyle uygulandı.
Politika yapıcılar proje
tarafındalar. Şirketler
tarafından yararlı ve
uygun fiyatlı. Olumlu
çıktıları ile etkili bir
model.
Ulusal düzeyde transfer
edilebilir. Ülkenin tüm
şehirlerinde
uygulanmıştır. (81 şehir)
İşgücü piyasasının projeye
katılımı sağlanabilir.
İyi yönetilmiş ve geniş bir
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alana ulaştırılmış
Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

x

Öğrencilerin staj ve
kendilerini yenilemeleri
açısından
yenilikçi
olmakla birlikte, burs
imkanları, laboratuarlar
ve ileri koçluk sistemi

Organizasyonların
ve
şirketlerin
katılımcı
sayılarıyla çarpıcı etkileri
vardır. Ortaklığı yerel
seviyede
arttırılabilir
düzeydedir.
Sürdürülebilir

x

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

▪

2006 yılında başlatıldı ve
süresi 7 yıldı ve projeyi
bitirdikten sonra etkinliği
ve sürdürülebilirliği
eğitilmiş antrenörlerle
okul yatırımları,
laboratuvarları ve atölye
çalışmaları ile devam
ediyor.
Mevcut dokümantasyona
göre iyi tasarlanmış ve
uygulanmıştır.
2014 yılında TISK
tarafından Kurumsal
Sorumluluk Ödülü'nü
kazandı. ILO tarafından
Genç İstihdamını
destekleyen öncü bir
model olarak seçildi.

En iyi uygulama değerlendirmesi

Program, Vehbi Koç Vakfı'nın finansal yönetim modeli ve Koç Topluluğu şirketlerinin istihdam
kapasitesi ve sektörel önderliği olarak sıralanabilir Koç Topluluğu'nun güçlü yönlerinin
kullanılmasına dayandırılacak şekilde tasarlanmıştır. Program içeriği, kaynakların etkin bir
şekilde kullanılmasını sağlayarak sürekli izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.
Programda geliştirilen model, ilgili, verimli, tutarlı, yeni, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir. Hem
gençler hem de işletmeler için en yüksek yararı sağlar. Nitelikli işlerde gençlerin istihdam
edilebilirliğini artırmak için geliştirildi ve kendilerine hem teknik beceri hem de kendini
gerçekleştirme araçları sağladı. Ayrıca, yatırım şirketlerinin öğrencilerin gelişimine yönelik
olarak yaptıkları, maliyet etkinliği ve yüksek getiriyi bütüncül bir perspektif içerisinde yarattığı
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kanıtlandı. Şirketler, eğitimli öğrencilerin sadece% 30-35'ini istihdam ederek çalışanlarının
kurum içi eğitimlerinden kurtararak yatırımlarını kapatabilir.
4. YORUMLAR
Proje, Türk Eğitim Sistemine yeni bir uygulama modeli sağlamış olup, şirketlerin gönüllü olarak
çalışan personeli tarafından desteklenmiştir. Basın bülteninde (TV, gazete, dergi ve web
siteleri) yayınlanan proje çalışmaları ülkemizde kısa ve orta vadede olumlu sonuçlar vermiştir.
Bu çıktılar: 'Mesleki Eğitimde Kalite İçin İşbirliği' ile 'Eğitim Reformu Girişimi' konularındaki 4
yayın 1000'den fazla paydaşla paylaşıldı.
- Mesleki Eğitimde 'Kalite Stratejisi' sertifikası. Mesleki Eğitim ve Öğretim'de güçlendirilmiş
vaka analizi
-Uygun Yaşamda Uluslararası Trendler bilgi notu. Okul-iş işbirliği önerileri. Mesleki Eğitim ve
Öğretim'de ne ve niçin çalışıyor?
Mesleki eğitim ve öğretim organizasyon yapısı geliştirildi,
- Bölüm seçimi 11. sınıflara kaydırıldı
-İkinci öğretimde mesleki derslere giriş yapılmıştır.
- Temel becerilerin önceliği arttı
- Özel sektörün rolü arttı.
Mesleki Eğitim: MLMM Projesi, Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Koç Holding'in
işbirliğiyle 2006 yılında başlatılmış olup, toplumun her kesiminde mesleki-teknik önemi
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılmıştır. Eğitim ve hükümet ile iş dünyası
arasındaki işbirliği tohumlarını yaygınlaştırmak için topluma liderlik etmek başlıca
amaçlarındandır.
Projede şu ana kadar 264 meslek lisesi ve 8000 meslek lisesi öğrencisi ile farklı ölçek ve
endüstrilerdeki 20 Koç Topluluk Şirketi ve 350'den fazla çalışanı gönüllü olarak görev yapmıştır.
Projenin bir parçası olarak,sadece gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmak için değil, aynı
zamanda şirketler tarafından ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının eğitimine katkıda
bulunmak amacıyla, kendi alanlarında eğitim veren meslek liselerine çeşitli şirketler
eşleştirilmektedir.
Bu eşleşmeler, mesleki lise öğrencilerine verilen burs, staj ve gönüllü danışmanlık desteğinden
okullara eğitim altyapısını ve içeriği iyileştirmek amacıyla müfredata, materyallere ve
laboratuvar desteklerine zaman ayırarak, onları kesme, okulların ve şirketlerin ihtiyaç ve
imkânlarına bağlı olarak en ileri teknoloji sunmayı sağlamaktadır.
Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki gelişim ve istihdam destekleri gibi
unsurların eklenmesiyle zamanla "Okul - Şirket Eşleştirme Modeli" olarak adlandırılan bu yapı,
eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurma amacına dayanmaktadır meslek yüksekokulları ve
işletmeler arasında sanayi tabanlı işbirlikleri geliştirerek. Koç Holding, "Mesleki Lise: Ülkenin Bir
Maddesi (MLMM) Projesi" nin bir parçası olarak, yukarıda belirtilen modeli kurumsal,
endüstriyel
ve
politik
seviyelere
yaymaya
çalışmaktadır.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel
ortaklıklar
x

İhtiyaç analizi eğitimi

MEÖ programlama

x

x

Etki
değerlendirmesi
x

Gölbaşı tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 Eğitim ihtiyacı analizi: İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını ve MEÖ teklifini proaktif olarak
uyarlama eğilimini nasıl izleyeceksiniz? Eğitim ve beceri açısından mevcut ve gelecekteki emek
piyasasının ihtiyaçlarını bilmek için yerel ajanlar tarafından uygulanan en iyi metodolojilerin
tarifi
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
 Etki Değerlendirmesi: Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisini nasıl değerlendirirsiniz.
İşgücü piyasası ihtiyaçları ile alakalı olarak topraklarda sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğreniminin
gerçek etkisinin tanımlanması. Verimliliğini değerlendirmek
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri
Adı
UMEM BECERİ 10-Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim
Merkezleri Projesi
Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)

Türkiye/Ankara
Kamu-Meslek Örgütleri işbirliği

Bölge nüfusu

Türkiye, 78.741.053
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Kurumun misyonu

Türkiye sanayi ve istihdam politikalarının geliştirilmesi
ve aktif işgücü politikalarının hem merkezi hem de
yerel olarak başarıyla uygulanması için bir araçtır

Web

http://www.beceri.org.tr/
http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslekedindirme-merkezleri-projesi-umem/icerik/102
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kuru
msal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgeler/umem_protokolu
_mayis2014.pdf
http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Bece
ri10.html
http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803

Proje, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vererek istihdam yaratan mekanizmaları ve
üretkenliği geliştirmeyi amaçlıyor. Nesne, eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve
teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve ticaret odalarının ve işverenlerin mesleki eğitim ve
öğretimde katılımının sağlanması yoluyla meslek okullarının etkinliğini arttırmaktadır.
. İşsizler için istihdam yaratarak istihdamı artırmayı ve işverenlere nitelikli personel sağlamayı
amaçlayan Uzman Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) Yetenek Projesi, ilk yılını başarıyla
tamamladı. İşsizliğin azaltılması, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü okullarına makine,
alet ve teçhizat sağlanması ve bu okullardaki personeli eğitmek amacıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'ne göre işsizlere iş imkânı sağlamaktır. işgücü piyasası ihtiyaçları için
. UMEM, projenin başlatıcıları ve ana ortakları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB-ETU)
▪

Kısa tanıtım

UMEM BECERİ 10-Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi, 2010 yılında Devlet, Meslek
Kuruluşları ve Üniversite tarafından başlatılan ve devam eden bir projedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından imzalanan protokole göre 19 ilde
bir pilot girişim olarak uygulanan proje, eğitim ve istihdam sağlamak için bir kampanya haline
geldi.
Daha sonra kapsamı 81 şehre genişletildi. Bu, Türkiye sanayi ve istihdam politikalarının
geliştirilmesi ve aktif iş gücü politikalarının merkezi ve yerel olarak başarıyla uygulanması için
bir araçtır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü okullarına işsizlik oranını azaltmak
amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine göre işsizlere meslek kazandırmak için
Uzman Mesleki Eğitim Merkezleri (UMEM) ile birlikte makine, alet ve teçhizat sağlanmasını
amaçlamaktadır. ve işgücü piyasasının ihtiyaçları için bu okullardaki personeli eğitmek. Şubat
2011'den bu yana yaklaşık 4.682 ders başlatılmış ve Aralık 2011 itibarıyla 31.125 kişi istihdam
edilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşletme Örgütü (ÇSGB-İŞKUR), Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Odalar ve Borsa Ekonomisi
Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ).
Kamu-Özel-Üniversite Ortaklığının benzersiz bir örneğidir:
- Yerel İŞ Piyasası Analizleri Türkiye'de ilk defa yürütülmektedir.
- Yeni tasarımda özel sektör, Sanayi ve Ticaret Odaları vasıtasıyla Mesleki Eğitim sisteminin
merkezinde yer almaktadır.
- İşsizlere yönelik kurslar, istihdam olanaklarını artırmak için özel sektörün gereksinimlerine
göre tasarlanmıştır
Projenin adımları
1. Eğitim Altyapısının güçlendirilmesi (MEB-İŞKUR)
- Makine-Teçhizat alımı,
- Müfredat revizyonu,
- Eğiticilerin eğitimi.
2. Işgücü piyasası ihtiyaç analizi (TOBB-ETÜ, TOBB, İŞKUR)
- Pilot olarak belirlenen 19 il,
- Yaygınlaştırma için kapasite inşası.
3- Eşleştirme çalışmaları (TOBB, İŞKUR)
- Kursiyer seçimi,
- Staj yerleştirme,
- İşe yerleştirme.
4- Yeni tasarlanan kursların uygulanması (İŞKUR, MEB)
Yer alan ortaklar
Kamu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı) ve Meslek Kuruluşları ile
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile koordine edilir.
En yüksek karar organı Çalışma Bakanlığı'dır ve TOBB profesyonel bir birliktir ve TOBB-ETÜ bu
derneğin bir üniversitesidir ve proje uygulayıcılarıdır.
TOBB-ETÜ, UMEM bünyesinde önemli bir izleme rolü oynuyor; proje uygulamasını izliyor ve
öğrencilerin hangi dersleri tercih edeceği ve belirli yerlerde ve derslerde kaç kişinin okuldan
ayrılmasının nedenleri gibi önemli veriler sağlıyor. Etki değerlendirmesi olarak tamamlanmasa
da, proje yönetimine bu alandaki sorunlar hakkında bazı fikirler sunar.
Mesleki Kuruluş ve Üniversite hem Türkiye'de yetkin hem de etkin kurumlardır.
▪ Maliyet/Finans
Kamu meslek kuruluşları - üniversite işbirliği finansmanı: 119.270.553 TL.
Projelerin masrafları arasında, bu fonun bir bölümünü gerektiren, işsizleri eğitmek, ekipmanı
güncellemek vb. Eğiticilerin eğitimi gibi bazı yönleri vardır. Örneğin, projenin bir parçası olarak
140 okul 88 milyon liralık bir yatırım aldık. Bunlarda çalışan 4.000'i aşkın eğitmen, güncel
ekipmanlarla ilgili eğitim aldı. Bu eğitimcilerin eğitimi için 4 milyon lira yatırım yapıldı. "
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▪

Faydalanıcılar

Projenin temel yararlanıcıları, İŞKUR'a kayıtlı işsizler. Mesleki Eğitim Okulları ve öğrencilerine
araç ve gereç, istihdam edilen kişi ve aileleri, işgücü piyasası, MEB mesleki gelişimi ile birlikte
Milli Eğitim Bakanlığı, İşsizliğin azaltılması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye
İşbirliği Teşkilatı Odalar ve Emtia, ülkenin ekonomisi. En fazla istihdam, Kocaeli, Tekirdağ,
Sakarya ve Mersin'de en az Ağrı, Artvin, Kars, Ardahan, Yalova, Mardin ve Hakkari'de
başarılmıştır. Hizmete ve tarım sektörüne yönelik dersler 2012 yılında açılacak ve böylece 5.000
firma ile görüşülerek 25.000 aday talep edilmiştir.
▪

Gerekli kaynaklar

Kamu kurumları (ÇSGB-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEB-ulusal eğitim bakanlığı)
TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Üniversite ve onun arasındaki işbirliği protokolüyle
küresel bir koordinasyon ve katılım olmalıdır. Yönetim Kurulu. Hepsi merkezi olarak ve yerel
olarak ders yönetimi vasıtasıyla çalışmalıdır. Değerlendirme ve analiz onlar tarafından yapılır ve
çıktılar halkla paylaşılır.
Projeyi geliştirmek için insan ve maddi kaynaklar için bir bütçe kullanılır. Örneğin, 81 ilde 111
teknik ve endüstriyel mesleki lise ekipmanı tamamlanmış olup, bu okuldaki öğretmenler güncel
ekipman ve müfredat doğrultusunda eğitim almışlardır
Ayrıca, daha fazla bilgi için 7/24 irtibata geçilebilecek bir çağrı merkezi var, bu nedenle 81 il
talep edebiliyor ve sanayi odası projenin ilerleyişini bir bilgi sistemi aracılığıyla
gözlemleyebiliyor.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Bu proje ile birlikte bazı önemli hedefler gerçekleştirildi:
Proje ile;

- 944 okula makine-techizat yatırımı yapımı,
- 6 binin üzerinde eğitimcinin modern tekniklere göre eğitimi,
- 5 yılda 1 milyon issizin eğitimleri,
- Eğitilen işsizlerin oda üyesi iş yerlerinde staj görmeleri,
- Yeni sisteme göre eğitilen başarılı kursiyerlerin % 90’ının istihdam edilmesi,
- İhtiyaç analizlerinin yaygınlaaştırılabilmesi ve periyodik olarak tekrarlanması için 81 ilde
100-150 araştırmacının eğitilmesi.
- İl istihdam ve mesleki eğitim kurumlarına işlerlik kazandırılması için mevcut sistemin
iyileştirilmesi,
-Odaların işgücü piyasasındaki rolünün kurumsallaştırılması için eylem planı hazırlanması.
Bu proje ile bir çok alana adım adılmış olunacaktır.
- Proje ile istihdamla birlikte rekabet gücünde de artış olacaktır.
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- Kurumlar arası iletişim ve birlikte çalışma geleneği oluşacaktır.
- Ortak sorunlara, ortak çözümler oluşturma kültürü gelişecektir.
- Ulusal politikaları yereli de katarak tasarlama deneyimi oluşacaktır.
Türkiye'deki en büyük mesleki eğitim girişimi olan Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde
uygulanan Özel / Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi (UMEM) Yetenek Projesi İstihdam Bürosu
(İŞKUR), TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2016 Mayıs ayı itibarıyla
tamamlanmıştır. Projenin bir bütün olarak etkisi itibari ile de değerlendirilecektir.
▪

Daha fazla bilgi için

 http://www.beceri.org.tr/
 http://mtegm.meb.gov.tr/www/uzmanlasmis-meslek-edindirme-merkezleri-projesiumem/icerik/102
 http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/dokumanlar/Kurumsal%20Bilgi/Mevzuat/Genelgele
r/umem_protokolu_mayis2014.pdf
 http://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/Beceri10.html
 http://etu.edu.tr/c/index6131.html?q=tr/node/803

3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

EVET HAYIR FAKAT…

Açıklama

x
Bu proje iki Bakanlık
arasındaki
protokolle
2010 yılında başlatılmış
ve
halen
devam
etmektedir. Bu nedenle
politika
yapıcılar
doğrudan
proje
tarafındadır. Bakanlıklar
için
kullanışlı
ve
ekonomiktir.
Uygulamaları ve çıktıları
bugüne kadar alınan etkin
bir modeldir.

