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Genel 

Proje tanımı 

Proje 5 bileşenden oluşacaktır: 

1. Kariyer Danışmanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme sisteminin oluşturulması 

2. Mesleki eğitim kalitesinin geliştirilmesiyle işgücü piyasası ilişkilerinin iyileştirilmesi 

3. İş yaratmak ve yenilikçilikte hedeflerin belirlenmesi 

http://www.vetlam.eu/


4. İşgücü piyasasına dezavantajlı grupların daha iyi içerlemesi 

5. Mesleki eğitim sistemlerin ve işgücü piyasası arasındaki ilişkileri tartışmak için 

paydaşlardan oluşan bir platformun oluşturulması (Yönlendirme Komitesi olarak da 

çalışan) 

 

 

Genel hedef (mesleki teknik eğitim) 

• mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini geliştirmekte yardımcı 

olmak; 

• tüm ilgili paydaş ve sivil toplum örgütlerin işbirliği ile eğitim standartların 

geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim sisteminin reformu için strateji geliştirmelerine 

ve uygulayabilmelerine destek vermek;  

• ekonomik ve insan kaynağının geliştirilmesine ve dezavantajlı grupların sosyal 

içerlemesinin artırılmasına destek vermek. 

Amaç 

Bu sözleşmenin amaçları: 

• çalışan ve işsiz işgücünün becerilerinin geliştirilmesi için bir sistem oluşturmak, 

çıraklık sistemi oluşturularak mesleki eğitimin kalitesini ve işgücü piyasası ile olan 

ilişkisini geliştirmek;  

• Kariyer Danışmanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme kavramlarını sunarak istihdam 

hizmetlerin fonksiyonunun geliştirilmesi ve işgücü piyasasında daha fazla esnekliği ve 

yenilikçiliği desteklemek; 

• dezavantajlı grupların (işgücü piyasasına dahil olamayan) işgücü piyasasına sosyal 

içerlemelerini sağlamak; 

• mesleki eğitim reform sürecinin önemi ile ilgili kamuoyu duyarlılığını artırmak ve 

kamunun ve iş dünyasının desteğini ve katılımını sağlamaktır. 

Üç yıl dönem sonunda elde edilecek sonuçlar 

• çalışan ve işsizlerin niteliklerinin geliştirilmesi için operasyonel sistemin uygulanması, 

eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve sisteminİN ilgili yetkililerine devredilmesi; 

• devam etmekte olan kalite güvence ve eğitim müfredatının geliştirilmesi üzerine olan 

projeye (Scottish Qualification Authority/MEYAP) bağlı kalarak, mevcut mesleki 

eğitim sisteminin güçlü ve zayıflıklarının değerlendirilmesi, zayıflıkları düzeltmek için 

uygun politikalar geliştirmek, tüm paydaşların taahhütlüğü ile mesleki eğitimin 

geliştirilmesi; 

• Çıraklık sisteminin oluşturulmuş ve uygulanıyor olması, öğretmen ve öğrencilerin 

eğitilmesi, ilgili eğitim müfredatının güncellenmesi, pilot projelerin tamamlanması ve 

sistemin ilgili yetkililerine devredilmesi; 

• İstihdam hizmetlerinde iş arama ve işgücü piyasasında yenilikçilikte uygulamaların 

geliştirilmesi. İstihdam hizmetlerinin ön ve merkez ofislerinde insanlar için iş/kariyer 

danışmanlığı ve iş arama/bulma ve kamu daireleri ve diğer paydaşlara doğru bilgi 

verebilmek için istihdam hizmetlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojisi sisteminin 



oluşturulması.  Ayrıca, işgücü piyasasında daha fazla esneklik ve yenilikçilik için 

projenin yeni işgücü piyasası politikaların geliştirilmesine katkıda bulunması; 

•  Kariyer Danışmanlığı operasyonel sisteminin ve hayat boyu öğrenme sisteminin 

sunulması (ör.: İstihdam hizmetleri tarafından). Bu kapsamda, iş tanımı, gerekli iş 

yeterlilikleri, yeterlilik yolları, eğitim müfredatı ve (yeniden) yeterlilik için kurumların 

hazır olması. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin ilgili Kıbrıslı Türk 

yetkililerine devredilmesi; 

• Dezavantajlı insanların işgücü piyasasına dahil olabilmeleri hakkında mevcut durum 

araştırması (işgücü piyasasına dahil olamayan, ör.: uzun süreli işsiz, dezavantajlı 

insanlar), dezavantajlı durumlarının düzeltilmesi için gerekli politika önerisi 

geliştirmesi; 

• İşgücü piyasası ve mesleki eğitim ile ilgili tüm problemler hakkında, problemlerin 

nasıl çözülebileceği ve uygulanması gereken politikaların tartışıldığı tüm ilgili 

paydaşların yer aldığı bir platformun oluşturulması. Bu platform geçici olarak bu 

projede Proje Yönlendirme Komitesi olarak çalışabilir ve üçlü ilişki gerekmektedir. 

Projenin faaliyetleri genel olarak mesleki eğitimin prestijini yükseltmeli ve iş 

dünyasıyla daha da iyi ilişki sağlamalı. Bu alt-projede mesleki eğitim ve iş dünyası 

arasındaki aralığının birleştirilmesi önemli bir bölümdür. 

 


