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Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve
Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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PROJENİN KAPSAMI

PAC.TT - Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmenleri ve Eğitmenleri için Pedagojik ve
Andragojik Yetkinlikler, 2011 yılında bir 2011-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi
projesidir. Proje, altı farklı Avrupa ülkesinden ortakların oluşturduğu konsorsiyuma dayanır.
ÜLKE

KURUM

Türkiye

GOI

İstanbul Valiliği

Portekiz
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Teknoloji ve Kalite Enstitüsü
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(METGEM)

Eurofortis SIA

ISQ, son 15 yıldır, Eğitmenlerin Eğitimi için yenilikçi metodolojiler ve araçlar geliştirmektedir.
Bu bağlamda, Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmenleri ve Eğitmenleri için Pedagojik ve
Andragojik Yetkinlikler (PAC) projesi, öğretmenleri ve eğitmenleri, bu görev için gerekli olan
farklı yetkinliklerden haberdar olmaya ve aynı zamanda kursiyerlerine ve öğrencilerine 8
temel yetkinliği, “yeşil ilkeleri” ve hayat boyu öğrenme ilkelerini teşvik etmenin öneminin
bilincinde olmaya hazırlamak için ana araç olarak görülmektedir. Mesleki eğitim ve öğretim
eğitmenleri ve öğretmenleri, PAC metodolojileri ve araçları sayesinde, bilgi toplumunda ve
yeşil ekonomide yeni “bilgi gezginlerini” teşvik edebilecek ve kapsayıcı ve güçlendirici bir
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bağlamda farklı bireysel beceriler ve yetenekler arasındaki dengeyi destekleyebilecek
kapasitede olan, (bilgi aktarıcıları yerine) bilgi aracıları ve simsarları haline gelmiştir.
Diğer ortakların ülkelerinin (Türkiye, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Letonya) hiçbirinde, bu
metodoloji mevcut değildir.
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EQF VE ECVET’E GİRİŞ
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF), farklı ülkelerin ulusal yeterlilikler sistemlerini (NQF) ve
çerçevelerini bir araya getiren, ortak bir Avrupa referans sistemidir. Bu çerçeve uygulamada,
yeterlilikleri daha okunabilir kılan bir tercüme aracı olarak işlev görür. Çerçeve, ülke
değiştirmek veya işlerini değiştirmek veya mesleki eğitim ve öğretimde farklı bir pozisyona
geçmek isteyen öğrenicilere ve çalışanlara yardımcı olacaktır.
Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesine yönelik bir araç olan EQF, genel eğitim ve erişkin
eğitimi, mesleki eğitimi ve öğretimi ve aynı zamanda yüksek öğretimi kapsar. Zorunlu
eğitimin sonunda kazanılan yetkinliklerden, en yüksek düzeydeki akademik ve profesyonel
veya mesleki eğitim ve öğretimde verilen yetkinliklerin tamamını kapsayan sekiz seviye
bulunmaktadır. Prensip olarak her bir seviye, çeşitli eğitim ve kariyer yollarıyla elde edilebilir
olmalıdır.
EQF’nin başlıca kullanıcıları, ulusal ve/veya sektörel yeterlilik sistemlerinden ve
çerçevelerinden

sorumlu

olan

yetkililer

olacaktır.

İlgili

sistemlerini

EQF

ile

ilişkilendirdiklerinde, EQF, bireylere, işverenlere ve eğitim ve öğretim sağlayıcılara, farklı
ülkelerin ve eğitim ve öğretim sistemlerinin münferit yeterliliklerini karşılaştırma olanağı
sunacaktır.
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) teknik çerçevesi ise, bir yetkinlik
kazanma maksadıyla bireylerin öğrenme çıktılarının aktarılmasını, tanınmasını ve uygun
olduğu yerlerde toplanmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, ECVET kapsamında, bir bireyin
öğrenme çıktıları, kredilerin bir yetkinlik sisteminden diğerine veya bir öğrenme yolundan
diğerine aktarılması amacıyla değerlendirilir ve doğrulanır.
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Bu yaklaşıma göre, öğreniciler farklı ülkelerde veya farklı durumlarda, belirli bir yetkinlik için
zamanla gereken öğrenme çıktılarını biriktirebilir. Sistem ayrıca, mesleki eğitim yetkinlikleri
için ortak referanslar geliştirilmesine olanak sağlamaktadır ve yüksek öğretime yönelik
Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS) ile tamamen uyumludur.
ECVET araçları ve metodolojisi, ilgili puanlarıyla birlikte öğrenme çıktısı üniteleri açısından
yeterliliklerin açıklamasını, transfer ve biriktirme sürecini ve Öğrenme Anlaşmaları, kayıtların
transkriptleri ve kullanıcı kılavuzları gibi tamamlayıcı dokümanları içerir.
PAC.TT projesinin Çalışma Paketi (WP) –EQF ve ECVET için Ortak Çerçeve– kapsamında, EQF
ve ECVET sistemlerine göre bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Eğitmeni için Avrupa Profilinin
Entegrasyonu Ortak Kılavuzu hazırlanmıştır.
Ayrıca, bu kılavuz, mesleki eğitim eğitmeni profilinin, ortakların ülkelerindeki mevcut mesleki
eğitim programlarına ve sistemlerine ve operasyonel ortaklıklara, Mutabakat Zaptı yoluyla
gelecekte entegre edilmesinin desteklenmesi hedefiyle geliştirilmiştir.
PAC.TT ortak kılavuzu aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Mesleki Eğitim Eğitmeni Avrupa Profili: Yetkinlik Tanımlayıcı ve Öğrenme
Üniteleri
İlgili mesleki eğitim programları hakkında ulusal genel bakış
Mutabakat Zaptı
Öğrenme Anlaşması
Kişisel Transkript
Değerlendirme Metodolojisi
Sözlük
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KILAVUZ ÇALIŞMA METODOLOJİSİ
Bu kılavuz, aşağıda verilen operasyonel ortak çerçeve kapsamında hazırlanmıştır:
i.

WP (Çalışma Paketi) lideri ISQ, mesleki eğitim eğitmeni için Avrupa profile
kılavuzunu, bilgi, beceriler ve yetkinlikler açısından öğrenme çıktısı ünitelerinin ve
ilgili tanımlayıcıların tespit edilmesine dayanarak geliştirmiştir.

ii.

Projedeki tüm ortaklar, kendi ECVET sistemlerinin açıklaması ve mesleki eğitim
öğretmenleri ve eğitmenleri için PAC.TT içerikleri ve modüllerine ilişkin ilgili
yetkinlik olanakları ve programları dahil olmak üzere, yetkinlik sistemiyle alakalı
mevcut ulusal bağlamları ve şartları üzerinde bir araştırma ve analiz
gerçekleştirmiştir. ISQ tarafından bir ortak şablon hazırlanmıştır. Sonuçlar bu
kılavuzda sunulmaktadır.

iii.

Tamamlayıcı Avrupa araçları tanıtılmış ve kabul edilen şablonlar sunulmuştur.
Bunlar şunlardır:
a. Mutabakat Zaptı
b. Öğrenme Anlaşması
c.

Kişisel Transkript

d. Değerlendirme Metodolojisi
iv.

İlgili tüm bölümlerde kılavuzluk sağlaması açısından bir sözlük hazırlanmış ve bu
dokümana eklenmiştir.
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AVRUPA PROFİLİ: YETKİNLİK TANIMLAYICI VE
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yetkin tanımlayıcısının amacı, kurumlar ve bireyler arasında köprüler kurmak amacıyla,
EQF’ye ve farklı ülkelerin ulusal yetkinlikler sistemlerine göre belirli bir yetkinliği tahsis
etmektir.
Uygulamada, yeterlilikleri daha okunabilir kılan bir tercüme aracı olarak işlev görür. Bu da
ülke değiştirmek veya işlerini değiştirmek veya mesleki eğitim ve öğretimde farklı bir
pozisyona geçmek isteyen öğrenicilere ve çalışanlara yardımcı olacaktır.
Avrupa’daki mesleki eğitim sistemleri o kadar çeşitlilik göstermektedir ki destekledikleri
öğrenme çıktılarına göre yetkinlikler arasında bir karşılaştırma yapabilmek için öğrenme
çıktılarına geçiş yapılması gerekiyordu.
EQF kapsamında, bir öğrenme çıktısı, bir öğrenicinin, bir öğrenme sürecini tamamladığında
bildiğini, anladığını ve yapabildiğini gösteren bir araç olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme
çıktıları üç kategoride ele alınır:
Bilgi
Beceriler
Yetkinlikler
Yetkinlik tanımlayıcısı, yetkinliklerin içerikleri ve yapısı bakımından detaylanacak ve
açıklanacak öğrenme çıktılarının ünitelerini listeleyerek, yetkinlik çerçevesinin büyük resmini
ortaya koyar. Bu bağlamda, yetkinlik tanımlayıcısı, belirli bir yetkinliğe ait bilgileri, becerileri
ve yetkinlikleri haritalandırmak için faydalı bir araç olarak görülmektedir. Bu da mesleki
eğitim kurumlarının ve mesleki eğitim sağlayıcılarının, öğrenme çıktılarının farklı mesleki
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eğitim kurumları arasında karşılıklı olarak tanınması için her bir yetkinlikte yer alan gerçek
öğrenme çıktılarını anlamasını ve okumasını sağlar.
Mesleki eğitim yolunda yer alan tüm birimler, belirli bir yetkinliğe ilişkin beklenen öğrenme
çıktılarını, bu yetkinliğin hangi seviyede özel bilgileri, becerileri ve yetkinlikleri temsil ettiğini
bilirse, bir bireye ulusal veya uluslararası hareketlilikte en iyi ve en uygun yetkinliği sağlamak
amacıyla, mesleki eğitim kurumları arasında bir Mutabakat Zaptı tesis etmek daha kolay
olacaktır.
Bir yetkinliğin, öğrenme çıktıları ünitelerinin açıklaması ile bir araya getirmek başlangıçta en
zor işmiş gibi görünebilir, ancak bu herhangi bir yetkinlik sürecinin tüm temelini
oluşturmaktadır.
İlk olarak, öğrenme çıktıları üniteleri oluşturulurken odaklanılan konular, bir bireyin etkin bir
şekilde neyi bildiği, ne konuda becerisi olduğu ve neyi yapabildiğidir. Dolayısıyla, öğrenme
çıktıları üniteleri açıklanırken, etken, net ve anlaşılabilir fiiller kullanmak ve bilgi, beceriler ve
yetkinlikler açısından elde edilecek belirli sonuca göre bağlama yerleştirmek kritik öneme
sahiptir.
Bir öğrenme sürecinde elde edilecek öğrenme çıktısı ünitelerinin net bir şekilde
anlaşılmasıyla (ki bu süreç örgün, enformel veya yaygın olabilir), bir Mutabakat Zaptı’nın tesis
edilmesi ve buna müteakip, elde edilen öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi, doğrulanması
ve tanınmasına ilişkin olarak ECVET puanlarının dağıtılması çok daha kolay olacaktır.
PAC.TT projesi kapsamında geliştirilen Mesleki Eğitmen için Avrupa Profili, beklenen
öğrenmenin karmaşıklığı, aralığı ve seviyesi dikkate alınarak EQF 5. seviye için tasarlandı. Bu
bağlamda, gelecekteki mesleki eğitim eğitmeninin, aktiviteleri özerk ve sorumlu bir şekilde
yönetme ve gözetmeye dair temel bilgiye ve özel becerilere sahip olması gerekiyor.
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Profile, toplam 225 saat öğrenme süresi ayrılmış durumda. Bu süre ise, 9 ECVET puanına
tekabül eden dokuz öğrenme çıktısı ünitesi halinde düzenlenmiştir. Bu saatler ise, iletişim
saatlerini, pratik eğitimi, bireysel çalışmayı ve değerlendirmeyi içerir.
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EQF YETKİNLİKLERİ TANIMLAYICISI
SEVİYELER