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x
Ulusal düzeyde transfer
edilebilir. Ülkenin tüm
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şehirlerinde
uygulanmıştır. (81 şehir)
İşgücü piyasasının projeye
katılımı sağlanabilir.
İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

İyi idare edilmiş ve yaygın
görünüyor .

Yenilikçi

x

Okullar ve eğitim
eğitimcileri için işsiz,
teknoloji ve ekipman
desteğine eğitim
vermekle yenilikçi.

Potansiyel çarpan etkili

x

19 ilden başlayıp 81
şehire genişletmek,
çarpan etkilerinden
biridir. Katılımcı
kuruluşların ve staj olan
şirketlerin sayısı da
çarpan etkisidir.

Sürdürülebilir

x

. 2010 yılında 4 yıl süreyle
başlatılmış
ve
2014
yılında bir protokolle
ekstra
4
yıl
daha
geçmiştir. Başlangıçta 19
ilin
projeye
dahil
edilmesine, daha sonra
81
şehre
kadar
genişletilmiştir.
Eğitimcilerin eğitimleri ve
genişleyen
evreniyle
sürdürülebilir bir projedir

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x
Mevcut belgelerle
tasarlanmış
uygulanmıştır.

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

iyi
ve

Medya vasıtasıyla yaygın
bir şekilde sunuldu
(National Press, atölye
çalışmaları ..) Ülke
çapındaki tüm proje
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toplantılarında ve ödül
törenlerinde paylaşıldı.
Güçlü bir tanıtım yapıyor.

▪

En iyi uygulama değerlendirmesi

Bu proje iki Bakanlık arasındaki protokolle 2010 yılında başlatılmış ve halen devam etmektedir.
Bu nedenle politika yapıcılar doğrudan proje tarafındadır. Bakanlıklar için kullanışlı ve
ekonomiktir. Uygulamaları ve çıktıları bugüne kadar alınan etkin bir modeldir.
Ulusal düzeyde transfer edilebilir. Ülkenin tüm şehirlerinde (81 ilde) uygulanmıştır. İşgücü
piyasasının projeye katılımı sağlanabilir.
İyi idare edilmiş gibi görünüyor ve yaygın olarak bildirilir.
Okullar ve eğitim eğitimcileri için işsiz, teknoloji ve ekipman desteğine eğitim vermekle
yenilikçi.
19 ilden başlayıp 81 şehire genişletmek, çarpan etkilerinden biridir. Katılımcı kuruluşların ve
staj olan şirketlerin sayısı da çarpan etkisidir.
Bu, 2010 yılında 4 yıl süreyle başlatılmış ve 2014'te bir protokolle ekstra 4 yıl daha geçirmiştir.
Başlangıçta 19 şehir projeye dahil olmuş, daha sonra 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Eğiticinin eğitimleri ve genişleyen evreniyle sürdürülebilir bir projedir.
Mevcut belgelerle iyi tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Medya vasıtasıyla yaygın bir şekilde sunuldu (National Press, atölye çalışmaları ..) Ülke
çapındaki tüm proje toplantılarında ve ödül törenlerinde paylaşıldı. Güçlü bir tanıtım yapıyor.

4. YORUMLAR
Bu proje, Türkiye İstihdam Politikası için yeni bir model oluşturmuştur. Ulusal düzeyde
desteklendi ve gönüllü Meslek Kuruluşları ve üye şirketlerde uygulandı. Proje süresince çeşitli
yayınlar yapılmış olup, halen devam etmekte olup yayınlar sürekli yapılmaktadır. Medya
vasıtasıyla sunuldu (TV, gazeteler, proje web sitesi, basın ..). Bu proje ülkemize olumlu çıktılar
verdi ve halen bunu yapmaya devam ediyor. Beceri eğitimine sahip olan işsizlerin% 90'ının
istihdam edilmesinin yanısıra:
-İşte istihdamda ve rekabet gücünde artış olacaktır
- Kurumlar arası iletişim ve toplu çalışma geleneği yaratılacaktır. Ortak sorunlara ortak çözüm
bulma kültürü geliştirilecektir.
-Tasarım deneyimi, yerel ile eklenerek Ulusal Politikalar ile oluşturulacaktır. Proje, sanayinin
talep ettiği becerilere sahip bir işgücünü yetiştirerek, arz-talep dengesizliğinden kaynaklanan
işsizlik
sorununa
bir
çözüm
sağlamak
amacıyla
hayata
geçirildi.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
Fondazione Giacomo Brodolini (FGB), istihdam, işgücü piyasası, sosyal politikalar, eğitim ve
yaşam boyu öğrenme politikaları, eşit fırsatlar, yerel kalkınma ve endüstriyel ilişkiler
alanlarında faaliyet gösteren bir araştırma merkezi ve İtalya'da bir kültür kuruluşudur. 40 yılı
aşkın tecrübesiyle FGB, uzmanlık alanlarında AB düzeyinde araştırma yapmak ve hizmetleri
sunmak için geniş kapasiteler geliştirdi; titiz bilimsel metodolojileri ve disiplinlerarası bir
yaklaşımı benimsemek. Araştırma faaliyetleri bireysel olarak ve Avrupa Komisyonu, bakanlıklar,
yerel makamlar, girişimci organizasyonlar gibi kültürel ve araştırma enstitüleri gibi ulusal ve
uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülür.

1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi

MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi

FGB tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama Dosyası aşağıdakilere odaklanmaktadır
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri
Adı

COLFASA

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Bucharest-Ilfov bölgesi/Romanya
Özel
Bucharest-Ilfov bölgesi, yaklaşık 2.270,000
COLFASA Derneği, savunmasız grupların yararına çalışan, sosyal
içermeyi teşvik eden ve her türlü ayrımcılığa karşı savaşan kar amacı
gütmeyen
bir
kuruluştur.

Web

http://www.colfasa.ro

62

Bucureşti - Ilfov bölgesi, Romanya'da ulusal başkent Bükreş'i ve çevredeki Ilfov İlçesini
kapsayan bir kalkınma bölgesidir. Diğer kalkınma bölgelerinde olduğu gibi, başlıca işlevi
bölgesel kalkınma projelerini koordine etmek ve Avrupa Birliği fonlarını yönetmek olan
herhangi bir idari yetkiye sahip değildir. COLFASA Derneği, savunmasız grupların yararına
çalışan, sosyal içermeyi teşvik eden ve her türlü ayrımcılığa karşı savaşan kar amacı gütmeyen
bir özel kuruluştur.
▪

Kısa tanıtım

Projenin ana hedefi, Bükreş-Ilfov bölgesinde sürekli ömür boyu eğitim ve yeni teknolojilere
erişim yoluyla istihdam yaratmaktır. İstihdam politikasında, hayat boyu öğrenime erişimi
teşvik etmek büyük bir önceliğe sahiptir.
"Mesleki Eğitimde İşçi ve İşletmeleri Artırmaya Yardımcı Yenilikçi Araçlar" (2010-2013)
uygulaması.
Proje, sürekli bir ömür boyu eğitim yoluyla Bükreş-Ilfov bölgesindeki işletmelerde istihdam
oranının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Son yıllarda, o bölgedeki çalışanlara beşeri
sermayenin rekabet gücünü artırmak için gerekli olan sürekli eğitime erişim mütevazıydı.
Teknolojik ilerlemenin ve bölgedeki ekonomik büyümenin arka planına karşı, mesleki eğitim,
insan sermayesine, bilginin hızla, esnekçe ve geniş çapta iletilmesini garanti eden bir
yatırımdır.
İşlemler:
- İşletmelerin niteliklerini artırmaya destek olma kapasitelerinin geliştirilmesi.
- İşçilerin, özellikle nitelikleri düşük olanların, yani erken iş piyasasından ayrılma ve sosyal
marjinalleşme riskine maruz kalanların, aktif yaşlanmasının teşvik edilmesi.
- Çalışanlarına uzmanlaşmış mesleki eğitim programlarını temin ederek bölgedeki işletmelerin
rekabet edebilirlik ve uyumlarını artırmak.
- Yerel aktörlerin insan kaynaklarına yatırım yapma konusundaki duyarlılığını arttırmak. Hem
dönüşen hem de spesifik yeni bilgi ve becerilerin edinilmesi, hedef grup düzeyinde mesleki
gelişimin lehinedir, rekabetçi ekonomiye bağlı olarak istihdam oranının ve organizasyonel ve
teknolojik değişime uyum kabiliyetinin arttırılmasına katkıda bulunur.
▪

Yer alan ortaklar

Yaşam kalitesi ve sosyal politika alanlarında uzmanlaşmış olan Yaşam Kalitesi Araştırma
Enstitüsü (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii), ön değerlendirme ve orta vadeli ihtiyaç
değerlendirmesi yapmaya dahil olmuştur. Ex-ante, Romanya'da çalışanların nitelik geliştirme
çalışmalarının teknolojik gelişmelere ayak uyduramadığını belirtti. Bu, özellikle KOBİ
sektöründe görülür. Proje süresince, derinlemesine çalışmalar yürütülerek:
1. Bükreş-Ilfov bölgesinde e-öğrenme teknolojisinin beklentileri ve gelişme umutları açısından
değerlendirilmesi.
2. E-öğrenme eğitim kurslarını çalışanlar tarafından değerlendirilmesi
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▪

Maliyet/Finans

Avrupa Sosyal Fonu - € 340,000.

▪

Faydalanıcılar

Hedef gruplar: Çalışanlar, özellikle yeterlilik seviyesi düşük olanlar.
Bu öncelik, çalışanların temel beceri düzeylerini yükseltmeye odaklanacaktır. Temel hedef
grup, özellikle temel aritmetik, okur yazarlık ve BİT becerileri olmayan kişiler olmak üzere,
nitelikleri düşük olan çalışanlar olacaktır.
▪

Gerekli kaynaklar

Bu tür programları geliştirmek için kuruluşlar ve eğitim kurumları, öğrencilere ders sunmak ve
çevrimiçi etkinliklerini yönetmek için öğrenme platformlarına giderek gitmektedir. Bir öğrenme
platformu, öğrencilere eğitim sunumu ve yönetimi desteklemek için bilgi, araçlar ve kaynaklara
erişim olanağı sağlayan etkileşimli çevrimiçi hizmetler grubudur. İnternet üzerinden geniş bir
kullanıcı tabanına erişim ve hizmetler sağlarlar.
Bu nedenle, personel ve malzeme kaynakları için bir bütçe gereklidir. Personel, e-öğrenme
projelerine katılım, geleneksel eğitim veya öğretimde gerekli olmayan bazı alanlarda - teknoloji
ve medya ile ilgili beceriler gibi - yetenekler gerektirir
Bu bölümde açıklanan rollerden bazıları tek bir iş profiliyle birleştirilebilir. Aslında, ekibin
bileşimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
- projenin boyutu
- dış kaynaklı iş miktarı;
- Ekip üyelerinin farklı rolleri kapsama kapasitesi;
- Gerekli spesifik medya ve teknolojiler.
E-öğrenme üretmek ve sağlamak için teknolojinin kullanılması gereklidir. Hangi dosya
biçimlerinin kullanılacağı ve arzulanan nihai ürünün niteliğine bağlı olarak e-öğrenme içeriği
üretmek için farklı araçlar kullanılabilir. Microsoft PowerPoint veya Word, bir sunum veya
öğretici gibi basit öğrenme kaynakları oluşturmak için yeterli olabilir. Bununla birlikte,
etkileşimli içerik oluşturmak istiyorsanız daha karmaşık araçlar gereklidir. Eğitim yazılımı
geliştirme araçları, etkileşimli e-öğrenme içeriği yaratan özel amaçlı araçlardır. Metin, grafik ve
diğer medya eklerken, güvenilir navigasyon için sayfaları ve dersleri düzenlemek için bir
çerçeve oluştururlar.
Elde edilen ürün ve sonuçlar
Projenin ana ürünü, kursların yapıldığı e-öğrenme platformudur. 66 kişi için İngilizce dil kursları
açılmış ve 51 kişi tamamlanmıştır. Bilgisayar kurslarına 59 girişimcilik kursuna 52kişi katılmış
ve 95 kişi bu kursları tamamlamıştır. E-öğrenme kurslarına katılım düşük eğitimli ve işgücü
piyasasındaki durumlarını iyileştiren kişilerin becerilerini arttırmaya katkıda bulunmuştur.
Yaygınlaştırma faaliyetleri sayesinde, çalışanlar eğitime devam etme ihtiyacının daha iyi farkına
64

varmışlardır. Ayrıca, işçi ve işverenler aktif yaşlanma kavramını (toplam 500 alıcı) tanımıştır. Bu
girişimin güçlü yönleri proje faaliyetlerini istihdam ilişkisinin her iki tarafına da - hem
çalışanlarına hem de işverenlere - hitap etmeyi içermektedir. Eğitim e-öğrenme platformu
üzerinden erişim, artıklık riskiyle karşı karşıya olan veya yaş nedeniyle işten ayrılmayı düşünen
ilgililere yönelik derslerin varlığını arttırmaktadır. Genellikle, eski kuşağın dilsel ve bilgisayar
yeterliliğinin, bu projenin yanıt vermediği gerçeğinden kaynaklanır. Aynı zamanda kişinin
yeteneklerini işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyarlama ihtiyacı konusundaki
farkındalığının arttırılması ve diğer taraftan, insana yapılan yatırımlarla ilgili önlemlerin
geliştirilmesi yoluyla işçilerin işverenlerin ayrımcılığının önlenmesini sağlamaktadır. Kaynaklar,
yaşlı işçileri istihdamda tutmaya katkıda bulunmalıdır.
▪ Daha fazla bilgi için
▪
 http://www.colfasa.ro/index.php/en/projects/projects-completed/10-proiecte/314innovative-instruments-in-vocational-training-helping-to-increase-workers-andenterprises-adaptability
3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVE
T

