
lşvrnıNER içiıu
ECVET ve MESırxi rĞİrİıtn ıınnrrırıİı.lĞİ

Bu bilgi notu, iŞverenlerİn Mesleki Eğİtimde Kazanım Transferi Sİstemİnin (ECVET) uygulanmasınakatılımı hakkında bİlgİler sunar. ECVET prensiplerine uygun olarak gerçekleşen Mesleki EğitimHareketli|ik Projelerİnİn iŞveren kesimine sağlayİcağı faydaLn, ışverenıJrİn bu süreçtere kahlımındaYaŞanan sorunlarıve bunları aşmak için işverenleroİn beklentileiiaçıklar.J" 
Pv JulEYıÇ'ğ ndL

Mesleki eğitim hareketlitik projesi, temel mesleki
eğitim alrnakta olan öğrenenlerin (meslek lisesi
öğrencisi ve çırak) velveya meslekl eelti;İe;
sorumlu personelin mesleki alanJarda bllğ, becerlve yetkinlik kazanmalarını sağlamak İmacıyla
ve bireylerin mesleki ihtiyaçları ile kurum!aİın
uluslararasılaşma hedefleri ve sektörtın nıteıiı<iıiş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan
projelere denir.
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ECVET, mesleki öğrenim harekettiliğinde rolalan uluslararası ortaklara, birtikte-çrİ,İ,nk*
kullanabilecekteri ortak bir dil sunaı: ıGdıil;;;kaliteli bir utuslararası öğrenim süreci
tasarlanabilmesi ve uygulanabilmesi için Avrupa
Komisyonu mesleki öğrenim hareketjlll1.1.rİnO.
ECVET araç ve prensiplerlnden faydalanılmasını
tavsiye etmektedir. ECVET, meslekl öğrenim
hareketliliğinin önceden belirlenmiş ,nlrşrr,protokol ve prosedürler doğrultusunda
gerçekleşürilmesini sağtayarak kİtılımcılara,
hedefl enen bilgi ve den ey-imİerln kaza nd ı rıl m asın ıve kahlımcıların mesleki yetkintiklerinin
arhrılmasını sağlar.

Aynı zamanda mesleki öğrenim hareketliliğine
katı|an kişilerin, kazandık]arı bilgi, beceri vedeneyimlerin birikürilebilmesini, İransferini ve
tanınmasını mümkün kıtar.
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ECVET'in Uygulandığı Mesleki Eğitim
H areketlilik Projeleri İşveren ler
Açısından Neden Önemlidir?

ı lşlıerenler büyük matiyetlere kat]anmadan
Ayııupa Blrllği fönlarıyta desteklenen ve belirli
beceri ihtiyaçta rın ı ka rşılayacak bir u| usla rarası
mesleki öğrenirn sürecinin tasarlayıcısı ve
faydalanıcısı olabilir.

o ProJeler kapsamında kafi|ımcıların seyahat,
konaklama ve günlük harcamaları için giditecek

tlkeye göre değişen ama yeterii miktarlarda
hibe desteği sağlanmaktrj,r. Mesleki Eğltim
Hareketlilik Pğelerine katılım yotuyla
çalışanların gelişimi ve eğitimi için firmaların
maliyetleri ve giderlerl azattılabilir.

ı lşverenter, be|irli becerilerin yurt dışında
kazandırılması üzerine önceden kaşılıklı
anlaşmalar yaparak çatışanlar için hedeflenen
ve kazanılan beceriler, öğrenmenin türü ve
yöntemleri üzerinde çok daha faıla kontrole
sahip olur ve bunun tamamen firrna ve sektör
beklentiteri doğrultusu nda otmasın ı saglar.

. Hedeflenen beceriterin kazandırılması
yoluyla endüstri gereksinimlerine uygun
ça!ışanlar yetişüriliç işletmenin bejeri
sermayesi ve verimliliği artırıla bilir.

. lşverenleıi Mesteki Eğiüm Hareketlilik
Projelerinden yarartanarak daha büyük bir
özgüven, yeni yeterl|!ikler ve beceriterle
dönmüş kişileri isühdam etme şansıyakalayabilir.



lşverenler Mesleki Eğitim Hareketlilik projelerine
Hangi Yollarla Kahlım ve Katkı Sağlayabilirler?

ı Belİrli birsüre iÇin ÇalıŞanlarına başka birAvrupa ülkesinde deneyim kazandırmakveya yurt dışındangelecek ÇalıŞanlara kendi bünyesinde deneylm kazandırmak üzere bir Mesleki Eğitim Hareketlilik
Projesinde doğrudan yer alabi!irler.

ı Meslekİ eğiüm kurumları tarafindan yürütülen Mesleki Eğitim Hareketlilik projeleri kapsamında
ülkemİzden Yurt dıŞına gİdecek öğrenci veya mezunlara, yurt dışında staj olanakLrı sağlayabilirler.
(Yurt dışındaki ortakları, bağla nhla rı vb. aracılığıyla. )

ı Mesleki eğitim kurumlarl tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Hareketlİlik Projeleri kapsamında
Yurt dıŞından gelen öğrenciveya mezuntara kendi bünyesinde staj olanakları sağtayabilirleİ.

ı Mesleki eğİtim kurumları tarafindan yürütü|en Meslekl Eğitim Hareketlilik proJeterinde yer almış
öğrenci veya mezu n la rı stajyer/çalışa n ola rak istihda m edebi lirl er.
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Bu projelerin uygulama kalitesini destekleyecek ve
katılımqların e|de edeceği mesleki kazanımtarın
yurt içinde tanınmasına yardımcı olacak ECVET ve
Europass Hareketlilik Belgesi gibi araçların nasıt
kullanılacağı konusunda atanlarında yetkin Ulusa]
Mesleki Eğitim Uzmanları Ekibimizden destek
alabilirsiniz.

E-Posta
ecvet@ua.gov.tr

Web
www.ecvet.ua.gov.tr
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ı Ülkemİz, AvruPa'da en fazla mesleki eğitim hareketlilik projesi uygulayan ülkelerden
biridir.

ı Meslek lİselerimiz iŞletmelerin spesifik olarak talep ettiği ve yurt dışı öğrenim sürecinde
l<azandırılabilecek becerileri belirlemede, bu becerileri kazandırabilecek yurt dışı
iŞletmeler| tesPit etmede ve bunlarla ortaklık kurmada sorunlar yaşamaktadır.

ı Ülkemizdeki iŞletmeler arasından mesleki eğitim hareketlilik projeleri kapsamında yurt
dıŞındaki kurıımlarla ortaklıklar kuracak, stajyer/çalışan kabul edeİek işletmelere ihtiyaç

duyulmaktadır.

ı BaŞarılı YurtdıŞı ortaklıklar kurulması için ülkemizdeki işverenler ve mes|ek liseleri
arasında YurtdıŞı network ve hedef paylaşımı konusunda işbirliği kurulmasına gereklidir.