BİLGİ

1. Seviye

Genel temel bilgiler

2. Seviye

Bir çalışma/eğitim alanındaki temel olgusal
bilgiler

3. Seviye

Bir çalışma/eğitim alanındaki olgulara,
ilkelere, süreçlere ve genel kavramlara dair
bilgi

BECERİLER
Basit bir görevi gerçekleştirmek için gereken genel temel
beceriler
Basit kurallar ve araçlar aracılığıyla, görevlerin yerine
getirilmesi ve mevcut sorunun çözülmesinde yeterli bilginin
kullanılması için gereken temel bilişsel ve pratik beceriler
Araçların, materyallerin ve temel bilgilerin seçilmesi ve
kullanılması yoluyla görevin yerine getirilmesi ve problem
çözme için gereken çeşitli bilişsel ve pratik beceriler

YETKİNLİKLER
Yapılandırılmış bir bağlamda doğrudan gözetim altında çalışma/eğitim
Kısmi özerkliğe sahip olarak doğrudan gözetim altında çalışma/eğitim
Bir eğitim/çalışma alanında görevleri gerçekleştirmek için sorumluluk
alma. Sorunları çözmek için davranışını durumlara göre uyarlama.

4. Seviye

Bir çalışma/eğitim alanındaki geniş
bağlamlarda olgusal ve teorik bilgi

Bir çalışma/eğitim alanında belirli bir problem çözümünü
anlamak için gereken çeşitli bilişsel ve pratik beceriler

Çalışma/eğitim bağlamında genellikle öngörülebilir olan ancak
değişebilir nitelikteki yönergeler çerçevesinde kendi işini yönetebilme.
Üçüncü kişilerin olağan çalışmasını gözetleme ve eğitim/çalışma
ortamlarında değerlendirme ve aktivite geliştirmesi açısından
sorumluluk alma.

5. Seviye
MESLEKİ
EĞİTİM
EĞİTMENİ

Bir eğitim/çalışma alanında
kapsamlı, olgusal, teorik bilgi ve
uzmanlık bilgisi ve bilgi sınırlarının
bilinci

Soyut problemler için yaratıcı çözümler
düşünmek için gereken geniş çeşitlilikteki bilişsel
ve pratik beceriler

Öngörülemeyen değişiklikler olabilecek eğitim/çalışma
ortamlarında yönetme ve gözetme. Üçüncü kişilerin
gelişimini inceleme ve geliştirme

6. Seviye

Kuramların ve ilkelerin eleştirel açıdan
kavranmasını talep eden, belirli bir
çalışma/eğitim alanına dair derin bilgi

Bir özel çalışma/eğitim alanında karmaşık ve öngörülemeyen
problem çözümü için ustalık ve yenilikçilik gösteren gelişmiş
beceriler

7. Seviye

Özgün düşünce kapasitesini destekleyen,
bir kısmı bazı çalışma/eğitim bilgisinin
önceliği olan, yüksek düzey özellikli bilgi

Yeni bilgi ve prosedürleri farklı alanlara entegre etmek
amacıyla geliştirmek için, araştırma ve inovasyon açısından
problem çözümüne yönelik özel beceriler

8. Seviye

Bir çalışma/eğitim alanında ve alanların
bağıntılı olduğu noktada ön plana çıkan,
ileri düzey bilgi

Mevcut mesleki uygulamaları genişletmek ve yeniden
tanımlamak için, araştırma ve inovasyon alanlarındaki kritik
sorunları çözmek için gereken, sentezleme ve değerlendirme
becerilerini de içeren, en ileri düzey ve özel teknikler
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Karmaşık teknik veya mesleki aktiviteleri veya projeleri yönetme,
öngörülemeyen eğitim/çalışma ortamlarında karar alımında sorumluluk
üstlenme. Bireysel, mesleki ve kolektif gelişime yönelik olarak
yönetimde sorumluluk alma.
Yeni stratejiler isteyen karmaşık ve öngörülemeyen çalışma/eğitim
ortamlarını yönetme ve dönüştürme. Yeni bilgilere ve mesleki
uygulamalara katkıda bulunmak ve/veya stratejik ekip performanslarını
incelemek amacıyla sorumluluk alma
Araştırma alanı dahil olmak üzere, çalışma/eğitim ortamlarında öne
çıkan yeni fikirlere veya süreçlere yönelik olarak, kayda değer düzeyde
yetki, inovasyon, özerklik, bilimsel ve mesleki bütünlük sergileyebilme ve
sürdürülebilir bir bağlılık üstlenebilme

5. SEVİYE YETKİNLİK KAPSAMINDAKİ ÖĞRENME ÇIKTILARININ TANIMLANMASINA DAİR KILAVUZ
BİLGİ

DERİNLİK

ÖĞRENME
ÇIKTILARI
Gerçeklere,
kavramlara ve
ilkelere dair temel
ve özellikli bilgiler

BECERİLER
ANLAMA VE
ELEŞTİREL
DÜŞÜNME

Bilgileri bağlamda
yorumlamak,
seçmek,
ilişkilendirmek,
uyarlamak ve
uygulamak;
Bilginin sınırlarının
bilincinde olduğunu
kanıtlamak

YETKİNLİKLER
SORUMLULUK

GENİŞLİK VE
DERİNLİK

AMAÇ

Özellikli becerilerin
çeşitliliği

Bazıları soyut
özellikte olan ve
uyarlanmış
çözümler
gerektiren belirli
görevleri
gerçekleştirmek ve
belirli problemleri
çözmek için yaratıcı
çözümler üretmek
(tasarım, planlama,
uygulama ve
denetleme,
değerlendirme ve
geliştirme
görevleri)
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ÖZERKLİK
ÖZ ÇALIŞMA

DİĞERLERİ

Öz performansın
gözden
geçirilmesi ve
geliştirilmesi

Diğerlerinin
bireysel
performansını
yönetme ve
gözetme

Hareketli
skalada,
çoktan aza
doğru

SEVİYELER

Ortakların ülkelerindeki NQF

1. Seviye

2. Devre Temel Eğitim

2. Seviye

3. Devre Temel Eğitim (örgün eğitim veya çift sertifikasyon yoluyla)

3. Seviye

Orta Öğretim

4. Seviye

Mesleki stajyerlik içeren Orta Öğretim (asgari 6 ay) (örgün eğitim veya çift sertifikasyon yoluyla)

5. Seviye

Lise Sonrası Yetkinlik (mesleki uzmanlaşma)

6. Seviye

Lisans Derecesi

7. Seviye

Yüksek Lisans Derecesi

8. Seviye

Doktora Derecesi
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MODÜL TANIMLAYICI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

MESLEKİ EĞİTİM EĞİTMENİ
SEVİYE
TEMEL ÜNİTELER
ÖĞRENME
ÇIKTILARI
ÜNİTELERİ

EQF

SEVİYE

NQF
Ortakları

ÖĞRENM
E SAATİ

ECVET
PUANI

1.

Eğitim sistemi ve bağlamı

25

1

2.

İlk eğitim simülasyonu

25

1

3.

İletişim ve grup dinamikleri

25

1

4.

Pedagojik metodolojiler ve
stratejiler

25

1

25

1

5.

İşlemleştirme ve eylem planı

6.

Didaktik kaynaklar ve çoklu ortam

25

1

7.

İşbirlikçi öğrenme platformları

25

1

8.

Eğitim ve öğrenme değerlendirmesi

25

1

9.