HAYI
R

Yerel ajanlar için ekonomik ve
kullanışlı
Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlana
bilir
İyi
yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

FAKAT
…
x

x

x

Yenilikçi

Açıklama
Maalesef projede sorun var:
kamu finansmanı olmaksızın
çoğaltılması çok zor.
E-öğrenme platformu,
projenin tekrarlanabilirliği ve
aktarılabilirliği için ana araçtır
Projenin iyi uygulama olarak
sınıflandırıldığı göz önüne
alındığında iyi yönetilmektedir.

x
x

Projenin potansiyel çoğaltıcı
etkileri vardır, çünkü eöğrenme diğer işletmeler /
çalışanlara da yayılabilir

Potansiyel çarpan etkili

Sürdürülebilir

x

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

E-öğrenme
platformu
işletmeler ve çalışanlar için
mevcutsa, proje sürdürülebilir
olabilir
İyi tasarlanmış ve uygulanmış
görünüyor.
Proje, en iyi uygulamaların bir
kataloğunda yer aldı.
http://www.ifa-fiv.org/wpcontent/uploads/2014/03/Acti
ve-Ageing-Measures-inSelected-EU-Countries.pdf
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En iyi uygulamanın değerlendirmesi
Maalesef projede sorun bulunmaktadır: kamu finansmanı olmaksızın çoğaltılması çok zordur.
Bu amaçla e-öğrenme ve malzeme kaynaklarının uzmanına ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır.
E-öğrenme platformu, projenin tekrarlanabilirliği ve aktarılabilirliği için ana araçtır. Projenin iyi
uygulama olarak sınıflandırıldığı göz önüne alındığında iyi yönetilmektedir. Projenin potansiyel
çoğaltıcı etkileri vardır çünkü e-öğrenme, İnternet'i kullanarak diğer işletmeler / çalışanlara da
yayılabilir. E-öğrenme platformu işletmeler ve çalışanlar için mevcutsa, proje sürdürülebilir
olabilir. İyi tasarlanmış ve uygulanmış gibi görünmektedir.. Proje, en iyi uygulamaların bir
kataloğunda yer almıştır: http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/03/Active-AgeingMeasures-in-Selected-EU-Countries.pdf
YORUMLAR

Birkaç AB ülkesindeki şu anda e-öğrenme, eğitim sürecinin düşük maliyetine ve esnekliğine
rağmen, eğitim şirketleri ve işverenler için ikincil bir çözümdür
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi

x

MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi

 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması

2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri
Adı

Çalışma Linkleri Sheffield

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Birleşik Krallık
Kamu/Özel
Nottinghamshire– 758,000

Web

Sosyal ve işe yerleştirme konusunda zorluk çeken kişilerin istihdamı
http://www.workinglinks.co.uk

Sheffield, Güney Yorkshire, İngiltere'de bir şehir ve metropolit ilçesidir. Sheffield'in metropol
nüfusu 758.000 kişidir.
Çalışma Bağlantıları (Resmi Çalışma Bağlantıları (İstihdam) Limited) 2000 yılında kamu
hizmetleri, özel hizmetler ve istihdam edilebilirlik konularında yardım sağlayan gönüllü bir
şirket olarak kurulmuştur. Working Links, insanların potansiyellerini en üst düzeye
çıkarmalarına yardımcı olmak için özel hizmet sunan önde gelen bir tedarikçidir. İnsanlara,
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ailelerine ve Britanya'daki ve sonraki ülkelerdeki topluluklarına olumlu gelecekler yaratmaya
yardımcı olmak için bir dizi yenilikçi müdahale sunar.

▪

Kısa açıklama

İş Bağlantıları İstihdam (Çalışma Bağlantıları, organizasyon), 2000 yılında, Majestelerinin
Hissedar Yöneticisi Cap Gemini, İşgücü ve Misyon Avustralya tarafından kurulan kamu, özel ve
gönüllü bir ortaklıktır. Çalışma Linkleri öncelikli olarak İş ve Emeklilik Departmanı (DWP)
aracılığıyla finanse edilen ulusal bir sağlayıcıdır. Organizasyon, genel olarak, 140 lokasyondan
yaklaşık 1.800 personeli çalıştırmaktadır. Merkez ofisi Londra'dadır ve diğer şirket ofisleri ülke
çapında bulunmaktadır.

Çalışma Bağlantıları 'Esnek Yollar' olarak bilinen programı sunmuştur. Esnek Yollar, katılımcılara
belirli hedef gruplardan, çeşitli istihdam engellerinden, becerilerini geliştirmelerine ve iş
bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu program, birçok kültürü temsil eden bir
topluluğun yaşadığı bir bölge olan East Midlands'da gerçekleştirilmiştir. Günlük olarak 30'dan
fazla farklı dil kullanılır. Bölge aynı zamanda yüksek işsizlikten etkilenmektedir. East Midlands,
suç faaliyetlerinin sıralamasında en üst sıralardadır. Esnek Yollar (2008-2011) projesinin amacı,
farklı işsiz gruplarının profesyonelce harekete geçirilmesini amaçlayan yardım sağlayarak
bölgenin yüzünü değiştirmek olmuştur. Planlanan eylemlerin kapsamı , projenin
uygulanmasında birçok yerel kurumun, özellikle de bölgenin sorunlarına aşina olan
Nottinghamshire bölgesinden sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesi için gereklidir.
Proje, işsizlere, mesleki olarak faal olmayanlara ve artıklık riski taşıyanlara yöneliktir. Sosyal
dışlanma riski taşıyanlara özel dikkat gösterilmiştir:
- 50 yaşın üzerindeki sakinler.
- sabıkalılar ve cezaevinde olanlar,
- Düşük becerilere sahip olanlar,
- Uzun süreli işsizler.
- Toplam 19.000 kişinin destek alması ve projenin bitiminden önce bile 4,500'ünün işgücü
piyasasına girmesi beklenmiştir.
Esnek Yollar katılımcılarına, bire bir temel alınarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarına (bir
katılımcı ve bir antrenör) katılarak bireysel yardım sağlandı ve bu da iş gücü piyasasındaki
zorlukların üstesinden nasıl gelileceğine dair tavsiyeler verdi. Koçlar arasında, 50 yaşın üstünde
olan, akranlarının yanı sıra Asya ülkelerinin kültür ve dillerine aşina uzmanları daha iyi
anlayabilen insanlar vardı.

Eğitim oturumları sırasında, katılımcı yerel işgücü piyasasının özgüllüğünü göz önünde
bulundurarak kendi beceri potansiyelini değerlendirmek ve kendileri için gerçekçi hedefler de
dahil olmak üzere bir eylem planı geliştirme fırsatına sahiptir. En büyük zorluk uzun vadeli
işsizlerin, özellikle az sayıda ücretli istihdamı olan, iş bulmanın ailelerinden gelenlerin çok
önemli olduğunu ve emek piyasalarında aktif bir katılımcının faydalı olduğunu ikna etmekti. Bu
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proje yararlanıcı grubuna, kendine olan güveni ve iş arama motivasyonunu artırmaya yönelik
eğitimler verildi.
Esnek Yollar katılımcıları, bir iş başvurusunda çok yararlı olan becerileri, yani bir özgeçmiş
hazırlama ve harfleri doldurma becerisi ya da iş görüşmeleri sırasında birinin güçlü yanlarını
sunma becerileri kazanmıştır.
Yerel girişimciler de projeye dahil olmuşlardı, bu da işverenler ve iş arayanlar tarafından
karşılıklı olarak daha iyi anlaşılmalara yol açmıştır.
Program sırasında istihdam olanakları, işyerinde daha fazla destek sağlayabilmektedir.
. "İstihdam Çözümleri Ekibi" programı çerçevesinde çalışan ekip, uygun iş teklifleri almak ve
potansiyel müşterilerin bir veri tabanı oluşturmak için çalışmışlardır. Ekipte çalışan
danışmanlar, katılımcı bir istihdam bulsa bile hem işveren hem de projenin katılımcıları ile
sürekli temas halinde olmuşlardır (telefonla ya da doğrudan müşteri ihtiyaçlarına göre).
Çalışma Linkleri, Merlin Standardı ile akredite edilmiş tedarikçilerle çalışmak için ilk refahlardan
biridir. Akreditasyon, tedarik zinciri yönetiminde mükemmelliği teşvik etmek için tasarlanmış
bir davranış standartını ortaya koymaktadır. En son denetimlerinde, 'Mükemmel' notu almıştır.
Onlara göre, müşterilerine yardımcı olmak için tek başlarına çalışamayacaklarını anlamak son
derece önemlidir.

▪

Yer alan ortaklar

Bu, programa dahil olan ortakların listesi:
• Kritik Beceriler
• Mansfield & Ashfield YWCA: Mansfield & Sutton Teslimatı
• FRWs İnsan Kaynakları
• Kamyabi
• AWP / Adımlar Eğitimi
• Nottingham Eğitim İşletmeleri
• Benzersiz Sosyal Girişimler
• Nottingham Kadın Merkezleri
• Eğitim, Yenileme Güvenliği
• İşe Başlarken
• ODEF
• Bestwood Yönleri
• Çimenler Ortaklığı Güveni
• Kooperatif Topluluk Eylemi
• Etkinleştir: Şampiyonları Öğrenme
• Mansfield CVS.

Yürütülen çalışmalar hükümetler ve finansman organları adına 2000 yılından bu yana, 100 farklı
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lokasyonda 200'den fazla farklı program sundular. Şu anda, hükümet birimleri ve finansman
kuruluşları adına aşağıdakiler gibi bir dizi sözleşme yapmaktadırlar:
- Sosyal Koruma Departmanı (DSP) İrlanda Hükümeti'nin bir bölümüdür.
- İngiltere'de İş ve Emeklilik Dairesi (DWP) ya da hayatının bir noktasında sekiz işyerinden
biriyle ilgilenecektir.
- Adalet Bakanlığı (MOJ), halkı korumak ve yeniden suçlamayı azaltmak ve mağdurlar ve halk
için daha etkili, şeffaf ve duyarlı bir ceza adaleti sistemi sağlamak için çalışır.
- Ulusal Suçlu Yönetimi Hizmeti (NOMS), Adalet Bakanlığının Yürütme Ajansıdır.
- Plymouth Belediye Meclisi, işsizlik sorunuyla ilgilenme ihtiyavı hissederek ,etkili bir plan
geliştirmek ve kentteki herhangi bir etkinliği koordine etmek için yerel ortaklarla etkileşimde
bulunmanın önemini kabul etmiştir.
- Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), başta kamu sektörü tarafından desteklenen ekonomik
yenilenme projelerini hedeflemektedir. Şunları içerir:
Devlet daireleri
Yerel yetkililer
İleri ve yüksek öğrenim kurumları
Diğer kamu kurumları
Gönüllü sektör kuruluşları
- Skills Funding Agency (SFA), Eğitim Bakanlığı'nın bir ajansıdır. İngiltere'de yetişkinlere yönelik
ileri eğitim ve beceri eğitimini finanse eder ve düzenler. Bu, yetişkin eğitimini başlatan, yöneten
ve pazarlayan, ülkedeki bir organizasyon ağının bir parçasıdır.
- Avrupa Sosyal Fonu (ESF), Avrupa Birliği'ndeki istihdam fırsatlarını iyileştirmek ve böylece
yaşam standartlarını yükseltmek için kurulmuştur. İnsanların potansiyellerini daha iyi beceri ve
daha iyi iş imkânı sunarak yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Maliyet/Finansman
Avrupa Sosyal Fonu - £ 5,600,000

▪

Faydalanıcılar

Proje, işsizlere, mesleki olarak faal olmayanlara ve artıklık riski taşıyanlara yönelikti. Çalışma
Bağlantıları, uzun süreli işsiz, engelliler ve inançlı kişiler gibi dezavantajlı kişilere yardım eder.
Sosyal dışlanma riski taşıyanlara özel dikkat gösterildi:
- 50 yaşın üzerindekiler
- Suçlu ve hükümlüler
- Düşük becerilere sahip olanlar
- uzun süreli işsizler
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Gerekli kaynaklar Kuruluş, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör ortaklarıyla yakından çalışır.
Şunları içerir:
İstihdam Eğitimi, Meslek Öncesi ESOL eğitimi, Yoğun İş Odaklı Destek, Öğrenme Engellileri ve
Zihinsel Sağlık Engelleri, Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Suçlu Desteği.
Tedarik sırasında çalışanı tamamen desteklemek için gözetimli denetim, Değişiklikler ve
Uyuşturucu Bağlantısı da dahil olmak üzere uzman kuruluşlarla işbirliği yapmaktadırlar. İşe
yerleştirme ve iş arama, bir çalışanın hükme bağlı olarak erişeceği aktivitelerin büyük bir
bölümünü oluşturur; böylece çalışana yeni beceriler kazandırır ve işgücü piyasasına daha kolay
girmelerine olanak tanıyan güncel deneyim kazandırır.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Projenin en önemli sonuçları arasında: işgücü piyasasında özellikle zor bir durumda bulunan,
sosyal dışlanma riski altında olan topluluk üyelerinin profesyonel olarak harekete geçirilmesi
bulunmaktadır. Alınan destek sayesinde, program katılımcılarından bazıları iş buldular ve
birçoğu becerilerini değerlendirip geliştirip işverenlerin ihtiyaçlarını ve kişinin kişisel durumunu
dikkate alan gerçekçi bir iş arama planı hazırlama fırsatı buldular. Proje aynı zamanda, bölgenin
marjinalleşme riski altında olan sakinlerini işverenlerin algılama biçimini değiştirmeye katkıda
bulundu. Buna ek olarak, farklı örgütler arasındaki program çerçevesinde kurulan irtibat ağı,
bölgenin en acil sorunları ve bunlara etkili çözümler üretmek için güvenilir bilgiler edinmeyi
mümkün kılmıştır. Bu, faydalanıcıları teklif edilen hizmetlere erişmelerini sağladı - projedeki
kurumların bölgede daha küçük örgütsel birimleri vardı. Kurulan işbirliğinin ileride benzer
şekilde etkili girişimlerin "Esnek Yol Yolları" olarak ortaya çıkması beklenebilir.
Bu projede toplam 19.000 kişi destek aldı ve projenin bitiminden önce bile 4,500'ünün işgücü
piyasasına girmesi beklenmekteydi.
▪

Daha fazla bilgi için

 http://ec.europa.eu/social/esf_projects/project.cfm?id=92770&project_lang=en&rp=4
Working Links Employment(Midlands) Flexible RoutewaysInspection report

3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
EVET HAYIR FAKAT…
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı
x
Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir
x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Açıklama

Bu, yüksek bir işsizlik
oranına sahip bölgelerde
ve sosyal entegrasyon
problemleri olan işsizlik
oranının bir kısmında da
uygulanacak
iyi
bir
modeldir
Projenin iyi uygulama
olarak sınıflandırıldığı göz
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önüne alındığında iyi
yönetilmektedir.
Yenilikçi

x
Projeyi işsizler için diğer
girişimlerden
ayıran
unsur, işgücü piyasasında
özellikle zor olanların
üzerine
odaklandığı
gerçeğidir, yani yaşlılar,
göçmenler,
kanunlarla
çatışan insanlar, uzun
süreli işsizler, bunlar da
dahil
olmak
üzere.
işsizliğin birkaç nesil için
yaşandığı
ailelerden
geliyor. Eğitim teklifinin
bireyselleştirilmesi
ve
kendilerine özgü farklı
kültür ve geleneklere
ilişkin geniş bir bilgiye
sahip olan, 50 yaşın
üzerindeki antrenörlerin
katılımı, sunulan projenin
gücünü oluşturuyor.
Kayıtsız grupları temsil
eden insanlar hakkındaki
görüşlerini gözden
geçirme fırsatı bulan
işverenlerin dahil
edilmesi önemliydi.

