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Yaşamın çalışma ile geçen süresi artacak ve bu da bu da mesleklerde
değişimin artmasına neden olacaktır. Yaşlı nüfusunun artması onlara
destek olacak yardımcı personelin artması ve nitelik olarak çeşitlenmesi
demek olacaktır (Bkz: CEDEFOP Research Paper Nr.7 “Quality assurance
in the social care sector”, the role of training,Lüksemburg,2010). Yaşlı
bakım, Sosyal hizmetler ve Kişisel bakım alanlarında giderek artan sayıda
kişi tanınmış beceriler ve yeterlilikler gösterdiğine bakılmaksızın ve yaşam
boyu edindikleri tecrübeye güvenilerek çalışmaktadır. Günlük yaşamı
kolaylaştıran

bu

durum

ileri

bir

kariyer

planlamasına

olanak

vermemektedir. Bu proje ile proje konsorsiyumu “Hayat Boyu Öğrenme
Yolunuzu nasıl yaratırsınız” adında kişilerin tüm hayatları boyunca
edindikleri önceki öğrenme çıktılarını (formal/ informal/ nonformal) tanıyan
ve bunlara geçerlilik kazandırmaya yönelik bir el kitabı hazırlamayı
planlamaktadır. Bu bulgular “The Bruges Communique on enhanced
European Cooperation in Vocational Education and Training for the period
2011-2020” istekleri ile de uyumlu bulunmuştur. Bu projenin amacı,
insanları HBÖ faaliyetlerinde güçlendirmek ve onlar için çeşitli yollar
açmak ve Sağlık/kişisel hizmetler alanı için ortakların deneyimlerini AYÇ
ve AKTS odağında buluşturarak Mesleki Eğitimi uluslararasılaştırmak ve
önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamaktır. Eğitim sağlayıcılar, liseler,
MYO’lar, Sağlık sektörü temsilcisi ve hükümet temsilcilerinin aralarında
bulunduğu konsorsiyum

Ağustos 2013, Bülten

6 ülkeden 8 ortaklıdır. Avrupa işbirliği ve

ülkelerarası aktivitelerde tecrübeli bu ortaklar sayesinde Yaşlı bakım,
Sosyal hizmetler ve Kişisel bakım alanlarında ulusal ve uluslar-üstü
yuvarlak masa çalışmaları gerçekleşecektir.
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Temel Aktiviteler

ECVET LLL

Tüm ortak ülkeler bu alan ile ilgili meslekler ve onların



Değişik ülkelerdeki ulusal ve bölgesel kurallar ve
ihtiyaçlara

göre

yeterliliklerin

tanınmasını

destekleyen yüksek kalitede uyumlaştırılmış “Önceki
Öğrenmelerin

Tanınması”

ve

AKTS

süreçleri

geliştirmeyi,


arasında hareketliliğin ve yeterliliklerin tanınmasını
ortak

Avrupa

Yeterlilik

standardı

geliştirmeyi,


Sağlık/kişisel
programlarının

alanı

için

içerik

ve

kalitesini,

yeterlilik
yöntemler

tanımaya

olanak

sağlayacak

şekilde

geliştirmeyi (AYÇ, AKTS, vb. nonformal / informal
öğrenmelerin tanınması ve geçerlileştirilmesi araçları
gibi ortak Avrupa araçları kullanarak),


“Önceki

Öğrenmelerin

Tanınması”

oluşturmayı,
“Önceki

kullanılarak öğrenme çıktılarının (bilgi, beceri ve
yeterlilikler) tanımlanması (2) AKTS temelli öğrenme
çıktıları, birimleri uygulaması ve AKTS puanlarının

2. AKTS -AYÇ öğrenme çıktılarına dayanarak ortak
bir Önceki Öğrenmelerin Akredite edilmesi
süreci yaratılması,
3. Sağlık / Kişisel Hizmet sunumu adayları ile değerlendirme
dosyası hazırlanarak ile Pilot
değerlendirme yürütülmesi,

için ortak Rehber / Elkitabı hazırlanması,
5. Ortak ülkelerde tanıma süreçlerinde kullanılacak AKTS
için ortak çerçeve aracı oluşturulması,

Öğrenmelerin

Tanınması”

ve

AKTS

konularında iyi uygulama ve politikaların ulusal ve
AB çapında yaygınlaştırılmasını sağlamayı,


olan AB profilinin ve müfredatının adaptasyonu ve her

4. Pilot değerlendirme sonuçlarını analiz edebilmek
süreçlerini

değerlendirmek için ortak bir rehber / el kitabı



a. Sağlık/ kişisel hizmetler alanında halihazırda mevcut

verilmesi;
hizmetler

açsından şeffaflık ve Avrupa ülkeleri arasında
karşılıklı

yoluyla araştırma yapacaktır.

bölge/ülkeye kazandırılması: (1) AYÇ sisteminin

Sağlık/kişisel hizmetler alanı için çeşitli ülkeler

sağlayan

yasal durumları hakkında anketler ve/ya röportajlar

Almanya’ya özgü DAKTS çalışmaları ve Alman
çerçeve meslekleri ile uyumluluğun sağlanmasına

6. Projenin iç ve dış değerlendirmesi,
7. Sürdürülebilirliği sağlamak ve ürünlerin politika yapıcılar
ve karar verici merciler tarafından yerel bölgesel ve ulusal
düzeyde kullanımını sağlamak için Ürünlerin ulusal ve
Avrupa seviyesinde yaygınlaştırması

çalışılmasını
hedefler.

İletişim:

seis@seis.org.tr
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Burada yer alan görüşler yazarın
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