Son eğitim simülasyonu

25

1

225

9

MESLEKİ EĞİTİM EĞİTMENİ MÜFREDATI

5

5

5

5

1. ÜNİTE: EĞİTİM SİSTEMİ VE BAĞLAMI
•Müdahale bağlamı
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JENERİK ÜNİTELER

İlgili yetkinlik için jenerik üniteleri
listeleyiniz
(ilgili NQF’ye göre, bazı öğrenme çıktısı
üniteleri birden fazla mesleki yetkinliğe
uygulanabilir niteliktedir)

EQ
F

NQF

ÖĞRENM
E SAATİ

ECVET
PUANI

•Öğrenme, yaratıcılık ve girişimcilik

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Hedeflere, hedef kitleye, kullanılan
teknolojilere ve kaynaklara ve
gereken eğitimin türü ve
metodolojisine göre eğitim
sistemlerini nitelendirebilme

•

Eğitmen aktivitesi için gereken
becerileri ve yetenekleri
listeleyebilme

•

Yaratıcılığı ve girişimciliği
desteklemek amacıyla stratejiler
geliştirebilme ve yansıtabilme

•

Mevcut eğitim sisteminde eğitmen
için gereken becerileri listeleyebilme

•

Eğitim sistemleri ve farklı müdahale
bağlamları konusunda eleştirel bir
anlayış geliştirebilme

•

Eleştirel, yaratıcı ve girişimci bir
tutum geliştirebilme

•

Eğitimin bağlamına yetkilikçi pratikler
uygulayabilme

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

•

Mesleki Eğitimi düzenleyen
ulusal ve yerel mevzuatı tespit
edebilme

•

Öğrenme sürecindeki temel
kavramları, kuramları, destekleyici
modelleri tespit edebilme

•

Öğrenme sürecini destekleyen başlıca
faktörleri ve koşulları tespit edebilme
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. ÜNİTE: İLK EĞİTİM SİMÜLASYONU
•Hazırlık ve simülasyon
•Analiz ve iyileştirme aksiyonları

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Eğitim ve öğrenmenin öğretim
sürecinde dikkate alınan en önemli
yönlerini tespit edebilme

•

Bir öğretme-öğrenme oturumunun
geliştirilmesinde gözlemlenen
davranışlar için analiz ve öz analiz
kabiliyeti geliştirebilme

16

•

Eğitim oturumlarını hazırlayabilme,
geliştirebilme ve değerlendirebilme

•

Çeşitli öğretme stratejileri için
alternatif çözümler sunabilme,
önerilerde bulunabilme

3. ÜNİTE: İLETİŞİM VE GRUP DİNAMİKLERİ
•İletişim ve ilişkisel davranış
•Eğitimin bağlamındaki çeşitlilik

•

ÖĞRENME

•

ÇIKTILARI

•

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

•

Aktif bir şekilde dinleyebilme ve
iletişim kurallarını eğitime entegre
edebilme

•

Grup tartışmalarına ve farklı fikirlere
açık olabilme

•
Bir çalışma grubundaki öğrenme
sürecinin bireyselliğinin dinamiklerini
kavrayabilme

Pedagojik yaklaşımı ilgili bağlama
uyarlayabilme

•

Öğrenciler için destekleyici bir ortam
yaratabilme

Çalışma gruplarının arabulucularının
önemini anlayabilme

•

Öğrenciler arasında kavramayı ve
öğrenmeyi teşvik edebilme

Öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı
amaçlayan, eğitmenin öğrenme
konusuyla ilgili dinamikleri
kavrayabilme
Eğitim gruplarındaki liderlik gibi
psikolojik olguları kavrayabilme

17

•

Ayrımcılık durumu oluşturma veya
öğrenme sürecine direnç gösterme
veya muhalif olma ihtimali kuvvetli
olan farklı çalışma gruplarını
yönetebilme

4. ÜNİTE: PEDAGOJİK METODOLOJİLER VE STRATEJİLER
•Pedagojik yöntemler ve teknikler
•Pedagoji ve kapsayıcı ve farklandırmalı öğrenme

ÖĞRENME

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

•

Bir çalışma grubundaki “bireysel
öğrenme dinamiklerini” kavrayabilme

•

Çalışma gruplarındaki arabulucuların
önemini anlayabilme

•

Her bireyin bir ileti aldığında, belirli
bir yorumlama, çıkarımlar yaptığın ve
alınan bilgilere filtreler uyguladığını
kavrayabilme

•

Farklı eğitim yöntemlerinin ve
tekniklerinin temel özelliklerini
saptayabilme

ÇIKTILARI

•

Yaratıcı süreçler esnasında
yaratıcılığın etkili bir araç olarak
önemini göstererek, öğrencilerin
yaratıcı tutumlarını teşvik edebilme
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•

Hedeflere, hedef kitlelere ve eğitimin
bağlamına göre en uygun teknikleri ve
pedagojik yöntemleri seçebilme ve
uygulayabilme

•

Ayrımcılık durumu oluşturma veya
öğrenme sürecine direnç gösterme
veya muhalif olma ihtimali kuvvetli
olan farklı çalışma gruplarını
yönetebilme

•

Farklı gruplar ve öğrenme bağlamları
için uygun öğrenme çözümleri
yaratabilme

•

Farklı pedagojik yöntemler ve
teknikler uygulayarak bir eğitim
oturumu hazırlayabilme

5. ÜNİTE: İŞLEMLEŞTİRME VE EYLEM PLANI
•Beceriler ve operasyonel hedefler
•Eğitim-öğrenim sürecinin planlanması

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Eğitim amaçlarını, hedeflerini, becerileri,
genel ve özel hedefleri saptayabilme

ÖĞRENME

•

ÇIKTILARI

•

Eğitim hedeflerini bilgi alanlarına göre
sınıflandırabilme

Eğitim programları tasarlayabilme ve
aktarabilme

Plan Oturumu hazırlamanın adımlarını ve
prosedürlerini tespit edebilme

•

Pedagojik hedefleri operasyonel şartlara
aktarabilme

•

Bir Eğitim Modülünün bileşenlerini tespit
edebilme

•

•

Öğrenme hedefleri için öğrenme
çıktılarını tespit edebilme
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6. ÜNİTE: DİDAKTİK KAYNAKLAR VE ÇOKLU ORTAM
•Didaktik kaynakların keşfedilmesi
•Çoklu ortam sunumları

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Bir sunum modeli olarak

•

Hazırlanmayla ilgili kuralları dikkate

•

Uygulanan pedagojik stratejiye göre,

PowerPoint’in dinamiklerini ve

alarak, PowerPoint sunumları

pedagojik-didaktik kaynakları

önemini kavrayabilme

oluşturabilme

seçebilme, geliştirebilme ve bir çoklu
ortam desteğine uyarlayabilme

ÖĞRENME
ÇIKTILARI

•

Didaktik kaynak türlerini
saptayabilme ve bunları belirli

•

Eğitim materyallerini, öğrenicilerin
çeşitliliğine uyarlayabilme

•

durumlara uyarlayabilme

Çoklu ortam sunumlarını
tasarlayabilme, uyarlayabilme ve
kullanabilme

•

Eğitimde uygulanan teknolojinin

•

gücünü anlayabilme

E-öğrenme, internet ve diğer
teknolojiler aracılığıyla, eğitim
hazırlayabilme ve aktarabilme
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7. ÜNİTE: İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME PLATFORMLARI
•Didaktik kaynakların keşfedilmesi
•Çoklu ortam sunumları

•

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Uzaktan Eğitimin gelişimini

•

kavrayabilme

Eğitimi e-öğrenme sistemlerine

•

uyarlayabilme

Eğitim materyallerini desteklemek için
İşbirlikçi Öğrenme Platformlarını
kullanarak eğitim kursları

•
ÖĞRENME

E-öğrenmenin özelliklerini ve
avantajlarını saptayabilme

•

geliştirebilme ve aktarabilme

Uzaktan öğrenme sürecinde
öğrencileri destekleyebilme

ÇIKTILARI

•
•

sistemleri/yazılımları uygulayabilme

Uzaktan öğrenme platformların
işleyişini kavrayabilme

•

Çevrimiçi iletişim için

Uzaktan eğitim sürecinde eeğitmenin/e-arabulucunun
uygunluğunu anlayabilme
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8. ÜNİTE: EĞİTİM VE ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMESİ
•Nitel ve nicel değerlendirme
•Eğitim değerlendirmesi

ÖĞRENME

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

•

Eğitim çıktılarının farklı
değerlendirme seviyelerini
kavrayabilme

•

Değerlendirme sürecinde
sübjektifliğin nedenlerini
saptayabilme

•

Değerlendirmedeki sorunları
ve boşlukları kavrayabilme

•

Değerlendirme verilerini toplamaya
yönelik farklı yöntemleri ve araçları
kavrayabilme

ÇIKTILARI

•

Eğitim sürecini geliştirmek için
düzenleyici önlemler öne sürebilme
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•

Öğrenme çıktılarının ve eğitimin
verimliliğinin ve etkililiğinin
izlenmesini ve denetlenmesini
sağlayan daha önce tanımlanmış
hedeflere uyarlanan değerlendirme
araçları geliştirebilme ve
uygulayabilme

•

Eğitim sonuçlarının analizi için
sistemik bir yöntem uygulayabilme

•

Uygun değerlendirme araçlarını
seçebilme ve tasarlayabilme ve
bunların çıktılarını yorumlayabilme

9. ÜNİTE: SON EĞİTİM SİMÜLASYONU
•Hazırlık ve simülasyon
•Analiz ve potansiyel teknik-pedagoji

•
ÖĞRENME

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

(Yapabilme…)

Eğitim ve öğrenmenin pedagojik
sürecinde dikkate alınan en önemli
konuları saptayabilme