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

Bu proje, kamu fonlarının
tahsisi olmadan
ekonomik
sürdürülebilirlik açısından
zor görünüyor

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Proje inceleme raporuna
göre iyi tasarlanmış ve
uygulanmış gibi
görünüyor

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

Proje inceleme raporuna
göre, ekonomik ve sosyal
refah düzeyinde birçok
katılımcı tarafından
tatmin edici gelişmeler
sağlandı. İstihdam etme
şanslarını artırabilmek
için çeşitli yeterliliklere ve
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eğitim olanaklarına uygun
erişime sahipler. Bazı
katılımcılar ulusal olarak
tanınmış niteliklere
sahiptir. Katılımcılar,
kaygıları tartışmak veya
kaygıları personele
bildirmek için güvende ve
emin hissediyor.

▪

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Bu, yüksek işsizlik oranına sahip alanlarda ve sosyal entegrasyon sorunları olan işsizlik oranının
bir kısmında da uygulanacak iyi bir modeldir. Temel amacı, dezavantajlı kişileri istihdama
entegre etmektir. Projenin iyi uygulama olarak sınıflandırıldığı göz önüne alındığında iyi
yönetilmektedir. Projeyi işsizler için diğer girişimlerden ayıran unsur, işgücü piyasasında
özellikle zor olan yerlerde yoğunlaştığı gerçeğidir; yani yaşlılar, göçmenler, kanunlarla çatışan
insanlar, uzun süreli işsizler, bunlar da dahil olmak üzere. işsizliğin birkaç nesil için yaşandığı
ailelerden gelmektedirler.. Eğitim teklifinin bireyselleştirilmesi ve kendilerine özgü farklı
kültürler ve gelenekler hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olan 50 yaşın üzerindeki
antrenörlerin katılımı, sunulan projenin gücüdür. Kayıtsız grupları temsil eden insanlar
hakkındaki görüşlerini gözden geçirme fırsatı bulan işverenlerin dahil edilmesi önemliydi. Bu
proje, kamu fonlarının tahsisi olmadan ekonomik sürdürülebilirlik açısından zor görünüyor
Proje denetim raporuna göre iyi tasarlanmış ve uygulanmış gibi görünüyor. Proje inceleme
raporuna göre, ekonomik ve sosyal refah düzeyinde birçok katılımcı tarafından tatmin edici
gelişmeler sağlandı. İstihdam etme şanslarını artıracak çeşitli niteliklere ve eğitim fırsatlarına
uygun erişime sahipler. Bazı katılımcılar ulusal olarak tanınmış niteliklere sahiptir. Katılımcılar,
kaygıları tartışmak veya kaygıları personele bildirmek için güvende ve emin hissediyor.

4. YORUMLAR

Bu projede de İngiltere'de gerçekleştirilen birçok girişimde olduğu gibi, lehtarlara
bireyselleştirilmiş teklif verilmesine ağırlık verilmiştir. Bu yaklaşım şüphesiz en etkili ancak bu
çözümlerin uygulama maliyetlerinin çok yüksek olduğuna dikkat edilmelidir. Bu, işsizlerin ve
yerel işverenlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan ve öğrenenlerin her ikisini de
temel istihdam edilebilirlik ve mesleki beceri düzeylerini iyileştirmeye teşvik eden değişik bir
organizasyondur. Çalışma Bağlantıları, ilgili meslek sektörünün bir anlayışına, bir işverenin
değerlerine ve canlı ve gelecek boş işlerin gerekli yeterliliklerine dayalı olarak tasarlanmış
işverene özgü programlar sunar. Bir dizi sektörde çalıştıklarında, öğrencilere, yeni roller ve
gelişmeler içinde ellerinden geleni yapmalarını sağlamak için doğru bilgiler verilir.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR

MEÖ için yerel
ortaklıklar

İhtiyaç analizi eğitimi

MEÖ programlama

Etki
değerlendirmesi

x

FGB tarafından geliştirilen bu En İyi Uygulama Dosyası aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.

2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri
Adı
Ülke/Bölge/Şehir
Statü(Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu
Web

PES Office of Nysa
Opole – Nysa Bölgesi/Polonya
Kamu
Nysa bölgesi– 60.000
Kamu işveren servisi
http://www.pup.nysa.pl

Nysa İlçesi, Çek sınırındaki Opole Voivodeship, güney-batı Polonya'da bir bölgesel yönetim ve
yerel yönetim birimi. Toplam nüfusu 60.000 kişidir.
Katılım zorluğu çeken kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmak için "Kaleidoscope of work"
geliştirildi. Uygulama yerel bir eğitim ihtiyacına yanıt olarak oluşturuldu. Tanıtıldığı tarihte,
"geleneksel" sınıf eğitiminin etkinliği düşük olarak değerlendirildi: istihdam edilebilirlik oranları
yaklaşık % 30 idi ve işverenler, emek ofisleri tarafından sunulan grup eğitiminin etkinliğinden
yoksun olduklarından şikayet ediyorlardı.
Nysa'daki işsizlik, ülke ortalamasından daha yüksek: örneğin 2012'de işsizlik oranı % 18.5
civarında dalgalandı, Polonya'da genel olarak % 12.6 idi.
▪

Kısa açıklama

Uygulama "Kaleidoscope of work" (2008 - 2013) karmaşık bir programdır. Nysa ilçesinde
yerleştirme güçlükleri olan kişilerin (uzun süreli işsiz, iş deneyimine sahip olmayan genç iş
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arayanlar, kadınlar) istihdam edilebilirliğini artırmak için geliştirilmiştir. Belirli hedefler şunları
içermektedir:
- İstihdamın önündeki engellerin kaldırılması
-Proje katılımcılarının nitelik ve becerilerini arttırma
- Becerilerini, deneyimlerini ve yeterliliklerini yerel girişimcilerin istihdam ihtiyaçlarıyla
eşleştirmek
-Profesyonel inşaat eğitimi (sosyal konut inşaatı).

Uygulamanın ardındaki mantık, aktif işgücü piyasası politikalarına gerçekten "hands-on" bir
yaklaşım geliştirmekti: danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ek olarak, katılımcılar, işyerindeki
çıraklık eğitimlerinde "işe alındı". katılımcılara fayda sağlayabilecek sosyal konutlar yapıldı.
2008 yılındaki uygulama başlangıcından 2010 yılına kadar, uygulama yaklaşık 1.400 kişiyi
kapsamaktadır. On iki kamusal konut blokları inşa edildi ve ek 12 inşaat yapıldı. Nysa'daki yerel
Kİİ Ofisi, uygulamanın genel tasarımından ve yönetiminden sorumluydu; bunlara aşağıdakiler
dahildir:
- başvuruları hazırlamak ve sunmak;
- belirli faaliyetler için yerel kurumlarla ortaklıklar imzalamak, ör. toplu Konut; ---değerlendirme prosedürü de dahil olmak üzere, kurum ve hizmetleri seçmek için kamu ihale
prosedürlerini hazırlamak;
- finansal Raporlama;
-Katılımcıların ihtiyaçlarının bireysel değerlendirmeleri (yetkilendirme);
- içerik ve finansal kontrol;
-izleme.
Proje kapsamında altı faaliyet yürütüldü:
- Uygulamalı iş gücü piyasası deneyimi olmayan yeni mezunlar için hazırlanan çıraklık (414 kişi)
- Mesleki eğitim ve öğretim (164 kişi): hedef, becerilerini güncellemek veya yeniden eğitime
ihtiyaç duyan 50 yaş üstü uzun süreli işsiz çalışanlardı
- İşbaşı eğitimi (652 kişi): Bunlardan 176 evlerin, özellikle sosyal konutların inşaasında
doğrudan bir rol oynamıştır
- İş kulüpleri (20 kişi)
- Serbest meslek sahibi olmak için yardım (147 kişi)
- Serbest meslek sahibi olmaya yönelik sübvansiyonlar (34 kişi)
▪

Yer alan ortaklar

Paczkow ve Otmuchow komünlerinin şehir konseyleri, inşaat konusunda mesleki eğitimle
(2008 ve 2012'de) bağlantılı olan iki girişimde yer almıştır. İşbirliği yapılan şantiyeler
düzenlenmiş ve inşaat malzemeleri sağlanmıştır
▪

Maliyet/Finans
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Ulusal bütçe (vergi geliri) Avrupa Sosyal Fonu (2007-2013 İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı)
▪

Faydalanıcılar

Uygulama, doğumdan sonra emek piyasasından ayrılan uzun süreli işsiz kadınlar da dahil
olmak üzere, sosyal dışlanma riski altındaki bireyleri hedef almaktadır. Bu kategorideki
kadınlar KİH kayıtlarından seçilir ancak bu gruba özel kaynak tahsisi yapılmaz. Hedef gruplar /
faydalanıcılar:
- 25 yaşın altındaki genç işsizler
- Doğumdan sonra emek piyasasından ayrılan uzun süreli işsiz kadınlar
- 50 yaşın üzerindeki daha yaşlı işsizler
- Resmi nitelikleri olmayan işsiz kişiler
- İşsiz yalnız ebeveynler
- İşsiz engelliler
▪

Gerekli kaynaklar

Uygulama yerel çalışma ofisi tarafından koordine edildi. Ekip, işgücü piyasasında bir uzman ve
altı faaliyetten herbirinin günlük yönetiminden bir kişinin sorumlu olduğu altı çalışandan
oluşuyordu. Ekip, bir iş danışmanı, bir kişisel danışman ve bir muhasebeci (ofisinin mali birimi
içerisinde) tarafından desteklendi. Her faaliyet ayrı ayrı yönetildi ve izlendi. Takım, ayrılma
oranlarını izledi; mesleki eğitim koşulları ve etkinlikleri; 'Kaleidoscope of work' uygulamasında
yer alan toplumsal konutta kaydedilen ilerleme; ve uygulama organı tarafından verilen
talimatlara uyulmasını izledi.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Projenin sonunda,
- kullanıcıların % 65'i bir iş bulmuştur.
- Uygulamanın ilk iki yılında 1.397 kişi katılmış olup % 5'lik bir bırakma oranı ile % 46'sı
mesleki eğitimde, çoğunlukla işyerinde eğitim almıştır (652 sertifika verilmiştir)
-%30 çıraklık eğitimi (414 sertifika,% 10 çıraklık çalışması sonucu istihdam)
-%12profesyonel hazırlık kurslarını tamamladı (164 sertifika verildi)
-34 kişi kendi işletmelerini kurmuştur (hayatta kalma oranı ilk 12 aydan sonra % 100 idi).
Ulaşılan insan sayısı: 2008 yılında uygulama başlangıcından 2010 yılına kadar uygulama
yaklaşık 1 400 kişiyi kapsıyor.
Ürünler:
Eğitim modülleri: ilk sınıf ve iş temelli eğitim birleştirildi. Bu modüller, yerel iş bürolarında
yeni eğitim politikası yaklaşımlarının benimsenmesine yol açtı. Yeni yaklaşıma göre, işverenin
çalıştırmayı düşündüğü bu yararlanıcılara işverenin talebi doğrultusunda özel eğitim
verilmektedir.
Proje katılımcıları tarafından inşa edilen sosyal alanlar (12 blok inşa edildi ve değerlendirme
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aşamasında 12 kişi daha inşaat aşamasındaydı).
▪
Daha fazla bilgi içi
http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/kalejdoskop_pracy_2010.html
3.EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler

EVET HAYIR FAKAT…

Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

Açıklama

x

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

İşsizlik sorununu 360 °
'de çözmeyi
planladığınız
topraklarda
uygulanacak geçerli
model
Projenin iyi bir
uygulama olarak
sınıflandırıldığı göz
önüne alındığında iyi
yönetilmektedir.
Proje, karmaşıklık ve
farklı eylemlerin
entegrasyonu
açısından yenilikçi
sayılabilir
Kamu hizmetleri,
çarpan etkileri
yaratma potansiyeline
sahiptir.
Oldukça sürdürülebilir
görünebilir,
çünkü
tamamen
kamu
hizmetlerinden
gerçekleştirilmiştir.

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

Projeyi değerlendiren
bağımsız
değerlendiriciye göre
iyi tasarlanmış ve
uygulanmış gibi
görünüyor
Ara proje
değerlendirme, 2010
yılında bağımsız
değerlendirme şirketi
Auditores tarafından
gerçekleştirildi.
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Niceliksel veriler için
CATI (Bilgisayar
Destekli Telefon
Görüşmeleri) ve nitel
veriler için IDI
(derinlemesine
görüşmeler)
kullanılarak
gerçekleştirildi.
Örneklem, CATI için
430 hak sahibi
içermektedir
(bunlardan 89'u
görüşmeyi tamamıyla
tamamlamıştır).
Başlıca sonuçlar:
 Yerinde, bireysel,
kişiye özel eğitim,
katılımcılar tarafından
uygulamanın en
yararlı aracı olarak
algılandı.
 Programın
tamamlanmasından
altı ay sonra, seçilen
katılımcıların% 50.5'i
istihdam edildi; %
26'sı işsiz ve% 8'i daha
eğitim ve stajyerlik
yapmaktaydı.
 Katılımcıların% 91'i,
özellikle eğitimin
içeriği ve projeden
sorumlu emek ofisi
çalışanlarıyla temasları
yüzünden projeden
memnun kaldı.
 Değerlendirme
çalışması, projenin
karşı karşıya kaldığı
idari zorlukların ortaya
çıkmasına neden
olmuş ve bazen
sorunsuz çalışmasını
engelleyebilmiştir.
Bunlar çoğunlukla
uygulama organından
yönergeleri
değiştirmekle ilgilidir.
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▪

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Bu, işsizlik sorununu 360 ° 'de ele almayı planladığınız topraklarda uygulanacak geçerli bir
modeldir.
Projenin iyi bir uygulama olarak sınıflandırıldığı göz önüne alındığında, iyi yönetilmektedir.
Proje, karmaşıklık ve farklı eylemlerin entegrasyonu açısından yenilikçi sayılabilir. Kamu
hizmetleri, çarpan etkileri yaratma potansiyeline sahiptir.
Oldukça sürdürülebilir görünebilir, çünkü tamamen kamu hizmetlerinden gerçekleştirilir
Projeyi değerlendiren bağımsız değerlendiriciye göre iyi tasarlanmış ve uygulanmış gibi
görünüyor
Ara proje değerlendirme, 2010 yılında bağımsız değerlendirme şirketi Auditores tarafından
gerçekleştirildi. Niceliksel veriler için CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) ve nitel
veriler için IDI (derinlemesine görüşmeler) kullanılarak gerçekleştirildi. Örneklem, CATI için 430
hak sahibi içermektedir (bunlardan 89'u görüşmeyi tamamıyla tamamlamıştır).
Başlıca sonuçlar:
- Yerinde, bireysel, kişiye özel eğitim, katılımcıların uygulamanın en yararlı aracı olarak
algılandı.
-Programın tamamlanmasından altı ay sonra, seçilen katılımcıların% 50.5'i istihdam edildi; %
26'sı işsiz ve% 8'i daha eğitim ve stajyerlik yapmaktaydı.
Katılımcıların% 91'i, özellikle eğitim içeriği ve projeden sorumlu emek büro çalışanlarıyla olan
temaslardan ötürü projeden memnun kaldı.
-Bu değerlendirme çalışması, projenin karşılaştığı idari güçlüklerin bazen sorunsuz çalışmasını
engelleyebileceğini ortaya koydu. Bunlar çoğunlukla uygulama organından yönergeleri
değiştirmekle ilgilidir.
4.YORUMLAR
Proje, mesleki eğitim ve öğretim yöntemleri aracılığıyla sosyal ve işe yerleştirme konusunda
zorluk çeken kişilerin istihdam edilmesini teşvik eden eylemlerin kamu yönetiminin iyi bir
örneğidir. Uygulama derecesini değerlendirmek ve zayıflıkları ve engelleri belirlemek amacıyla
yerel KİH tarafından düzenli olarak izlenmiştir. Uygulama ekibi, beyin fırtınası yapmak ve iş
akışını değerlendirmek için haftalık toplantılarla bir araya gelmiştir (çoğunlukla, bırakma
oranını, mesleki eğitim koşullarını ve belirli konut projeleri üzerinde yapılan ilerlemeleri (sosyal
konut inşaatı gibi) ve uygulama organının yönergelerine uyumu analiz etmek için ).
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç
eğitimi

x

analizi MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi

FGB tarafından geliştirilen en iyi uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanma
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri

Adı
Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Web

La provincia di Cuneo aiuta il lavoro - Convenzione uzun vadeli
potensifikasyon
Cuneo ili
Kamu Özel ortaklığı
Cuneo ili – 595,000
Ağın misyonu, MEÖ sektöründe çalışan çeşitli kamu paydaşları ve
çoğunlukla KOBİ'lerden oluşan şirketler ağı arasındaki daha iyi sinerji
vasıtasıyla Cuneo eyaletindeki eğitim ve mesleki eğitim düzeyini
yükseltmektir.
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pubblicazioni/opus
coli/formazione_32220.pdf

Cuneo, İtalya'nın Piedmont bölgesinin güney-batısındaki bir ildir. Batıda, Fransa'nın ProvenceAlpes-Côte d'Azur bölgesinde, kuzeyde Tûrin eyaletinde sınır bulunur. 595.000 nüfusa sahip
olan İtalya'nın üçüncü büyük eyaleti olması nedeniyle büyük Vilâr Villanı Grundası olarak da
bilinir. Cuneo eyaleti, Piemonte bölgesindeki en büyük ve İtalya'nın dördüncü büyük şehridir.
POLİS projesi öncelikli olarak iki hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:
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- Normal müfredattan vazgeçmiş gençlere ve yetişkinlere ikinci bir şans vermek;
- eğitim ve öğretime yeniden dahil etmek, hem kültürel birikimlerini geliştirmek hem de
istihdam edilebilirlik seviyelerini yükseltmek.


Kısa açıklama

1999'da finanse edilen Cuneo eyaletindeki MEÖ sağlayıcılarından oluşan bir ağ olan Progetto
Polis, birincil, ikincil ve okur yazarlık yetkinlikleri üzerine sürekli araştırmalar yürüttü. Yeni
rakamlar, eğitim ve mesleki eğitimde daha fazla yatırım yapmaya ihtiyaç olduğunu gösterdi.
Değerlendirmenin sonuçları, bölgenin becerilerinin ihtiyaçlarının analiz edildiği il sosyal
ortaklarla yapılan bir konferans tablosunun sonucu tarafından teyit edildi.
Araştırmaya göre, ihtiyaç üç özel grup grubunda özellikle güçlü:
1. Geliştirme ya da yeniden canlandırma gereksinimi olan eski becerilere sahip yetişkinler;
2. 16-18 yaşlarındaki, 18 yaşına kadar çalışma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve okul terk
olayının bir parçası haline gelmesi gereken gençler
3. Özellikle Doğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkan bölgesi ve Güney Amerika'dan gelen
göçmenler, temel seviyeden ileri seviyeye kadar farklı okuma-yazma düzeylerine ihtiyaç
duymaktadır.
Vilayet paydaşları arasında üzerinde anlaşmaya varılan çözüm, müdahale planının tasarlanması
ve ilgili her aktörün amaç ve görevlerini ortaya koyan bir işbirliği anlaşması imzalandı. Ağın
hedefleri şunlardı:
- Yetişkin nüfusun eğitim düzeyini ve mesleki eğitim seviyesini yükseltmek için hem İtalyan
hem de göçmenler;
- Farklı menfaat sahipleri arasındaki sinerjiyi hafifletmek;
- VET teklifinin eyalette güçlendirilmesi;
- Daha fazla yenilikçi yöntemler ve trendler ile işe dayalı öğrenme faaliyetlerine odaklanarak
yeni etkinlikler ve mesleki öğrenme yolları tasarlamak;
- Devam eden faaliyetleri ve yeni projeleri izlemek ve desteklemek.
Her payda belirli etkinliklerin sorumluluğunu üstlendi:
- Centro Territoriale Permanente (CTP) Cuneo, faaliyetleri, sınıfları, değerlendirme
faaliyetlerini, Mesleki Eğitim Sertifikasını tasarlar ve geliştirir. Dahası, faaliyetlerin izlenmesinde
ve değerlendirilmesinde yer alır;
- Mesleki Eğitim ve Öğrenim Sağlayıcıları mesleki eğitim ve mesleki eğitim ve belgeleme
alanındaki temel rol oynamaktadır, ancak bölgesel, ulusal ve Avrupa bağışları çağrılarına
katılmak için konsorsiyum oluşturmaya da yardımcı olur;
- Ortaokul MEÖ tedarikçileri olup MEÖ alacağı alt yapıları yönetir;
- Belediyeler, mesleki eğitim programları için tematik önceliklerin tanımlanmasına,
girişkenliklerin ve sınıfların ilan edilmesine, mesleki eğitim ve öğretim yerlerine fon
sağlanmasına ve yetişkin öğrenme faaliyetlerine fon sağlanmasına yardımcı olur;
- Cuneo eyaleti, mesleki eğitim programları için tematik önceliklerin tanımlanmasına,
girişkenliklerin ve sınıfların ilan edilmesine, mesleki eğitim sisteminin kademeli olarak
entegrasyonunu denetler;
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- PES, yeni MEÖ yolu tasarımında yardımcı olur, MEÖ kurslarının reklamını yapar ve
öğrencilerin yönlendirilmesi ve seçilmesinde yardımcı olur;
- Şirketler, mesleki eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki eğitim ve öğretim
öğrencileri için stajyerlik ve stajyerlik yapmak, öğrenme deneyimini izlemek ve değerlendirmek
ve projelerin ekonomik yükünü paylaşmak için mesleki eğitim tasarımına katılmaktadır.
▪

Yer alan ortaklar
Projeye katılan ortaklar:
- Centro Territoriale Permanente (CTP) Cuneo
- Mesleki eğitim kurumları
- İl orta okulları, belediyeler, Cuneo eyaleti, PES Cuneo
- İl işverenleri birlikleri

Confindustria, 1910'da kurulan İtalyan işveren federasyonu ve ulusal ticaret odasıdır.
113.000'den fazla gönüllü üye şirketi bir araya getirerek yaklaşık 4.200.000 kişiye sahiptir.
İtalya'nın ekonomik büyümesine yardım ederek üyelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır.
Confartigianato: Confartigianato Companies, en büyük Avrupa temsil ve ilgi alanlarını emsil
eden ve el sanatları ile küçük işletmeler için hizmet sunum ağıdır. 1946'da doğan
Confartigianato, eski teknolojilerin geleceğini yaşayan ve ileri teknolojileri kullanan yenilik
faaliyetlerinin yaşadığı şirketlerin gelişimine eşlik eder.
Coldiretti: Yarım milyon üye olan Coldiretti, çiftçilerin ulusal ve Avrupa düzeyinde önde gelen
kuruluşudur. Her bölgede ve her bir İtalyan ilinde ofisler vasıtasıyla birleştirilen 724 büro ve
5000 bölge bölümü bulunmaktadır
Conficmercicio: İtalyan Genel Şirketler Konfederasyonu, Profesyonel ve Öz İstihdam
Etkinlikleri, İtalya'daki 700.000'den fazla işletmeye ilişkin en büyük kurumsal temsilciliktir.
(CGIL - İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu, CISL- İtalya İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve UILİtalyan İşçi Sendikası), yerel düzeyde şirket, karar alıcılar (eğitmenler, öğretmenler, rehberlik
danışmanı, sosyal ortak temsilcileri)
▪

Maliyet/Finans

Şebeke dahil tüm paydaşların toplam bütçelerine dayanarak net bir bütçeye sahip değildir. Her
biri bütçenin bir bölümünü ve / veya işbirliği sözleşmesi tarafından belirlenen hedefleri
karşılamak için faaliyetler ayırmıştır. Fonlar, eğitim sistemi ve işçi politikaları için sırasıyla ulusal
ve bölgesel düzeyde ortaya çıkmakta olup, il ve belediye seviyesi Mesleki Eğitim ve Öğretimin
tedarikinde önemli rol oynamaktadır.
▪

Faydalanıcılar

Bu programdan yararlanan çok sayıda insan vardır:
 Düşük becerili işsiz yetişkinler
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Düşük beceri sahibi işsizler ve daha yaşlı işçiler
Düşük vasıflı ve düşük vasıflı yetişkinler (16 yılı aşkın)
Öğrenme ya da eğitimde değil ya da işte (NEET) 16 yaşından büyük yetişkinler
İkinci nesil gençler Göçmenler, göçmenler çoğunlukla Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey
Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'dan geliyor

▪

Gerekli kaynaklar

POLIS Projesi, Piyemonte 31'de CTP - CTP 25 ağını kurulmasına yol açarak - Giriş bölümünde
aşağıdaki hedefleri tanımladığı üzerinde anlaşmaya varmıştır:
- kanalları üst orta ve / veya mesleki eğitimine dönüş için entegre yol planlamak ve birlikte /
yönetmek;
- İşe ve yüksek öğretime rehberlik yolları tasarlamak ve yönetmek;
- Rehberlik yollarını, yönlendirmelerini ve / veya lise ve / veya mesleki yeterlilik unvanı ile
birlikte tasarlamak ve yönetmek.
Karşılaştırma ve işleme prosedürleri ve araçları paylaşmak için kullanılan "Il tavolo di lavore" şu
ana kadar çeşitli araçlar üretmiştir:
1. Genel tasarım hatları CTP-yüksek öğretim,
2. Bireysel projelerin hazırlanması için taslak,
3. Bölgesel anlayış taslak protokolleri,
4. Bir eğitim anlaşması hazırlanması
5. Okul kaydı Taslak,
6. Modüler Eğitim Biriminin Tanımı için Şemalar.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Sunulan sınıflar hedef kitleye göre farklı olmakla birlikte aşağıdaki
odaklanmaktadırlar:
- İtalyan sınıfları (göçmenler için İtalyanca)
- İkinci Dil dersleri
- Temel ICT becerileri

temel becerilere

Bu özel eğitim oturumlarının sonuçlarını, imzadan önce işbirliği sözleşmesi imzalayan
ülkelerden yapılan diğer faaliyetlerden ayırabilmek zordur. 2010 - 2013 döneminde Cuneo
eyaletindeki MEÖ tedarikçileriyle ilgili eski araştırmalardan, Cuneo eyaleti genel MEÖ teklifinin
o dönemde yıllık 11000 ünite civarında olduğunu biliyoruz. Mesleki Eğitim ve Öğretim
sınıflarına girmek, 2010 yılında 5.5 puanlık bir iş bulma şansını artıyordu; bu rakam 2013'te
16.9 puan arttı. Hedef grubumuzun boyutunu giderecek net bir veri yoktur. Yetişkin eğitimi için
en yeni rakam 2015 yılında 774 öğrenci ve aynı yıl gençler için 327'dir. Göçmenler için son
rakam Cuneo eyaletindeki göçmenlerin 35000 olduğu 2008 yılına dayanmaktadır. O zamanlar%
10,1'i dil sınıflarını takip ediyordu,% 22,2'si geçmişte benzer sınıflara katılmıştı. İşbirliği
sözleşmesi 2015'te imzalanmış ve ilk sonuçlar henüz kamuya açıklanmamıştır. Bununla birlikte,
özellikle tarım sektöründe çalışan şirketler için olumlu bir etki kaydedilmiştir.
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Daha fazla bilgi için:
http://www.flcgilcuneo.it/contratti/DEF.%20Bozza%20convenzione%20territoriale%20
x%20LTP.pdf
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/articoli/2017/Artic
olo1_2017_valutazioni%20di%20placement.pdf
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/lavoroformazioneorientamento/lavoro/pu
bblicazioni/opuscoli/formazione_32220.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=s
obi2Details&catid=4&sobi2Id=159&Itemid=74

3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

EVET HAYIR FAKAT… Açıklama
x
Convenzione
Territoriale'nin (bir çeşit
bölgesel antlaşma) ana
amaçlarından biri, daha
iyi bir genel kaynak
yönetimi, bu nedenle bu
en iyi uygulama tasarruf
sağlamalıdır.
Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir
x
En iyi uygulama, MEÖ
tedarikine katılan çok
sayıdaki paydaş
tarafından karakterize
edilen tüm sisteme
aktarılabilir niteliktedir.
Bununla birlikte
Convenzioni territoriali,
Bölgesel paktlara benzer
şekilde, İtalyan
bağlamlarının tipik
özelliklerini taşıyor ve
onları, İtalya dışındaki
diğer bağlamlarda başarılı
bir şekilde adapte etmek
için özel düzenlemelere
ihtiyaç duyulabilir.
İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x
İlgili paydaşlar arasında iyi
bir şekilde yaygınlaştığı
göz önüne alındığında
yönetimin
değerlendirilmesi zordur
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Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

ve anlaşmanın mutabakat
noktası sadece 2015'te
imzalanmıştır. Doğru ve
kapsamlı
bir
değerlendirme için daha
fazla
zaman
gerekmektedir.
Proje kendiliğinden
yenilikçi değil; ancak
işletmelerden Mesleki
Eğitim ve Kampanya
sağlayıcılarına kadar,
süreçte yer alan tüm
farklı menfaat sahipleri
arasında aktif bir
etkileşim yoluyla yeni
ihtiyaçlara hızlı bir şekilde
iletişim kurmanın ve tepki
vermenin ne kadar
önemli olduğunu
gösteriyor.
Mesleki Eğitim ve
Öğretim planının,
özellikle de aynı zayıflığın
yaygın olduğu yerlerde
(örneğin, BİT
becerilerinde ciddi
eksiklikler bulunan dağ
toplumları veya düşük
okur-yazarlık becerilerine
sahip çok sayıdaki
göçmen nüfuslu
komşular) çoğaltıcı
etkileri için net bir
potansiyel vardır.
İlgili tüm paydaşlar bu
sürece
aktif
olarak
katılmaya devam ettiği
sürece sürdürülebilirdir.
Konsorsiyum üyelerinin
bölgesel,
ulusal
ve
Avrupa'daki
ihale
çağrılarında daha aktif
olmaya
istekliliği
sürdürülebilirliği
artırabilir.
.
Program,
şirketler
tarafından
vurgulanan
ihtiyaçlara hızlı bir şekilde
tepki vermek için iyi
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tasarlanmıştır. Yine de,
2015
yılında işbirliği
sözleşmesi
imzalandığından
uygulanmayı
değerlendirmek için halen
çok erken
Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş.