•

Çeşitlilik arz eden pedagojik stratejiler
için alternatif çözümler öne
sürebilme, önerilerde bulunabilme

ÇIKTILARI

•

Aksiyonun başında gösterilen
performans seviyesiyle, eğitim süreci
boyunca edinilen pedagojik
becerilerin seviyesini karşılaştırabilme

•

Bir eğitim-öğrenme oturumunun
hazırlanmasında gözlemlenen
davranışlara ilişkin olarak analiz ve öz
analiz becerilerini eğitebilme
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•

Eğitim oturumları hazırlayabilme,
geliştirebilme ve değerlendirebilme

•

Deneyimlenen eğitim süreçlerinin bir
özetini ve bir değerlendirmesini
hazırlayabilme

•

Bireysel eğitim yolları geliştirebilme
(bireysel eğitim yollarını tanımlama)
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İLGİLİ MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA ULUSAL
GENEL BAKIŞ
Projedeki tüm ortaklar, kendi ECVET sistemlerinin açıklaması ve mesleki eğitim
öğretmenleri ve eğitmenleri için ilgili yetkinlik olanakları ve mesleki eğitim programları
(örgün eğitim, yüksek öğretim, mesleki eğitim ve öğretim) dahil olmak üzere, yetkinlik
sistemiyle alakalı mevcut ulusal bağlamları ve şartları üzerinde, PAC.TT metodolojisi,
içerikleri ve öğrenme çıktıları ile paralel olarak, genel müfredatı veya örneğin belirli bir
modül gibi kısmi müfredatı kapsayacak şekilde, bir araştırma ve analiz gerçekleştirmiştir.
Ortak kriterler tanımlanmış (aşağıdaki tabloda görebilirsiniz) ve tüm ortakların, en az üç
ilgili program tespit etmesi istenmiştir. Her bir ortak, toplamda üç program belirlemiştir.

İLGİLİ YETKİNLİKLERİN VE PROGRAMLARIN TARİFİ

ÇEK CUMHURİYETİ
Yetkinliğin adı

Yüksek lisans programı: Andragoji ve Kişisel Yönetim

Süre

5 yıl (3 yıl lisans + 2 yıl lisansüstü)

Giriş şartları

Matura (lise bitirme) sınavı

Öğrenme çıktıları

Bu
program,
öğrenme
çıktıları
yoluyla
tanımlanmamaktadır, dolayısıyla sadece modüllerin
listesi verilmiştir:
Felsefeye Giriş
Hukukun Unsurları
Ekonominin Unsurları
BİT’e Giriş
İşletme Kuramı
Pedagojiye Giriş
Andragojiye Giriş
Yetişkinlerin Mesleki Eğitimi
Pedagojik ve Psikolojik Tanılar
Psikolojiye Giriş
Sosyal Psikoloji
Pedagojik Psikoloji
Sosyolojiye Giriş
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Resmi değerlendirme

Sosyal Araştırma Metodolojisi
Kişisel Yönetim
Yetişkinlerin Hobi Eğitimi
Eğitim Tarihi ve Felsefesi
Yetişkin Eğitimi Eğitbilimi
İstatistik
2. Dönem Konuları
Ruh Sağlığı
Yetişkinlerin Mesleki Eğitimi II
Müşterek Andragoji
Yetişkinler için Eğitim Danışmanlığı
Yetişkin Eğitimi Eğitbilimi II
Vatandaşlık Eğitim
Pedagojik Psikoloji
Eğitim Sosyolojisi
Yetişkin Eğitimi Yönetimi
Sosyal Psikoloji Eğitimi Metodolojisi
Devletin uyguladığı final sınavı

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Örgün

Eğitim?
Sağlayıcı
Belirlenen EQF seviyesi

Prag Charles University Felsefe Fakültesi Androgoji ve
Kişisel Yönetim Bölümü
7

Yetkinliğin adı

Eğitmenler için Eğitim Programı

Süre

12 gün

Giriş şartları

Şart bulunmamaktadır

Öğrenme çıktıları

• Yetişkin eğitiminin sosyo-ekonomik temelleri
• Yetişkin eğitiminin psikolojik temelleri
• Eğitim aktivitelerinin tasarlanması
• Yetişkin eğitiminin metodolojisi
• Yetişkin eğitiminde değerlendirme
• Yetişkin eğitiminde yeni teknolojiler
• Sunum ve iletişim sanatı
Sertifikanın verilmesi için ön koşullardan biri, verilen
yapıya uygun bir yazılı final makalesi hazırlanmasıdır.

Resmi değerlendirme
Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki
Eğitim?

Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş yaygın
eğitim

Sağlayıcı

Yetişkin Eğitimi Kurumları Birliği

Belirlenen EQF seviyesi

Belirlenmedi

Yetkinliğin adı

Yetişkin Eğitiminde Sertifikalı Eğitmen

Süre

100 saat (20 saat katılımlı öğrenme, 80 saat uzaktan
öğrenme)
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Giriş şartları

Öğrenme çıktıları

Resmi değerlendirme

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki
Eğitim?
Sağlayıcı
Belirlenen EQF seviyesi

Mesleki eğitim okulunda öğretmek veya eğitmen
olmak – bu kurs, özellikle UNIV projesi
(www.univcz.cz) kapsamındaki mesleki eğitim
öğretmenleri için geliştirilmiştir.
• Yetişkin eğitimindeki gelişmelerin mevcut
trendleri
• Yetişkin eğitiminin detayları
• Yetişkin eğitimini etkileyen psikolojik konular
• Eğitbilim Esasları
• Yetişkin eğitiminin metodolojisi
• Yetişkin eğitiminde değerlendirme
Eğitime katılma ve devamlılık
3 yazılı tez hazırlama (bunlardan biri final tezidir)
Video eğitimi
Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş yaygın
eğitim
Olomouc Palacky University Uzaktan Eğitim Merkezi,
Felsefe Fakültesi
Belirlenmedi

LETONYA
Yetkinliğin adı

Süre
Giriş şartları
Öğrenme çıktıları

Resmi değerlendirme

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

İnteraktif eğitim materyallerinin hazırlanmasında
etkili BİT kullanımı için genel bilgisayar becerilerinin
geliştirilmesi
16 saat
Örgün ve mesleki eğitim sistemlerinin öğretmenleri ve
eğitmenleri
BİT’nin etkili kullanımı için genel bilgisayar
becerilerinin geliştirilmesi. Kurs, bilgisayarla gelişme,
bilgisayarın işletim sistemi, web tarayıcı vs. için
becerilerin geliştirilmesini sağlayan 4 modülden
oluşur. Kurs, interaktif materyallerin geliştirilmesi
amacını taşır.
Kursun alınmasından önce ve sonra bilgi ve becerilerin
değerlendirilmesi için testler yapılmaktadır (online
testler)
Mesleki Eğitim

Eğitim?
Sağlayıcı
Belirlenen EQF seviyesi

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından denetlenen idari
kurum “Letonya Eğitim Kuruluşu”
Seviye bulunmamaktadır.

27

Yetkinliğin adı
Süre

Mesleki Eğitim Öğretmenleri için Pedagojinin
Temelleri
72 saat

Giriş şartları

Yüksek eğitim veya orta mesleki eğitim

Öğrenme çıktıları

Resmi değerlendirme

Eğitimdeki en yeni teknoloji olanakları; pedagoji
eğitiminin tarihi; eğitbilim; sosyal yetkinliklerin
oluşturulması ve geliştirilmesi; yönetim ve iletişim
becerileri; kişilik gelişiminin psikolojik modelleri;
eğitim kuramı; pedagoji etiği; pedagojik süreçte farklı
kişiliklerin etkileşimi; sosyal psikoloji, pedagoji ve
andragojideki mevcut trendlerin tanınması
Final çalışması + sunum

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Mesleki Eğitim

Eğitim?
Sağlayıcı
Belirlenen EQF seviyesi

Letonya University of Agriculture, Hayat Boyu
Öğrenme Merkezi
Seviye bulunmamaktadır.

Yetkinliğin adı

PowerPoint sunumları hazırlama

Süre

6 saat

Giriş şartları

Temel bilgisayar becerileri

Öğrenme çıktıları

PowerPoint kullanma ve sunum hazırlama bilgisi

Resmi değerlendirme

Final çalışması

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Mesleki Eğitim

Eğitim?
Sağlayıcı

“Three Colours” Eğitim ve Sanat Merkezi

Belirlenen EQF seviyesi

Seviye bulunmamaktadır

BULGARİSTAN
Yetkinliğin adı

Lisans Derecesi

Süre

4 yıl

Giriş şartları

Öncelikle, “yaygın eğitim” adaylarının azami 24 puana
sahip olması gerekir.
Adaylar aşağıdaki iki seçenekten birini tercih edebilir:
1. Aşağıdaki alanlarda sınava girmek:
• Bulgar Dili ve Edebiyatı
• Bulgaristan Tarihi
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•
•
•

Felsefe ve Sosyal Bilimler
Yabancı Dil
Bulgaristan Coğrafyası
ve gereken 3 katsayısına sahip olmak.
Veya:
2. 2.5 gereken katsayıya sahipse lise bitirme
sınavının sonucunu (matura olarak da adlandırılır)
aşağıdaki alanlarda kullanmak:
• Bulgar Dili ve Edebiyatı
• Tarih ve Medeniyet
• Felsefe Döngüsü
• Coğrafya
• Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca,
İspanyolca, İtalyanca)