▪

x

.
Değerlendirme
süreci
halen devam etmektedir.
Bununla birlikte, eski
sayıların
değerlendirmeleri
sonucunda olumlu bir
eğilim gösterdi: Mesleki
Eğitim
ve
Öğretim'e
devam eden insanlar,
2010 yılında kontrol
grubuna
göre%
5.5
oranında bir iş bulma
şansına sahipti; bu değer
2011'de% 15'e, ardından
2012'de% 25.7'ye çıktı ve
2013'te% 16.9

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Convenzione Territoriale'nin (bir çeşit bölgesel anlaşma) ana amaçlarından biri, daha iyi genel
bir kaynak yönetimidir; bu nedenle bu en iyi uygulama tasarruf sağlamalıdır.
En iyi uygulama, MEÖ sağlamaya katılan çok sayıdaki paydaş tarafından karakterize edilen tüm
sisteme aktarılabilir niteliktedir. Bununla birlikte Convenzioni bölgesi, Bölgesel paktlara benzer
şekilde, İtalyan bağlamlarının tipik özelliklerini taşımakta ve , İtalya dışındaki diğer bağlamlarda
başarılı bir şekilde adapte etmek için özel düzenlemelere ihtiyaç duyabilmektedir.
İlgili paydaşlar arasında iyi bir şekilde yaygınlaştığı göz önüne alındığında yönetimin
değerlendirilmesi zordur ve anlaşmanın mutabakat noktası sadece 2015'te imzalanmıştır.
Doğru ve kapsamlı bir değerlendirme için daha fazla zaman gerekmektedir.
Proje kendiliğinden yenilikçi değildir; ancak işletmelerden Mesleki Eğitim ve Kampanya
sağlayıcılarına kadar, süreçte yer alan tüm farklı menfaat sahipleri arasında aktif bir etkileşim
yoluyla yeni ihtiyaçlara hızlı bir şekilde iletişim kurmanın ve tepki vermenin ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretim planının, özellikle de aynı yoksunluğun yaygın olduğu yerlerde
(örneğin, BİT becerilerinde ciddi eksiklikler bulunan dağ toplumları veya düşük okur-yazarlık
becerilerine sahip çok sayıdaki göçmen nüfuslu komşular) çoğaltıcı etkileri için net bir
potansiyel vardır. İlgili tüm paydaşlar bu sürece aktif olarak katılmaya devam ettiği sürece
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sürdürülebilirdir. Konsorsiyum üyelerinin bölgesel, ulusal ve Avrupa'daki ihale çağrılarında
daha aktif olmaya istekliliği sürdürülebilirliği artırabilir. Program, şirketler tarafından
vurgulanan ihtiyaçlara hızlı bir şekilde tepki vermek için iyi tasarlanmıştır. Bununla birlikte,
2015 yılında işbirliği sözleşmesi imzalandığından uygulamanın değerlendirilmesi için henüz
erkendir. Değerlendirme süreci halen devam etmektedir. Bununla birlikte, eski sayıların
değerlendirmeleri sonucunda olumlu bir eğilim göstermektedir: Mesleki Eğitim ve Öğretim'e
devam eden insanlar, 2010 yılında kontrol grubuna göre% 5.5 oranında bir iş bulma şansına
sahipken; bu değer 2011'de% 15'e, ardından 2012'de% 25.7'ye çıktı 2013 yılında% 16.9 olarak
gerçekleşmiştir.
4. YORUMLAR
Proje, hem kamu hem de özel paydaşlardan oluşan ve özellikle çok sayıda paydaş arasındaki
iletişimi ilgilendiren bir ağ için iyi bir örnektir. POLIS Projesi, arazi ile yakın ilişki, yapısal ve
metodolojik yenilikler ve çeşitlendirilmiş müdahale eden bir ağın varlığına dayanan bir ağ gibi
önemli temel özelliklere sahip bir müdahale modeli geliştirmeyi amaçlayan yöntemler ve
teknikler kullanır.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerinin Geliştirilmesi”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar

İhtiyaç analizi
eğitimi

X

MEÖ
programlama
x

Etki
değerlendirmesi

FGB tarafından geliştirilen En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:
 MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.
Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in işgücü piyasası için
uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi rolü oynayabilirler. Ortaklık
içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl yönetilir.
 VET Programlama: Proaktif MEÖ yerel olarak nasıl programlanır. Bölgede teslim edilen
Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit
edilen uyuşmazlıkların üstesinden gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve
uygulanması.
2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI
2.1. Kurum bilgileri

Adı
Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu / Özel)
Bölge nüfusu

Destinazione Oristano
Oristano ili
Kamu
Oristano ili – 160,324

Kurumun misyonu

Destinazione Oristano, en çarpıcı özelliklerinden birine dayalı bir
toprak planı ile toprağı iyileştirme ve değer vermeyi amaçlayan genel
mekanizmada bir vites: turistik bir varış noktası olma potansiyeli

Web

http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/s
eminariDestinazioneOristano.html

Oristano eyaleti, İtalya'nın Sardunya bölgesinin özerk adasında bulunan ve Sardunya'nın en
küçük ili olan bir yerleşim yeridir. 3.040 kilometre karelik bir alanı ve toplam 160.324 nüfusu
vardır. Program, 15 Nisan-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşen "Hedef Oristano - Tur
operatörleri Oristano Eğitim Yolu" başlıklı bir dizi seminerden oluşmaktadır. Turizm, uzmanlığa
ve etkin hizmetlere, kaliteli tekliflere, teknolojik dillere ve sürekli güncellenen araçlara ihtiyaç
duyan karmaşık ve ayrıntılı bir olgudur. Hedef Oristano, bu hedeflere uygun olarak, gezegen

88

turizmi üzerine tam bir program içeren tur operatörleri dell'Oristanese için bir eğitim
önerisidir.
▪

Kısa tanıtım

"Destinazione Oristano" uygulaması, yerel turizm sektörüyle ilgili potansiyellerini tavan haline
getirmek için kapsamlı bir plan olarak eyalet düzeyinde teşvik edilen ekosistemin yaşayan bir
parçasını temsil eder. VET, 1998'de doğan, 50 yıldan fazla bir süredir ilde kalkınma projeleri
yürüten yerel kalkınma politikalarında yeterli tecrübeye sahip bir kamu-özel yerel ortaklığı olan
Patto Territoriale Oristano'yu (PTO) tasarlamak ve sağlamak için görevlendirilmiştir.
Bu, 11 ortağın, en önemlisi de Oristano Eyaleti, Oristano Ticaret Odası ve sanayici il
konsorsiyumundan oluşmaktadır. Küçük iştirakçiler sosyal ortaklar (yerel işveren dernekleri ve
yerel ticaret sendikaları) ve il seviyesinde (Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti ve CISL),
finans kuruluşları ve yerel paydaş ağlarını içermektedir. PTO'nun tarihindeki projeleri şunlardır:
altyapıların oluşturulması, KOBİ'lere destek, yerel istihdama destek, MEÖ tedarik edilmesi,
kültürel girişimler.
2013'te PTO turistik sektörü, tüm bölgenin gelecekteki kalkınması için bir itici güç ve işşisliği
azaltmanın bir you olarak tanımlanmıştır. (işsizlik oranı sıralamada İtalya'nın 16. ilinde% 19.69,
7 pp'den fazla idi. ulusal ortalama).
Kapsamlı program beş ana müdahale etrafında yapılandırılmıştır: 1) Eski programlarda
(araştırmalar, araştırmacılar, turistik projeler, ses ve video da dahil olmak üzere reklam
malzemeleri) üretilen tüm materyalleri toplayarak il turistik sektörünün dijital bir
kütüphanesinin oluşturulması; 2) Bölgedeki turistik reklamları şekillendiren stratejik belgelerin
güncellenmesinin yanı sıra, bölgenin yeniden takdim edilmesini ve turistlere genel teklifini
teşvik etmek için faaliyetler ve içerikler tasarlamak; Mesleki Eğitim 3) Oristano ilinde kamu ve
özel sektör ortaklarının işbirliğiyle turizm ile ilgili bilgileri, mevcut yetkinlikleri ve sektörler arası
faaliyetleri arttırmak için bilgi aktarımları, iç pazarlama, reklamcılık ve turistik sistemin bir
bütün olarak güçlendirilmesi konularına odaklanmıştır. ; 4) Belirli turistik teklifleri tanıtmak için
etkinlikler başlatın (örn. Albergo diffuso, İtalya'da 80'li yıllarda bir konsept yayıldı ve yerel ev
sahiplerinin bir ağ tarafından sağlanan misafirperverlik aracılığıyla küçük ve tarihi merkezlerde
bir ilham yaşamak ve yaşamak için bir yol olarak sunuldu ) veya topraklardaki damgalama
olayları (örn. Sartiglia); 5) Portal Gooristano'nun uygulanması yoluyla araziyi tanıtmak için BİT
araçlarının yanı sıra, toprak planına dahil olan tüm kamu ve özel paydaşlara bilgilendirme
materyali hazırlama.
İkinci ve üçüncü nokta özellikle önemlidir. Becerilerdeki eksiklikler, yerel eylem planı aracılığıyla
paydaşlar tarafından analiz edildi. Plan, turistik sektörde (alanın barınak kapasitesini 1400 adet
artıran) altyapı öngören önemli yatırımları öngörüyordu. Analiz, genel barındırma kapasitesi,
ulaşım ağı, BİT altyapısı ve çevre / mimari / arkeolojik mirasın korunması dikkate alınarak
yapıldı. Analiz, bütün yerel turistik sistemin yeniden tanımlanması amacıyla toprak
antlaşmasıyla gerçekleştirildi. Sonuç, 2013'te yapılan turistik işletmelerin anketleri yoluyla
belirli beceri ihtiyaçlarının belirlendiği stratejik belgedir. Beceri boşluğu aşağıdaki faaliyet
alanlarında belirlendi: bilişim okur yazarlığı ve BİT, çevrimiçi pazarlama, temel finans ve
fiyatlandırma. Mesleki eğitim arzı, UNO konsorsiyumu tarafından sağlanan belirli sınıflar
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vasıtasıyla düzenlenmiştir. Bu, Sardunya bölgesinin ve Oristano eyaletinin uyumlu çabasıyla
yaratılan bir organizasyon. Paydaşları arasında: Oristano belediyesi, yerel Ticaret Odası ve
işveren kuruluşu, hizmetler ve turizm için ticaret derneği ve özel paydaşlar. UNO, Oristano'da
üniversite sınıfları sunmak için Sardunya adasındaki iki ana üniversitenin, Sassari
Üniversitesi'nin ve Cagliari Üniversitesi'nin tecrübesini bir araya getirdi. Teklif, bölgesel
antlaşma tarafından gerçekleştirilen eski eylemlerde toplanan deneyimle belirlenen ihtiyaçlara
göre uyarlandı. Aşağıdakileri içeren modüller halinde yapılandırılmıştır:

• Turizm için Bilişim
• Potansiyel müşterileri nasıl cezbedeceğiniz ve sosyal ağlar aracılığıyla rezervasyonlar
alabilirim?
• Verileri çevrimiçi platformlara nasıl yükleyeceğiniz üzerine bir laboratuvar modülü
• Oda fiyatlama yönetimi ve gelir yönetimi
• İş performanslarını iyileştirmek için bir araç olarak pazar analizi
• Turistik sektörde ekonomiyi paylaşmak: artı ve eksileri
• Turistik şirketlerin sürdürülebilir yönetimi için en iyi uygulamalar
• Turistik şirketlerin finans yönetimi
▪

Yer alan ortaklar

Bu projenin geliştirilmesinde aşağıdaki proje ortakları katıldı:
- Oristano eyaleti ve belediyeleri.
- Sassari Üniversitesi
- Cagliari Üniversitesi
- Girişimci sistem (ulusal otoriteler, sanayi ve eğitim sağlayıcıları)
- Yerel paydaşlar.
- Patto Territoriale Oristano:
Kamera di Commercio, I. A. A. di Oristano
Consorzio Industriale Provinciale Oristanese
Confapi Sardegna
Confindustria Oristano - İşbirliği Industriali della Provincia di Oristano
Ascom-Fidi Società Cooperativa a r.l.
Confirmerci Oristano - İtalya'nın Ortadoğu şehrinde
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Confesercenti Oristano
Unione Nazionale Kooperatifi İtalyan
CISL - Unione Sindacale Territoriale di Oristano
▪ Maliyet/Finans
Aşağıdakilerin desteğiyle il ve belediye finansmanı:
- İtalyan ulusal fonları
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- Avrupa fonları: Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal Fonu (European Social
Fund - ESF), Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Garanti Fonu (EAGGF) ve Su Ürünleri Rehberlik
Finansal Aracı (FIFG).


Faydalanıcılar

Hedef gruplar / faydalanıcılar için:
- Turistik sektördeki işçiler; yeterliklerini (turist operatörleri, barınma sahipleri, kamu ve özel
operatörler) güncellemek istemektedir. Yeterli derecede yetenekli personel tarafından
sağlanan yüksek kaliteli müşteri hizmetleri, yeni gelişmekte olan destinasyonlara karşı gittikçe
daha şiddetli bir rekabet ortamında hayatta kalmanın ve büyümenin temel önkoşuludur.
Ayrıca, turizm sektöründe dijitalleşmenin patlaması ve hızla gelişmesi yalnızca çalışanlardan
değil, aynı zamanda turizm girişimcilerinden de yeni, özel bilgi gerektirir. KOBİ'ler, çoğunlukla
çevrimiçi pazarlamaların ve dağıtım kanallarının gelişmelerine, yeni pazarlama biçimleri ve
müşterilerle iletişim kurmalarına olanak tanıyan gerekli e-yönetim becerilerinden yoksundur.
- Turistler. Dijital beceriler geliştirildiğinde ve yüksek kaliteli müşteri hizmeti sunulduğunda, turistler
farklı hedeflere ulaşabilir ve avantajlı olabilir. Bu durum teknoloji teklifi sayesinde mümkündür.

▪

Gerekli kaynaklar

Önemli ve sürdürülebilir bir proje geliştirmek için akılda tutulması gereken önemli hususlar
vardır. Bu unsurlar şunlardır:
- Bölgesel paktta menfaat sahipleri arasında iyi işbirliği ve bilgi paylaşımı. Yüksek öğretimin
veya MEÖ tedarikçilerinin sürece katılmak ve bilgilerini paylaşmak için istekliliklerinin
arttırılması.
- Projenin uygun maliyetleri için bütçe. Projenin gelişimi sırasında karşılaşılması gereken bazı
masraflar vardır: - İç personel P.T.O'ya. - Hizmetlerin satın alınması ve teknik danışmanlık
giderleri (uzmanlık) - Seyahat, yemek, lojman ve kilometre payı masrafları - Yayın ve
bilgilendirici materyal - Diğer genel masraflar
- Malzeme kaynakları: Bir Laboratuar: Seminer bittikten sonra atölye formunda, SIRED
platformlarında barınma tesislerinin yönetimi ve Web Yerleşimiyle ilgili idari gerekler konusu
ele alınacaktır.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

4 saatlik sınıf eğitimi, tur operatörlerine, sektörde faaliyet gösteren müşterileri ve kurumları ile
ilişki yönetim araçlarını geliştirmek amacıyla sayısal iletişim kullanımına genel bir bakış
sunmaktır. Bu özel eğitim oturumlarının sonuçlarını, toprak antlaşmasından yapılan diğer
faaliyetlerden ayırabilmek zordur. Sınıflar normalde 30 kişiyi kapsar ve yerel paydaşlar
tarafından önemli addedilen becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Maalesef şu an için
herhangi bir sonuç mevcut değildir. 2010 başlarında turizm ile yüksek düzeyde ilişkili olan
sektörler, özellikle ağırlama (+% 11) ve restoran (+ 2%) ile birlikte hacmini arttırmıştır.
▪

Daha fazla bilgi için
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 http://www.consorziouno.it/Notizie/Archivio/2016/seminariDestinazioneOristano.htm
 https://pianostrategicooristano.wordpress.com/aggiornamento/
 http://www.siloristano.it/wp-content/uploads/2015/11/P.A.2015-2016.pdf
 http://www.or.camcom.it/export/sites/default/OsservatorioEconomico/2014/Report1
2Giornata-Economia_CCIAA-Oristano-Definitivo.pdf
3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ
Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

EVET HAYIR FAKAT…
Açıklama
x
Fonlar ulusal ve Avrupa
fonlarından geliyor

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

x

Sürdürülebilir

x

Mesleki Yeterlilik
Hükümleri devredilebilir.
Bunun önündeki
ihtiyaçların
değerlendirilmesi daha
karmaşık olabilir (bu,
özellikle paydaşların
birlikte çalışmaya alışkın
olmaması durumunda
olabilir) Bu durumda
kapasite oluşturulması
gerekli olabilir.
Yönetim seviyesine ilişkin
kanıt bulunmamaktadır.
Mesleki Eğitim sistemi
sistemi, İtalyan sistemi
için yenilikçi özellikler
göstermez.
Eğitim programı, nispeten
daha az sayıda kişiyi
kapsamaktadır. Tarihsel
olarak turizm ile bağlantılı
sektörlerdeki büyümenin,
muhtemelen MEÖ
teklifinin daha iyi olması
ile ilişkili olması
muhtemeldir. Kılcal
damlasına dayanan BİT
araçları ve potansiyel
ağlar göz önüne
alındığında,
keşfedilmemiş çarpıcı
etkiler hala olasıdır.
Ulusal ve Avrupa fonları
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İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

▪

tarafından desteklendiği
sürece sürdürülebilir.
Program, bölge
antlaşmasına mensup
paydaşların vurguladığı
ihtiyaçlara göre
tasarlanmış ve
uygulanmıştır. Sağlanan
Mesleki Eğitim ve
Öğretim bu ihtiyaçları
yansıttı ve Üniversiteler
tarafından verilmesi
değerini garanti altına
aldı ve kalitesinin iyi
algılanmasını sağladı.
x
Program, operasyonel ve
mali açıdan yakından
izlendi (iki ayda bir rapor
edildi

En iyi uygulamanın değerlendirilmesi

Fonlar ulusal ve Avrupa fonlarından geliyor. Mesleki Yeterlilik Hükümleri devredilebilir. Bunun
önündeki ihtiyaçların değerlendirilmesi daha karmaşık olabilir (bu, özellikle paydaşların birlikte
çalışıp, maddi ve kişisel kaynakları paylaşmadıkları durumda olabilir) Bu durumda kapasite
oluşturulması gerekli olabilir.
Yönetim seviyesiyle ilgili kanıt yok.
Mesleki Eğitim sistemi sistemi, İtalyan sistemi için yenilikçi özellikler göstermez.
Eğitim programı, nispeten daha az sayıda kişiyi kapsamaktadır. Tarihsel olarak turizm ile
bağlantılı sektörlerdeki büyümenin, muhtemelen MEÖ teklifinin daha iyi olması ile ilişkili olması
muhtemeldir. Kılcal damlasına dayanan BİT araçları ve potansiyel ağlar göz önüne alındığında,
keşfedilmemiş çarpıcı etkiler hala olasıdır.
Ulusal ve Avrupa fonları tarafından desteklendiği sürece sürdürülebilir.
Program, bölgesel antlaşmaya mensup paydaşların belirttiği ihtiyaçlara göre iyi tasarlanmış ve
uygulanmıştır. Sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğretim bu ihtiyaçları yansıttı ve Üniversiteler
tarafından verilmesi değerini garanti altına aldı ve kalitesinin iyi algılanmasını sağladı.
Program, operasyonel ve mali açıdan yakından izlendi (iki ayda bir rapor verildi).
4. YORUMLAR
Proje, kamu ve özel paydaşlar arasında, alanın ve potansiyelinin ihtiyaçlarının analizi üzerine,
VET dahil olmak üzere çözüm üretmek için iyi bir örnektir.
Oristano Üniversitesi, sektör için teknik bir çalışma, sektörde bir şirketler ağı oluşturmayı
amaçlayan bir broşür yayınlaması ile turizm sektöründeki profesyoneller, uzmanlar ve
öğrenciler için düzenlenen etkinliklerle birlikte bir eğitim kursu.
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EN İYİ UYGULAMA KAYDI
“Mesleki Eğitim ve Öğretimin Uyarlanması için Yakınlık
Tepkilerini Geliştirme”
1. EN İYİ UYGULAMANIN KAPSADIĞI ALANLAR
MEÖ için yerel ortaklıklar
x

İhtiyaç analizi eğitimi

MEÖ programlama
x

Etki değerlendirmesi

FGB tarafından geliştirilen En İyi Uygulama aşağıdakilere odaklanmaktadır:




MEÖ için yerel ortaklıklar: MEÖ'in sürekli uyarlanması için bir Yerel Ortaklık nasıl
oluşturulur. Yerel acenteleri nasıl devreye sokabilirler. Bölgede teslim edilen VET'in
işgücü piyasası için uygun olmasını sağlamak için katılımlarını nasıl yönetebilir ve hangi
rolü oynayabilirler. Ortaklık içinde bilgi, koordinasyon veya planlamayla ilgili nasıl
yönetilir.
Mesleki Eğitim Programlama Programlaması: Proaktif Mesleki Eğitimi yerel olarak nasıl
programlayabilirim. Bölgede teslim edilen Mesleki Eğitim ve Öğretimi uyumlaştırmak
için yerel ortaklık için en iyi metodolojiler. Tespit edilen uyuşmazlıkların üstesinden
gelmek için Yerel Eylem Planlarının tasarlanması ve uygulanması.

2. EN İYİ UYGULAMANIN TANIMI

2.1. Kurum bilgileri
Adı

Dote Lavoro – Ricollocazione e riqualificazione *meslek donanımı ve yer
değiştirme)

Ülke/Bölge/Şehir
Statü (Kamu/ Özel)
Bölge nüfusu
Kurumun misyonu

Lombardy bölgesi
Kamu
Lombardy bölgesi, İtalya – 50,000
İtalya'daki bağış sistemi, işgücü piyasasına giren ya da kapsamlı ve özel
bir teklifle ihtiyacı olan insanlar için bir destektir

Web

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizie-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/doteunica-lavoro

Lombardiya, İtalya'nın yirmi idari bölgesinden biridir ve ülkenin kuzeybatısındadır ve nüfusu
50.000'dir ve İtalya nüfusunun altıda birini oluşturur. "Yer Değiştirme ve Yeniden
Değerlendirme için Yardım Verme", Lombardiya Bölgesinde işten çıkarmayla tehdit altındaki
işsizleri ve işçileri destekleyen bir uygulamadır. Bireylere, işe tekrar girmeyi veya yeniden
eğitmeyi amaçlayan hizmetler edinmek için kullanılabilecek bir maddi destek sağlanır. Bu
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hizmetler kamu veya akredite olmuş özel (kâr amacı gütmeyen / kar amacı gütmeyen)
kuruluşlar tarafından sağlanabilir
Relocation vasiyeti, bir iş bulma veya kendi işinde çalışmaya yönelik danışmanlık sağlayan,
sonuç odaklı bir Kişisel Müdahale Planı'ndan (PIP) oluşur. Talep etme talebi, kişisel becerilerin
geliştirilmesi ve geliştirilmesi için eğitim programları ve koçluk servislerinden oluşur. 1990'lı
yıllardan başlayarak, İtalya'daki bir dizi işgücü piyasası reformu, bölgesel otoritelerin özerkliğini
ve kurumsal güçlerini arttırdı. Lombardiya, hizmet finansmanı ve sağlama arasında net bir
ayrım yapmayı tercih etmiştir. Bölgesel hükümet, genel çerçevenin denetimi ve finansmanı ile
görevlendirilirken, KİH (kamu istihdam hizmetleri) ve akredite PrEAS (özel istihdam acenteleri)
/ üçüncü sektör ajansları hizmet sunumu için rekabet eder. Kişi, tedarikçi (ler) ile ilgili seçim
özgürlüğüne sahiptir. "Bağış" konsepti 2007'de tanıtılmıştır. Mesleki ve eğitimsel eğitimden
Yeniden Yerleşime kadar çeşitli uygulamaları kapsamaktadır.
▪

Kısa açıklama

"Dote Lavoro - Ricollocazione e riqualificazione" (Jobs bağış - yer değiştirme ve arttırma)
uygulaması, krizden en çok etkilenen ve normal olarak sosyal güvenlik ağlarının yardım ettiği
işçileri (örneğin CIGS, istisnai durumlarda Olağanüstü Ücret Garanti Fonu). Kamu kurumları ve
özel kurumlarla daha ileri eğitim ve mesleki yeterlilik ve yeniden kalifikasyon almak için
harcayabileceğini taahhüt edenlere hibe verir.
Her biri farklı bir gruba sahip olan "Dote Lavoro - Ricollocazione e riqualificazione" içinde
tanımlanan iki farklı yol vardır:
- İşlerin maddi desteğini değiştirme: amaç, çalışma alanını korumak ve şirket içinde gelişmektir.
- İşlerin mal varlıklarının taşınması: Amaçlar, eski işgücü piyasasındaki çalışanları yeniden
bütünleştirmek ve girişimci ruhunu artırmaktır.
Lombardiya örneğinde, belirli ağlar iki ana grupta ayırt edilebilecek bir rol oynamaktadır;
a)LMP'lerin yönetilmesi için kurumsal ağlar (emek göç politikaları) ve bölgenin gelişimi (yani iş
politikaları üzerine il şebekeleri ve ALMP'lerin yönetimi ve krizin yönetimi için toprak ve toprak
antlaşmalarının geliştirilmesi).
b) LMP'lerin uygulanması için ağlar, paydaşlar arasındaki ilişkilerin resmileştirilmesi ifadesi ve
konserleri (örn. kamu ve özel aktörler arasındaki mutabakat muhtırası, il düzeyinde merkezi
koordinasyona sahip şebekeler ve kayıt dışı şebekeler).
İlk ağlar grubu, özellikle bizim için önemlidir, çünkü bunlar içinde toprak antlaşmaları (İtalyanca
patto territoriale) denilen deneyim yer almaktadır. İtalya'daki toprak antlaşmaları özellikle il
veya ilçe düzeyinde teşvik edilmekte ve daha sonra diğer kara organlarına (çoğu belediye ve
komünitanın, İtalya'nın tipik bir kamu organı olan koordinasyon ve artı ekip dağ ve eteklerinde
bulunan belediyeler), sendikalar ve işveren dernekleri. Bu, diğer kamusal ve özel organları (ilin
idaresi yoluyla anlık imzalanan anıların imzalanması yoluyla katılabilir) angaje eden erdemli bir
çemberi tetikleyebilir. Bir toprak antlaşmasına sahip olmanın avantajı, bunların yüksek
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formatlama ve yüksek konser ile karakterize edilmesidir. Bu iki unsurun varlığı, bağışın
başarısını artırıyor, çünkü paydaşların aktif katılımını sağlıyor. Dahası, formalizasyon, ilgili her
bir paydaş için rollerin net bir şekilde görülebilmesine olanak tanır. Yoksunluk, bütün bağış
sisteminin ana tehditlerinden biridir
Bunun güzel bir örneği Bergamo eyaleti olup, "2012-2013 yılları arasında siyasi parti alanına
girmek" söz konusudur. Bu, sosyal ortaklarla paylaşılmıştır ve ilin ağ sistemiyle etkinliklerin ve
kamu ve özel istihdam hizmetlerinin yönetimi için koordinasyonunun sağlanması ve rolü
üzerinde güçlü bir vurgu yapılmaktadır. Kamu-özel işbirliği, bilgi alışverişi ve yeterlilik paylaşımı
getiriyor. Bu iki faktör, kurumsal kriz vakalarının ortak bir yönetimine izin verir. Bu yaklaşımın
gücü, bu şebekelerin bölgede iyi kurulmuş olmasından ve tek kişinin ihtiyaçlarına derhal tepki
vermesinden kaynaklanmaktadır. Daha önce bahsedilen resmileştirme ve konsere katılımın
başlamasıyla yukarı doğru hareket ederler. Ayrıca daha fazla hizmet sunulduğu da fark edildi.
Yakın tarihli bir analize göre ağların etkisi aşağıdakileri içeriyordu:
-Kullanıcı için bir iş bulma imkânı tanıyan daha fazla yetki edinilmesi
İşsizliğin büyülerinde azalma
- Kazanılan beceriler ile çalışma yeri arasında daha fazla uyum
- Yerel şirketlerle daha fazla sayıda görüşme ve operatörler arasında ölçek ekonomilerine
yol açan araç paylaşımı
- Süreçte yer alan kişilerin ve kurumların daha yüksek verimlilik
- İlgili kurumlar arasında karşılıklı öğrenme mekanizmasının oluşturulması
▪ İştirakçiler
Lombardiya bölgelerinin 12 ili:
Bergamo
Brescia
Como
Cremona eyaleti
Lecco
Lodi
Mantua
Milan Eyaleti Brianza ve Monza Eyaleti
Pavia Eyaleti
Sondrio
Varese Eyaleti
Girişimciler ve sosyal taraflar.
Hizmet sunumu yatay yedekleme ilkesine göre KİH ve kar amaçlı / kâr amacı gütmeyen özel
operatörler tarafından gerçekleştirilir. Özel operatörler, Lombardiya'nın Genel Sekreterlik
istihdamı ile akredite edilmiştir. Akredite edilmiş operatörlerin bir listesi
http://www.ifl.servizirl.it/home-page-ea adresinde bulunabilir.
▪