Resmi değerlendirme

+ Orta öğretimdeki “Bulgar Dili ve Edebiyatı” dersinin
final notu.
Lisans derecesinin tamamlanmasından sonra,
öğrenciler aşağıdaki eğitim alanlarında çalışabilecektir:
• Yaygın eğitim alanında danışmanlık ve
arabuluculuk
• Eğitim hizmetlerinin ve faaliyetlerinin
organizasyonu
• Avrupa eğitim ağı
• Toplumdaki eğitim aktiviteleri
Lisans Tezi

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Örgün

Öğrenme çıktıları

Eğitim?
Sağlayıcı

St. Clement of Ohrid University, Sofya

Belirlenen EQF seviyesi

6

Yetkinliğin adı

Mesleki Sertifikasyon

Süre

Üç buçuk ay

Giriş şartları

Adayların en az lisans mezunu veya eğitmen olarak
asgari deneyimi olması önerilmektedir.
Öğrenciler “Eğitmenlerin Eğitimi” programını
tamamladıktan sonra aşağıdakileri yapabilecektir:
• Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
• Hedefleri belirleme
• Eğitim gündemi hazırlama
• Çeşitli öğrenme yöntemlerini seçme, planlama
ve gruba uygulama
• Eğitim oturumları düzenleme
• Eğitim ve grup süreçlerini kolaylaştırma

Öğrenme çıktıları
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Resmi değerlendirme
Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Final değerlendirmesi, son oturumdaki (seminer)
pratik aktivite baz alınarak yapılır.
Örgün

Eğitim?
Sağlayıcı

New Bulgarian University, İşletme Fakültesi

Belirlenen EQF seviyesi

6a

Yetkinliğin adı

Yüksek Lisans

Süre

2 dönem (12 ay) (Yarı zamanlı eğitimdir)

Giriş şartları

Resmi değerlendirme

Adayın gereken dönem not ortalamasına (GPA) +
Devlet tarafından düzenlenen sınav ortalamasına
(GPA) sahip olması gerekir
Öğrenciler yüksek lisans programını tamamladıktan
sonra, aşağıdaki alanlarda bilgi ve becerilere sahip
olacaktır:
• Müfredat dışı kurumlar
• Yaygın eğitim merkezleri
• Kültür, sosyal, eğitim, spor ve eğlence merkezleri
• Kar amaçlı, kar amacı gütmeyen ve özel kurum ve
kuruluşlar
Yüksek lisans tezi

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Örgün

Öğrenme çıktıları

Eğitim?
Sağlayıcı

St Cyril and St Methodius University, Veliko Turnovo

Belirlenen EQF seviyesi

7

TÜRKİYE
Yetkinliğin adı

Öğrencilerin Tanınması -B2

Süre

12 saat

Giriş şartları

Milli Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne göre
Gönüllü veya Zorunlu
• Yaş Döneminin Özellikleri (Bilgi)
• Duygusal Gelişim (Bilgi)
• Ahlaki Gelişim (Bilgi)
• Öğrenme Zorlukları (Bilgi)
• Çocukları Anlama ve Uzlaşma Yöntemleri (Beceri)
• Stres ile Başa Çıkabilme (Yetkinlik)
• Yaşam Motivasyonu ve Hedeflerin Belirlenmesi
(Beceri)

Öğrenme çıktıları
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Resmi değerlendirme
Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki
Eğitim?

Araştırma veya soru formu ile resmi değerlendirme
(veya online)
Tüm Öğretmenler için (Genel ve Mesleki Eğitim Okul
Öğretmenleri)

Sağlayıcı

Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÖGAM) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü

Belirlenen EQF seviyesi

Yapılandırılması

Yetkinliğin adı

Ölçme ve Değerlendirme

Süre

20 saat

Giriş şartları

Resmi değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne göre
Gönüllü veya Zorunlu
• Ölçme ve değerlendirmenin hedefi (Bilgi)
• Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ve
tekniklerinin belirlenmesi (Bilgi)
• İçerik geçerliliği (Bilgi)
• Öğe çözümlemesi (Bilgi)
• Kapsam geçerliliği (Bilgi)
• Bilişsel becerilere göre uygun soruları hazırlama
(Yetkinlik)
• Veri Analizi (Yetkinlik)
• Karar Alma (Yetkinlik)
• Portfolyo Hazırlama ve Değerlendirme (Yetkinlik)
• Bilişsel becerilere uygun soruları hazırlama
(Beceri)
• Proje Hazırlama ve Değerlendirme (Beceri)
• Yorumlama (Beceri)
• İlk modüle dönüş (Beceri)
Resmi Değerlendirme

Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki

Mesleki Eğitim

Öğrenme çıktıları

Eğitim?
Sağlayıcı

Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÖGAM) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü

Belirlenen EQF seviyesi

Değerlendirilmedi

Yetkinliğin adı

Öğretme ve Öğrenme Süreci - A ve C

Süre

48 saat

Giriş şartları

Milli Eğitim Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne göre
Gönüllü veya Zorunlu
• Öğrenme Şekilleri ve Çoklu Zeka (Bilgi)

Öğrenme çıktıları

31

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resmi değerlendirme
Eğitim sistemi: Örgün veya Mesleki
Eğitim?

Öğrenme Stratejileri (Bilgi)
Motivasyon (Bilgi)
Zaman Yönetimi (Bilgi)
Motivasyon (Bilgi)
Duygusal Zeka (Bilgi)
Eğitimde Materyal Tasarlama ve Geliştirme (Bilgi)
Eğitim ve İçerik Yönetimi Sistemleri (Bilgi)
Yaratıcılık (Yetkinlik)
Teknoloji Planlaması (Yetkinlik)
Mesleki okuma gözlüklerini öğretmen olarak
ikame etme (Beceri)
• Yapıcı Disiplin (Beceri)
• Uygulamalı Word, Excel ve PowerPoint (Beceri)
• Teknoloji Entegrasyonu (Beceri)
Araştırma veya soru formu ile resmi değerlendirme
(veya online)
Tüm Öğretmenler için (Genel ve Mesleki Eğitim Okul
Öğretmenleri)

Sağlayıcı

Öğretmen Mesleki Gelişim, Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÖGAM) ve Milli Eğitim Bakanlığı Bölge
Müdürlüğü

Belirlenen EQF seviyesi

Yapılandırılmadı

SONUÇLAR
Tüm ortaklar, PAC.TT metodolojisi, içerikleri ve öğrenme çıktılarıyla paralel nitelikteki,
mesleki eğitim öğretmenlerini ve eğitmenlerini hedefleyen, müfredatın tamamını veya
kısmını oluşturan, mesleki eğitim programlarını, mevcut ulusal yetkinlik olanaklarını ve
programlarını bulmak için ülke çapında bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Bu hususta odaklanılan yer ayrıca, iletişim ve grup dinamikleri, pedagojik metodolojiler ve
stratejiler, kapsayıcı eğitim, pedagojik trendler, didaktik kaynaklar ve çoklu ortam,
planlama ve eylem planları, işbirlikçi öğrenme platformları, eğitim değerlendirmesi vs.
alanlardaki programların bir haritasını çıkarmaktı.
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Güçlü noktalar veya boşluklar
Günümüzde, mesleki eğitim ve yüksek eğitimde, mesleki eğitim eğitmenlerinin ve
öğretmenlerinin pedagojik ve andragojik becerilerini geliştirmeye yönelik farklı türde
programlar olduğunu görmek oldukça yaygın bir durum. Ancak, yüksek öğretimdeki
programların çoğu ya çok uzun süreli (örneğin, Çek Cumhuriyeti’ndeki yüksek lisans
programı) veya çok spesifik (örneğin, Bulgaristan’daki yüksek lisans programı). Mesleki
eğitim programları incelendiğinde, Letonya’daki BİT programları ve Türkiye’deki ölçme ve
değerlendirme kursu gibi, bazılarının PAC.TT metodolojisinin spesifik bir ünitesiyle
doğrudan alakalı olduğunu görülmektedir.
Tüm ülkelerde PAC.TT metodolojisiyle bir şekilde alakalı eğitim olanakları sunulmasına
rağmen, bu sertifikasyonun iki temel ünitesine dair büyük bit boşluk bulunmaktadır:
•