Maliyet/Finans
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Ulusal bütçe ve Avrupa Sosyal Fonu (2007-2013 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı) tarafından ödenen 2007-2013 dönemi için 77.000.000 euro bütçeyle başlamıştır.
Program, 2014-2020 dönemi için 82.000.000 euro tutarında bir bütçe ile yenilenmiştir. Alıcı,
istihdam hizmetleri satın almak için 3.000 EUR alır. Hangi servis sağlayıcı ile çalışacaklarını
özgürce seçebilirler. Gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır:
- İki görüşme, alıcının profilinin detaylı bir değerlendirmesinden ve Kişisel Müdahale Planının
hazırlanmasından oluşur;
- Özel ders ve rehberlik danışmanlığı (iş arama araçlarına giriş, kapak mektubu ve özgeçmiş
hazırlama, iş görüşmesi için hazırlık ve koçluk);
- İzleme faaliyetleri ve iş arama (iş fırsatlarının belirlenmesi, başvuruların sunulması);
- İstendiği zaman, kendi hesabına çalışmak için bireysel tavsiye ve destek; Yeniden
niteliklendirme donanımı ayrıca, alıcının becerilerini arttırmak ve genişletmek için bireysel /
grup eğitimi öngörür.
▪

Faydalanıcılar

Hedef grup (lar): İş arayanlar: (Tüm işsiz); Eğitim isteyen insanlar (Çalışanlar) Hedef gruplar /
faydalanıcılar için:
- Olanakları olağanüstü durumlarda, o bölgeye yetki vermesini talep eden Olağandışı Ücret
Garanti Fonu'ndaki işçiler
- Şirketleri Lombardia'da bir hareketlilik prosedürü altında faaliyet gösteren işçiler - Standart
davalara istisna olarak özel hareketlilik listesindeki işçiler
- İş arayanlar (tüm işsizler) ve eğitim isteyen insanlar (çalışanlar) Bir bağış başvurusunda
bulunmak için genel şart, 16-64 yaş aralığında ve Lombardiya'da yaşamaktır. Relokasyon
varlıklarına yönelik hedef gruplar, işten çıkarmada veya kısa süreli çalışmada (cassa
integrazione straordinaria), fazlalık düzeninde ("mobilità") veya olağanüstü Ücret Garanti Fonu
(CIGS) olan bireylerdir. İsteğe bağlı bağışların faydalanıcısı, olağanüstü Ücret Garanti Fonu
(derogde CIG) Uygulamanın başlangıcından bu yana 20 000'den fazla maddi destek tahsis
edildi. Bağış alanlar arasında gençler daha az temsil edilmektedir (% 3'ten az). Yaşlı işçiler,
yeniden niteliklendirme mallarının yaklaşık% 10'unu ve yer değiştirme bağışlarının ise% 13'ünü
temsil etmektedir.
▪

Gerekli kaynaklar

Hem proje çerçevesi hem de istihdam hizmeti operatörlerine fon ayırma ve aktif işgücü
piyasası politikalarına dayalı aşağıdaki yöntemlerle belirlenir ve destekler:
Bireysel danışmanlık: danışmanlık, kişinin acil veya yakın gelecek kaygıları üzerine odaklanır.
Yaşam planlarınız, kariyer niyetleriniz ve hedefleriniz hakkında çeşitli soruları içeren birebir
oturumlarda gerçekleşir. Bireysel danışma, danışman ve birey arasında birebir görüşmelerdir.
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Bu hizmet, bireylerin kariyer gelişimlerini izlemek ve yeteneklerini, ilgi alanlarını, ve kişiliklerini
belirlemek için bireysel rehberlik yapmayı içerir.
Rehberlik: İnsanların kariyer planlarındaki fırsatları tartışmalarına ve keşfetmelerine ve
ödüllendirici bir kariyer sürecinin zorluklarını anlayan ve yerine getirilmiş hissettiren nitelikli bir
profesyonelle çalışmalarına fırsat tanır
Danışmanlık: Mentorlar çok çeşitli işle ilgili konularda yardımcı olmak üzere eğitilir ve
yaklaşımlarıyla bireysel ihtiyaç ve değerlere saygı duyacaklardır. Oturumlar güvende,
destekleyici ve tamamen gizli endişeleri derinlemesine keşfetme ve yapıcı kariyer planlarını bir
araya getirme fırsatı sunmaktadır. "Akıl hocalığı" genellikle bilgi, deneyim ve tavsiyeyi daha az
deneyimli bir kişiyle paylaşan deneyimli bir kişidir. Mentorlar güvenilir danışmanlar ve rol
modelleri haline gelir - "orada bulunmuş" ve "bilen" insanlardır. Hem genel hem de spesifik
öneri ve bilgi sunarak danışanlarını destekler ve teşvik ederler. Hedef, danışanlara becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmak ve kariyerlerini ilerletmektir.
Koçluk: bireylerin kariyerlerinde, nereye gitmek istediklerini ve oraya nasıl gidebileceklerini
araştırmaya yardımcı olur. Bir antrenör ayrıca insanları hedeflerine doğru ilerlemek için
harekete geçmeye yardımcı olacaktır. Geleceğinizi haritalamaya yön verme eğilimindedirler,
profesyonel olarak eğitilmiş ve niteliklidirler.
▪

Elde edilen ürün ve sonuçlar

Bu özel iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını Lombardiya'daki Bütün Endowment sistemi
tarafından ulaşılan daha genellerden ayırmak zordur. Bunun üzerine, uygulamanın ilk yedi yılı
boyunca 82217 kişi Lombardia bölgesinin Jobs bağış programına katılmış ve kullanıcıların% 81'i
işe ya da staja başlamıştır. Daha spesifik olarak:
-Dote Unica Lavoro özellikle 15 ila 29 yaş arasındaki genç insanlara yardımcı olmuştur.
-Bu grup için, çalışma tecrübesine başlayan toplam kişi sayısı 19.414'tür Bu program
kapsamında staja başlayan gençlerin % -55'ine iş sözleşmesi teklif edilmiştir
İstihdam ve Yer Değiştirme Vakfı, işçilerin artıklık planları ve işsizlik konusundaki istihdam
edilebilirliklerini iyileştirmek ve iş bulmakta serbest meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak
amacıyla 2007 yılında başlatılmıştır.
2010 ara değerlendirmesinde şu sonuçlar bulundu:
- Bağış yapanların% 43,5'inin bir işi vardır ve
- Programı tamamladıktan sonra% 60'ının işe girdiği tarihten 8-10 ay sonra iş deneyimi
olmuştur
Deneklerin aktivasyonu üzerindeki net etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitiftir (% 7 -% 8);
Yararlanıcıların% 2'si "bağış" dan sonra aktif olarak aramışlardır (caydırmanın sınırlı etkileri,
yaklaşık% Ankete katılanların% 80'den fazlası memnun olup ve deneyimlerini tekrar edecektir.
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Daha fazla bilgi için;

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, CLAS Grubu, Giacomo Brodolini Vakfı, "Lombardiya Bölgesi
Eğitim ve İstihdam Eğitim Politikalarının Stratejik Değerlendirmesi - Tema Raporu 2012 - İş
krizlerinde yer alan işçilerin yerlerinin değiştirilmesine destek: şebekeler ve varlık yönetimi ve
yeniden eğitim - Kamu ve özel operatörler ve sosyal ortaklarla yapılan görüşmelerden çıkan
ana sonuçların özeti ", 2012.
Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, CLAS Grubu, Giacomo Brodolini Vakfı, "Lombardiya Bölgesi
Eğitim ve İstihdam Eğitim Politikalarının Stratejik Değerlendirmesi - Tema Raporu 2012 - İş
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3. EN İYİ UYGULAMANIN İLK DEĞERLENDİRMESİ

Özellikler
Yerel ajanlar için ekonomik ve kullanışlı

EVET HAYIR FAKAT…
Açıklama
x
Fonlar ağırlıklı olarak
Avrupa fonları tarafından
finanse edilen bölgesel
seviyeden geliyor

Aktarılabilir/uyarlanabilir/tekrarlanabilir

x

Bağış kolay bir sistemdir,
ancak aktarılabilirlik, ilgili
paydaşlar arasındaki
isteklilik ve kapasiteye
dayanır ve birbirleriyle
işbirliği yaparlar. Üstelik,
bölgesel anlaşmalar ve
konkantasyon süreci,
İtalyan bağlamlarının tipik
özelliklerini taşır ve
onları, farklı bağlamların
ihtiyaçlarına göre
ayarlamak için gerekli
olabilir. Kapasite
geliştirme gerekli olabilir

İyi yönetilmiş(liderlik,planlama,iletişim)

x

Özellikle yüksek
biçimlendirme ve sürece
katılma durumunda
sonuç iyi görünmektedir.
Yine de, süreç başında
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farklı paydaşların
rollerinin ne kadar iyi
olduğuna bağlı olarak,
yıllara ve illere göre
farklılık göstermektedir.
Yenilikçi

x

Potansiyel çarpan etkili

Sürdürülebilir

İtalyan coğrafyası için
yenilikçidir
x
Bağış şeması çok sayıda
kişiyi kapsamaktadır ve
çoğaltıcı
etkilerin
kanıtlanması
zordur.
Tersine, nispeten daha
dar bir seviyede bir bağış
şeması
daha
yüksek
çarpanı gösterebilir
Avrupa düzeyinde
birleştiği sürece
sürdürülebilir görünebilir

x

İyi tasarlanmış ve uygulanmış

x

Projeyi değerlendiren
değerlendiriciye göre iyi
tasarlanmış ve
uygulanmış gibi
görünüyor, ancak rollerin
katılımı ve net bir şekilde
tanımlanması kilittir
(konunun rolü ve
biçimlendirilmesi burada
çok önemli).

Doğrulanabilir sonuçlarla test edilip
değerlendirilmiş

x

.
Lombardiya'daki mesleki
eğitim politikalarının, iş
krizine karışan işçilerin
şebekeleri ve yönetimi
vasıtasıyla
işe
yerleştirilmesine verilen
destekle ilgili stratejik
değerlendirme,
neredeyse
50
yapılandırılmış
görüşmelere dayanıyor.
Bu nedenle birçok bilgi
var, ancak daha kapsamlı
ve sistematik bir izleme
sistemi ile iyileştirme için
yer var.
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Fonlar ağırlıklı olarak Avrupa fonları tarafından finanse edilen bölgesel seviyeden gelmektedir.
Bağış kolay bir sistemdir, ancak aktarılabilirlik, ilgili paydaşlar arasındaki isteklilik ve kapasiteye
dayanır ve birbirleriyle işbirliği gerektirir. Üstelik, bölgesel anlaşmalar ve konkantasyon süreci,
İtalyan bağlamlarının tipik özelliklerini taşır ve , farklı bağlamların ihtiyaçlarına göre ayarlamak
için gerekli olabilir.
Özellikle yüksek biçimlendirme ve sürece dahil olma anlamında sonuçlar iyi görünmektedir..
Yine de, süreç başında farklı paydaşların rollerinin ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak, yıllara ve
illere göre farklılık göstermekteydi..
Proje, İtalyan coğrafyasında yenilikçi kabul edilebilir. Bağış şeması çok sayıda kişiyi
kapsamaktadır ve çoğaltıcı etkilerin kanıtlanması zordur. Tersine, nispeten daha dar bir
seviyede bir bağış şeması daha yüksek çarpanı gösterebilir
Avrupa düzeyinde birleştiği sürece sürdürülebilir görünebilir
Projeyi değerlendiren değerlendiriciye göre iyi tasarlanmış ve uygulanmış gibi görünüyor, ancak
rollerin katılımı ve net bir şekilde tanımlanması kilittir (konunun rolü ve biçimlendirilmesi
burada çok önemli).
Lombardiya'daki Mesleki Eğitim ve Öğretim politikalarının, iş krizine karışan işçilerin ağları ve
yönetimi vasıtasıyla işe yerleştirilmesine verilen destekle ilgili stratejik değerlendirme - yeniden
yerleştirme ve iyileştirme, neredeyse 50 yapılandırılmış görüşmeye dayanıyor. Dolayısıyla bir
çok bilgi var, ancak daha kapsamlı ve sistematik bir izleme sistemi ile iyileştirme için yer var.
4. YORUMLAR

İtalya, diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında etkinleştirme politikalarının gecikmeli olarak
uygulanmasından muzdarip görünmektedir. Bölgede, Endowment sistemi, refah politikalarının
anlaşılmasını amaçlamaktadır: Lombardiya'nın, geleneksel olarak güçlü bir işgücü piyasasıyla
İtalya'nın en dinamik ekonomisine ve çok dinamik bir ekonomiye dönüştürülmesine yol açan
kişi hizmet ve imalat sektörüdür. Ekonomik kriz, bölgeyi kısmen korumakla birlikte, ana işgücü
piyasası göstergeleri istihdam artışının durgunluğun halen olumsuz bir şekilde etkilendiğini
göstermektedir. Proje, mesleki eğitim ve öğretim araçları vasıtasıyla sosyal ve işe yerleştirme
zorlukları bulunan kişilerin istihdam edilmesini teşvik eden eylemlerin kamu yönetiminin iyi bir
örneğidir. Bu uygulamanın nicel ve nitel olarak izlenmesi halka açıktır. En son rapordaki (2011)
ana vurgulamalar şunlardır:
- Uygulamanın başlangıcından bu yana 20.000'den fazla maddi destek tahsis edilmiştir;
- PES, PrEAS ve üçüncü sektörden 150'den fazla operatör projeye dahil olmuştur;
- Yerleşim yeri tahsisi için erkek / kadın oranı, yerleşim için oldukça dengelidir;ve bu durum
Yeniden Geliştirme vakfının lehinedir. Yaşlı işçiler, yeniden kalifikasyon bağışlarının yaklaşık%
10'unu ve yeniden yerleşim bağışlarının% 13'ünü temsil etmektedir.
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