2. Ünite – İlk eğitim simülasyonu

•

9. Ünite – Son eğitim simülasyonu

Ayrıca, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Letonya ve Bulgaristan’da mesleki eğitim eğitmenleri ve
öğretmenleri için örgün sertifika gerekmemektedir. Dolayısıyla, PAC.TT projesi
kapsamında mesleki eğitim eğitmeni profilinin geliştirilmesi sadece gerekli değil, aynı
zamanda bu profilin, ortakların ülkelerinin mesleki eğitim sistemleri arasında uygulanması
ve tanınması oldukça faydalıdır.
Yetkinliklerin niteliği
Ortakların belirlediği yetkinliklerin niteliği ya kamu statüsünde (örneğin, yüksek eğitim,
Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen programlar) veya özel statüde (örneğin, özel
üniversiteler, mesleki eğitim kurumları). Giriş şartları programa göre değişiklik
göstermekte, ancak asgari olarak orta öğretim düzeyi (NQF 4. Seviye) istenmesi yaygın bir
uygulama durumunda. Ayrıca, ortaklar, mesleki eğitim eğitmeni için giriş yetkinliğinin en
az EQF 5. seviye olması gerektiği konusunda mutabakata varmıştır.
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Öğrenme çıktıları
PAC.TT, mesleki eğitim öğretmenleri ve eğitmenlerinin mesleki gelişimi ve öğreniciler ve
öğrencilerde 8 temel yetkinliğin, “yeşil ilkelerin” ve hayat boyu öğrenme ilkelerinin
desteklenmesine özellikle odaklanılarak, mesleki eğitimde modernleşmede mesleki
eğitim öğretmenlerinin ve eğitmenlerinin kritik rolü olduğunu vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, mesleki eğitim profili, mesleki eğitim öğretmenlerin ve eğitmenleri, bilgi
toplumunda ve yeşil ekonomide yeni “bilgi gezginlerini” teşvik edebilecek ve aynı
zamanda kapsayıcı ve güçlendirici bir bağlamda farklı bireysel beceriler ve yetenekler
arasındaki dengeyi destekleyebilecek (bilgi aktarıcıları yerine) bilgi aracıları ve simsarları
olmalarını sağlayarak, öğretme/eğitim ve öğrenmede standartları yükseltmeyi amaçlar.
Yukarıda verilen PAC.TT ile alakalı programların öğrenme çıktıları dikkate alındığında,
temel amaç özellikle, mesleki eğitim eğitmenlerinin ve öğretmenlerinin mesleki
hayatlarında yüksek performans göstermeleri için kritik öneme sahip olabilecek bir takım
pedagojik ve andragojik becerilerin geliştirilmesidir.
Sınavlar
Bu programların sınavları, sınav, final çalışmaları, devamlılık, sunumlar veya tezler gibi
programın kendine has detaylarına göre değişiklik göstermektedir.
Ortak ülkelerde ECVET sistemi
PAC.TT projesinin hedeflerinden biri, öğretmenleri ve eğitmenleri, bu görev için gerekli
olan farklı yetkinliklerden haberdar olmaya ve aynı zamanda kursiyerlerine ve
öğrencilerine 8 temel yetkinliği, “yeşil ilkeleri” ve hayat boyu öğrenme ilkelerini teşvik
etmenin öneminin bilincinde olmaya daha iyi hazırlamaktır. Mesleki eğitim ve öğretim
eğitmenleri ve öğretmenleri, PAC metodolojileri ve araçları sayesinde, bilgi toplumunda
ve yeşil ekonomide yeni “bilgi gezginlerini” teşvik edebilecek ve kapsayıcı ve güçlendirici
bir bağlamda farklı bireysel beceriler ve yetenekler arasındaki dengeyi destekleyebilecek
kapasitede olan, (bilgi aktarıcıları yerine) bilgi aracıları ve simsarları haline gelir.
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Şu anda ortakların ülkelerinde ECVET sistemi uygulanmamaktadır, ancak ülkedeki tüm
kurumlar halihazırda bunun pilot uygulaması aşamasındadır veya geliştirmektedir.
Ulusal pilot uygulama
Tüm ortaklar, mesleki eğitim öğretmenlerini ve eğitmenlerini hedef alan, katılımcıların
katılımını sağlamaya çalışan yüksek kaliteli pilot uygulamalar sunmak ve bu yeni
metodolojiyi ve araçları erişilebilir ve faydalı bir şekilde sağlamak için çaba göstermiştir.
PAC.TT içeriklerinin uygulanmasıyla elde edilen önemli etkilerden biri, katılımcıların
PAC.TT’yi mesleki gelişim için iyi bir yol olarak görmesidir. Buna eklenmesi gereken diğer
önemli bir husus ise, bu grupla ulaşılan hedef grupların çeşitliliğidir ve bu da bu projenin,
toplumdaki ve toplumun eğitim veya öğretme şeklindeki etkisini arttırmaktadır.
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ECVET AVRUPA ARAÇLARI

MUTABAKAT ZAPTI
Mutabakat Zaptı (MoU) farklı kurumlardan ve/veya ülkelerden katılım gösteren ortaklar
arasındaki ulusal ve/veya uluslararası hayat boyu öğrenme ve/veya mesleki eğitim
hareketlilik programlara dair koşulları belirlemeyi amaçlar.
Mutabakat Zaptı, yetkili kurumlar arasında yapılan ve kredi transferi için çerçeveyi ortaya
koyan bir anlaşmadır. İlgili yetkili kurumların statüsünün ve prosedürlerinin karşılıklı
kabulünü belirterek, ECVET ortaklığına resmiyet kazandırır. Ayrıca, Mutabakat Zaptı,
ortaklıkların işbirliği prosedürlerini belirler. Bir Mutabakat Zaptı, çeşitli ülkelerdeki
ve/veya sistemlerdeki yetkili kurumların ağları ile de geliştirilebilir, ancak bunlar iki taraflı
da olabilir. Bu ortaklık ihtiyaçlarına ve isteklerine göre değişir. Organize hareketlilik için
bir Mutabakat Zaptı’nın tesis edilmesi önerilmesine rağmen, eğer ilgili kurumlar
halihazırda birbirlerinin prosedürlerine güveniyorsa ve diğer kurumun kabulü olmadan
krediyi tanımaya yetkin ise, doğrudan Öğrenme Anlaşması’nı kullanarak değişim
programlarını uygulamaya koyabilirler.
Her bir Mutabakat Zaptı, kurumlar arasındaki anlaşma çerçevesindeki spesifik koşullara
ve aynı zamanda hareketliliğin kendine özel bağlamına göre uyarlanmış özgün bir
dokümandır. Buna rağmen, tüm Mutabakat Zabıtları, aşağıdaki unsurları içermelidir:
Mutabakat Zaptı’nın genel amacı
Uygunluk süresi
Ortaklar hakkında bilgiler
İlgili yetkinlik hakkında bilgiler
Mutabakat Zaptı kapsamında dikkate alınabilecek öğrenme çıktıları üzerinde
anlaşma
36

Sorumluluklar
Kalite güvencesi
Öğrenme Anlaşması’nın tesis edilmesine dair koşullar
İmzalar
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MUTABAKAT ZAPTI: Şablon
1 – Genel amaç
Bu Mutabakat Zaptı (MoU) …. Için koşulların belirlenmesini amaçlar.
2 – Uygunluk süresi
Mutabakat Zaptı’nda belirtilen anlaşmaların uygunluk süresi, ay-yıl’dan ay-yıl’a kadardır.
3 – Ortaklar hakkında bilgiler
A Ortağı
(gönderen kurum)
Kurum adı
Kurum türü
Adres
Şehir
Ülke
İrtibat kişisi
İş unvanı
Telefon numarası
E-posta
Website
Ortağın kısa tarifi
B Ortağı
(ev sahibi üniversite)
Kurum adı
Kurum türü
Adres
Şehir
Ülke
İrtibat kişisi
İş unvanı
Telefon numarası
E-posta
Website
Ortağın kısa tarifi

38

4 – Birim hakkında bilgiler
B Yetkinliği

A Yetkinliği
Yetkinliğin adı
(kaynak dilde)

Yetkinliğin adı
(kaynak dilde)

Yetkinliğin adı
(İngilizce)

Yetkinliğin adı
(İngilizce)

NQF seviyesi

NQF seviyesi

EQF seviyesi

EQF seviyesi

ECVET Kredi Puanı
Not: Gerekiyorsa her birim için yeni tablo ekleyin.

ECVET Kredi Puanı

5 – Mevcut Mutabakat Zaptı kapsamında dikkate alınabilecek öğrenme çıktısı üniteleri üzerinde genel anlaşma
A Ortağı
Öğrenme Çıktıları Ünitesi

B Ortağı
NQF
seviyes
i

EQF
seviyes
i

Öğrenm
e saati

ECVET
Puanı

Öğrenme Çıktıları Ünitesi

Not: Detaylar Öğrenme Anlaşması’nda listelenmelidir.
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NQF
seviyes
i

EQF
seviyes
i

Öğrenm
e saati

ECVET
Puanı

6 – Sorumluluklar
A Ortağı

Sorumluluk

B Ortağı

Öğrenme anlaşmasının imzalanması
Bilgi paketinin gönderilmesi
Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi
Eşlik eden eğitim
Öğrenme çıktılarının tanınması

Not: Gerektiğinde ek bilgi sağlanmalıdır (örneğin, sağlık sigortası, seyahat sigortası, istihdam anlaşmaları vs.).

7 – Kalite Güvencesi
a) Ev sahibi kurum, mobil öğrenci için gelişip öğrenebileceği güvenli bir eğitim ortamı sunar;
b) Ev sahibi kurum, mobil öğrencinin yetkinlik ve gelişim seviyesini göz önünde bulundurur (eğitim/iş
deneyimi yılı);
c) Ev sahibi kurum, mobil öğrencinin eğitimi ve öğretimi için yeterli zamanı, koşulları ve kaynakları sağlar;
d) Ev sahibi kurum, bir giriş programı, yerleştirmenin gelişimi hakkında mobil öğrenci ile yapılan
görüşmeler (uygunsa) ve mobil öğrencinin final değerlendirmesini içeren detaylı bir plan sunar;
e) Ev sahibi kurum, gönderen kurumla işbirliği yapar ve Öğrenme Anlaşması’nda açıklandığı şekilde uygun
eğitim anlaşmalarını yerine getirir;
f) Ev sahibi kurum, çalışmanın kendisi ve çalışma ortamı (ev sahibi kurumun bir şirket olması halinde)
veya alınacak eğitim/ünitelerle ilgili koşullar ve ekipmanlar hakkında gerekli bilgileri verir;
g) sahibi kurumun bir temsilcisi (özel eğitmen, rehber vs.), gönderen kurumla uyumlu olacak şekilde,
öğrenme çıktılarında elde edilen başarıyı takip eder ve değerlendirir;
h) Mobil öğrenci, mevcut Mutabakat Zaptı için seçilen ünitelerle ilgili gereken eğitim
oturumlarına/modüllerine katılacak ve kararlaştırılan planın bir parçasını oluşturan diğer görevleri
yerine getirecektir;
i) Mobil öğrenci eğitim/çalışma saatlerine uyar ve mesleki gizlilikle ilgili yürürlükte olan kurallara ve yasal
hükümlere uygun hareket eder;
j) Eğer uygunsa, (ev sahibi kurumun bir şirket olması halinde) mobil öğrenci, öğrenme planına ilişkin
olarak günlük şirket faaliyetlerinde (gerektiğinde ve birinin rehberliğinde) pratik yapabilir.

8 – Öğrenme Anlaşması’nın tesis edilmesine yönelik koşullar

Bu Mutabakat Zaptı, yukarıdaki ortaklar ile mobil öğrenci arasında, hareketlilik öncesinde imzalanan geçerli bir
Öğrenme Anlaşması’na tabidir ve aşağıdaki hususları içerir:
a) Mutabakat Zaptı’ndaki ilgili ünitelerin belirlenmesi;
b) Ev sahibi kurum tarafından geliştirilen değerlendirme yöntemleri/araçları;
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c)

İlgili ortakların her birinde, her bir üniteye tahsis edilen ECVET puanı sayınını belirten bir Kişisel
Transkript şablonunun hazırlanması;
d) Gönderen kurumun, ev sahibi kurumda kazanılan öğrenme çıktılarını doğrulaması ve tanıması.

9 – İmzalar
Bu anlaşmayı kullanarak, ortaklardan her birinin yetkin kurum statüsünü ve aynı zamanda ortaklardan her
birinin, yurtdışındaki eğitim/öğrenme süresinin sonunda kredilerin transferi amacıyla uygun olduğu şekilde
kalite güvencesi, değerlendirme, doğrulama ve tanıma kriterlerini ve prosedürlerini kabul ederiz.
YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, taraflar işbu Mutabakat Zaptı’nı bu belgede yazılı gün ve yılda
imzalamıştır.
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ÖĞRENİM ANLAŞMASI
Mutabakat Zaptı’nda farklı kurumlardaki ve/veya ülkelerdeki ortaklar arasındaki çerçeve
düzenlenmesi halinde, Öğrenme Anlaşması (LA), tüm sürecin en önemli bölümüne odaklanır:
öğreniciler. Bu bağlamda, bir Öğrenme Anlaşması, eğitim ve doğrula sürecine katılan iki
yetkin kurum ve öğrenici arasında, Mutabakat Zaptı çerçevesinde yapılır.
Öğrenme Anlaşması, öğrenicilerden her birinin hareketliliğine dair koşulları ortaya koyar.
Eğer bir grup öğrenici için hareketlilik koşulları aynıysa, o gruptaki tüm öğreniciler için aynı
metni kullanmak mümkündür. Ancak, her öğrenici kendisini ilgilendiren Öğrenci Anlaşması’nı
teslim almalı ve imzalamalıdır.
Öğrenme Anlaşması’nda, hareketlilik eğitiminin yapılacağı kurum ve bu eğitimin süresi
belirlenir ve bu anlaşma ortaklar ile öğrenici arasında imzalanır. Anlaşma, öğrenici ve
Mutabakat Zaptı’nın tarafları ve hareketliliğin çerçevesi hakkında bilgiler içerir. Aynı
zamanda, hareketlilik süresi için belirlenen öğrenme çıktısı ünitelerinin açıklamasını,
değerlendirilen öğrenme çıktılarının kaydedildiği kişisel transkripti ve ev sahibi kurumun
kuralları ve düzenlemelerini de anlaşmaya ek olarak içerir.
Ortakların her ikisinde ve öğrenicide Öğrenci Anlaşması’nın bir nüshası olmalıdır.
Ayrıca, bu kılavuzda, diğer ortakların öğrenme sürecine ilişkin değerlendirme metodolojisinin
anlaşılmasını ve aralığını kolaylaştırmak için ‘Değerlendirme Metodolojisi’ adında bir şablon
yer almaktadır.
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ÖĞRENİM ANLAŞMASI: Şablon
Bu Öğrenme Anlaşması’nın amacı, birim kapsamında eğitim/öğrenme hareketlilik süresinin organizasyonunu
yapılandırmaktır.
1 – Öğrenici/çalışan hakkında bilgiler
Soyadı
İlk ve ikinci ad
Doğum tarihi
Uyruk
Adres

gg /aa /yyyy

Doğduğu ülke ve şehir

Posta kodu
Cep telefonu

E-posta

2 – A Ortağı
Kurum adı
Kurum türü
Adres
Şehir
Ülke
İrtibat kişisi
İş unvanı
Telefon numarası
E-posta
Website
Ortağın kısa tarifi
3 – B Ortağı
Kurum adı
Kurum türü
Adres
Şehir
Ülke
İrtibat kişisi
İş unvanı
Telefon numarası
E-posta
Website
Ortağın kısa tarifi

4 – Hareketliliğin çerçevesi
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Müfredat/profil adı
Ünite adı ve sayısı

Öğrenme
saati

ECVET
puanı

Ünite adı ve sayısı

Öğrenme
saati

ECVET
puanı

Not: Öğrenme Anlaşması’nda yer alan ünite sayısına göre satırları silin veya yeni satırlar ekleyin.

4.1 – Ek listesi
Ek A – Öğrenme çıktıları üniteleri
Ek B – Değerlendirme prosedürleri
Ek C – Kişisel transkript
Ek D – İdari ve yasal kurallar ve prosedürler
5– Hareketlilik süresinin tarihleri
İşbu Öğrenme Anlaşması, ay/yıl’dan ay/yıl’a kadar geçerlidir.

6 – İmzalar
Öğrenici
Tarih
İmza

Gönderen Mesleki Eğitim Kurumu XXXXXX Öğrenme Anlaşması’nın kabul edildiğini onaylar.
Sorumlu
İş Unvanı
Tarih
İmza

Ev Sahibi Mesleki Eğitim Kurumu XXXXXX Öğrenme Anlaşması’nın kabul edildiğini onaylar.
Sorumlu
İş Unvanı
Tarih
İmza
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KİŞİSEL TRANSKRİPT
Bu kılavuzda, Kişisel Transkript, Öğrenme Anlaşması’nın bir ekidir.
Kişisel Transkript, ev sahibi kurumun, öğrenicinin değerlendirilen öğrenme çıktılarını belirttiği
bir dokümandan oluşur. Bu dokümanın amacı, öğrenicinin/çalışanın değerlendirilen öğrenme
çıktılarını ve kurulan ortaklık kapsamında verilen üniteleri ve ECVET puanlarını detaylı olarak
sunmaktır.

KİŞİSEL TRANSKRİPT: Şablon
Bu Kişisel Transkript’in amacı, öğrenicinin/çalışanın değerlendirilen öğrenme çıktılarını, üniteleri ve ünite
kapsamında verilen ECVET puanlarını detaylı olarak sunmaktır
1 – Öğrenici/çalışan hakkında bilgiler
Soyadı
İlk ve ikinci ad
Doğum tarihi
gg /aa /yyyy
Uyruk
Adres

Doğduğu ülke ve şehir

Posta kodu
Cep telefonu

E-posta

2 – Müfredat/profil bilgileri
Gönderen Mesleki Eğitim kurumundaki yetkinliğin
adı
Ünite
ECVET puanı

Ev Sahibi Mesleki Eğitim kurumundaki yetkinliğin
adı
Ünite
ECVET puanı
DEĞERLENDİRME SONUCU

Ünite

ECVET puanı

Ünite

ECVET puanı

DEĞERLENDİRME SONUCU
Not: Öğrenme Anlaşması’nda yer alan ünite sayısına göre satırları silin veya yeni satırlar ekleyin.
Tarih
Yer
Ev Sahibi Mesleki Eğitim Kurumundaki sorumlunun imzası
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DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ
Daha önce belirtildiği üzere, değerlendirme metodolojisi şablonu temel olarak, ev sahibi
kurumun ünite çerçevesinde uygulayacağı değerlendirme metodolojisi, değerlendirme
teknikleri ve araçlarıyla ilgili doldurması gereken bir matristir.
Şablon ayrıca, Öğrenme Anlaşması’nın bir ekidir ve hareketlilik sürecinden önce öğreniciye,
öğrenme çıktılarında elde edilen başarıların ev sahibi mesleki kurumu tarafından nasıl
değerlendirileceği bilgisini verir.
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DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ: Şablon
Bu dokümanın doldurulmasının amacı, mevcut hareketlilik eğitim/öğrenimi programı kapsamındaki
değerlendirme metodolojisinin anlaşılmasını ve aralığını kolaylaştırmaktır.

1 – Öğrenici hakkında bilgiler
Soyadı
İlk ve ikinci ad
Doğum tarihi
gg /aa /yyyy
Uyruk
Adres

Doğduğu ülke ve şehir

Posta kodu
Cep telefonu

E-posta

Gönderen Mesleki Eğitim kurumundaki yetkinliğin
adı

Ev Sahibi Mesleki Eğitim kurumundaki yetkinliğin
adı

2 – Değerlendirme Metodolojisi
Değerlendirme metodolojisi, beklenen öğrenme çıktılarında elde edilen başarıyı objektif ve net bir şekilde
değerlendirmek amacıyla, öğrenme ünitelerindeki her bir mesleki eğitim eğitmeni/öğretmeni/eğiticisi için
tanımlanabilmektedir. Mesleki eğitim eğitmeni/öğretmeni/eğiticisi eğitim/öğrenme yetkinliğine/ünitesine
başlamadan önce, kullanılacak değerlendirme araçlarını, bunların uygulanma süresini ve kriterler ve
değerlendirme parametreleri karşısındaki ağırlığını seçer. Değerlendirilecek kriterler ve parametreler ayrıca,
kurum içi kalite prosedürlerine göre de tanımlanır.
Lütfen eğitim/öğrenme
kullanılacağını belirtiniz:

yetkinliğinde/ünitesinde

aşağıdaki

değerlendirme

araçlarından

2.1 – Değerlendirme için belirtilen zamanlar:
Eğitimin başlamasından önce

Eğitim esnasında

Eğitimden sonra

Biçimlendirici değerlendirme

Özetleyici değerlendirme

2.2 – Değerlendirme türü hakkında
Tanılayıcı değerlendirme

2.3 – Değerlendirme teknikleri
Gözlem

Ölçme

Sözlü

Yazılı
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Diğer:

hangilerinin

2.4 – Değerlendirme Araçları
Gözlem formu

Gözlem

Olaylar listesi
Derecelendirme ölçeği

Ölçme
Sözlü

Analitik ve nicel değerlendirme tablosu
Analitik ve nitel değerlendirme tablosu
Sorular listesi
Soru formu
Döküm

Anketler

Diğer
Üretme

Yazılı

Kısa cevap
Gelişme sorucu
Çoktan seçmeli
Eşleştirme

Testler
Seçme

Doğru / Yanlış
Tamamlama
Diğer

Diğer:

Belirtilecek

Tarih
Yer
Ev Sahibi Mesleki Eğitim kurumundaki mesleki eğitim eğitmeninin/öğretmeninin/eğiticisinin imzası
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SÖZLÜK
DEĞERLENDİRME SAATİ
Ödevi hazırlamak için gereken süreyi içermelidir (örneğin, eğer bir öğrencinin, bir ödevle ilgili
çalışabilmesi için bir kitap üzerinde 6 saat harcaması gerekiyorsa, bu 6 saat dahil edilmelidir).
Sınav durumunda ise sadece sınava ayrılan süreyi belirtiniz (örneğin, 2 saat).
YETKİNLİK
Çalışma veya eğitim alanlarında ve mesleki ve kişisel gelişmede bilgileri, becerileri ve kişisel,
sosyal ve/veya metodolojik yetenekleri kullanabilme becerisi. EQF bağlamında, sorumluluk ve
özerklik (sosyal yetkinlikler) açısından tarif edilmektedir.
İLETİŞİM SAATLERİ
Teorik saatleri (pratik olmayan) ifade eder. Canlı telekonferans yoluyla iletişim oturumlarında,
eğer okul ortamında yapılıyorsa, bu da iletişim saatlerinin bir parçası olarak görülür.
KREDİ
Öğrenme çıktılarının kredisi (yani, kredi) bireylerin değerlendirilmiş ve bir yetkinlik üzerinde
biriktirilebilecek veya diğer öğrenme programlarına veya yetkinliklerine transfer edilebilecek
olan öğrenme çıktılarını belirler. Kredi, öğrencinin olumlu olarak değerlendirilen, beklenen
öğrenme çıktılarında başarıya ulaştığını ve değerlendirmenin sonucunun, bir kişisel
transktriptle belgelendirildiğini ifade eder. Diğer kurumlar bu belgelendirmeye dayanarak,
öğrenicinin kredisini tanır.

KREDİ BİRİKTİRMESİ
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Öğrenicilerin, ardışık değerlendirmeler ve öğrenme çıktılarının doğrulanması yoluyla
yetkinlikleri dereceli olarak kazanabildiği süreçtir. Kredinin biriktirilmesi, o yetkinliği vermekle
sorumlu yetkin kurum tarafından kararlaştırılır. Öğrenici gereken krediyi biriktirdiğinde ve
yetkinliğin verilmesine dair tüm koşullar yerine getirildiğinde, öğreniciye o yetkinlik verilir.
KREDİ TRANSFERİ
Bir bağlamda elde edilen öğrenme çıktılarının, başka bir bağlamda dikkate alınabildiği
süreçtir. Kredi transferi, değerlendirme, doğrulama ve tanıma süreçlerine dayanır. Öğrenme
çıktılarının transfer edilebilmesi için, değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirmenin sonucu,
öğrenicilerin kişisel transkriptine kaydedilir ve bu sonuç kredi teşkil eder. Kredi, başka bir
yetkin kurum tarafından, değerlendirilen çıktılara dayanılarak doğrulanabilir ve tanınabilir.
MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECVET)
ECVET, bir yetkinlik kazanma maksadıyla bireylerin öğrenme çıktılarının transferi, tanınması
ve uygun olduğu yerlerde biriktirilmesine yönelik bir teknik çerçevedir. ECVET araçları ve
metodolojisi, ilgili puanlarıyla birlikte öğrenme çıktısı üniteleri açısından yeterliliklerin
açıklamasını, transfer ve biriktirme sürecini ve Öğrenme Anlaşmaları, kayıtların transkriptleri
ve kullanıcı kılavuzları gibi tamamlayıcı dokümanları içerir.
ECVET PUANLARI
Bir yetkinlikteki öğrenme çıktılarının genel ağırlığının ve yetkinlikle alakalı ünitelerin göreceli
ağırlığının sayılarla gösterilmesidir. ECVET puanları üniteler, öğrenme çıktılarının açıklamaları
ve yetkinlik seviyeleri hakkında bilgiler ile birlikte, bir yetkinliğin anlaşılmasını sağlar. Bir
yetkinliğe tahsis edilen ECVET puanı sayısı, o yetkinliğin diğer özellikleriyle birlikte, örneğin,
yetkinliğin kapsamının dar veya geniş olduğunu gösterebilir.

AVRUPA YETKİNLİK ÇERÇEVESİ (EQF)
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EQF, yetkinliklerin Avrupa’daki farklı ülkelerde ve sistemlerde daha okunabilir ve anlaşılabilir
olmasını sağlamak için bir tercüme aracı işlevi gören, ülkelerin yetkinlik sistemlerini bir araya
getiren bir referans çerçevesidir. Öğrenme çıktıları açısından sekiz referans seviyesi
açıklanmaktadır.
ÖRGÜN EĞİTİM
Düzenli ve yapılandırılmış bir ortamda (örneğin bir öğretim veya eğitim kurumunda veya iş
başında) gerçekleşen ve açık bir şekilde öğrenim olarak düzenlenmiş (hedefler, süre veya
kaynaklar açısından) eğitimdir. Örgün eğitim, öğrenici açısından istemli olarak yapılır. Tipik
olarak geçerlilik ve sertifikasyon kazanılır.
BİLGİ (K)
Öğrenme yoluyla bilginin özümsenmesinin sonucudur. Bir çalışma veya eğitim alanına ilişkin
gerçekler, ilkeler, kuramlar ve pratiklerden oluşur. EQF bağlamında, teorik ve/veya olgusal
olarak tarif edilir.
PRATİK SAATLERİ
Aynı zamanda denetlenebilecek nitelikte olan uygulamalı oturumları ifade eder. Yerinde
incelemeler, eğer denetimli ise, pratik uygulama olarak görülür.
INFORMAL ÖĞRENME
Informal öğrenme, iş, aile hayatı veya boş zamanla ilgili günlük aktivitelerden doğar.
Yapılandırılmamış bir öğrenme biçimidir ve genellikle sertifikasyon sağlamaz. Çoğu durumda,
öğrenici açısından istemsiz yapılır.
ÖĞRENME ANLAŞMASI (LA)
Bir Mutabakat Zaptı (MoU) çerçevesinde, eğitim ve doğrulama sürecine katılan iki yetkin
kurum ile öğrenici arasında yapılır. Öğrenme Anlaşması, öğrenicilerden her birinin
hareketliliğine dair koşulları ortaya koyar. Eğer bir grup öğrenici için hareketlilik koşulları
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aynıysa, o gruptaki tüm öğreniciler için aynı metni kullanmak mümkündür. Ancak, her
öğrenici kendisini ilgilendiren Öğrenci Anlaşması’nı teslim almalı ve imzalamalıdır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI (LO)
Bir öğrenicinin/çalışanın, bir öğrenme sürecini tamamlamasından sonra bildiği, anladığı ve
yapabildiği ve bilgi, beceriler ve yetkinlikler açısından tanımlanan ifadeler.
MUTABAKAT ZAPTI (MoU)
Yetkin kurumlar arasında yapılan ve kredi transferinin çerçevesini oluşturan anlaşma. İlgili
yetkili kurumların statüsünün ve prosedürlerinin karşılıklı kabulünü belirterek, ECVET
ortaklığına resmiyet kazandırır. Ayrıca, Mutabakat Zaptı, ortaklıkların işbirliği prosedürlerini
belirler.
YAYGIN EĞİTİM
Bir öğretim veya eğitim kurumu tarafından verilmeyen ve tipik olarak sertifika sağlamayan
eğitim türüdür. Ancak, öğrenici açısından istemlidir ve yapılandırılmış hedeflere, süreye ve
desteğe sahiptir.
KİŞİSEL TRANSKRİPT
Öğrenme başarılarının kaydıdır. Öğrenicilerin değerlendirilen öğrenme çıktıları, üniteler ve
verilen ECVET puanları hakkında bilgi içerir. Ayrıca, öğrenicinin kimlik bilgilerini ve öğrenicinin
kredisini değerlendiren, doğrulayan ve tanıyan yetkin kurum veya kurumların bilgilerini içerir.
Kişisel transkript, öğreniciye ait bir dokümandır.
YETKİNLİK
Bir yetkin kurumun, bir bireyin öğrenme çıktılarını belirlenen standartlarda elde ettiğini
belirlemesi üzerine elde edilen, değerlendirme ve doğrulama sürecinin resmi sonucudur.
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ÖĞRENME ÇIKTILARININ TANINMASI
Puan veya yetkinlik verilmesi yoluyla başarı elde edilen öğrenme çıktılarının resmen tasdik
edilmesi sürecidir.
BİREYSEL ÇALIŞMA SAATLERİ
Doğrudan gözetim veya derse katılım olmadan, kişinin kendi başına bir konu üzerinde
çalışmasını ifade eder. Yerinde incelemeler, eğer denetimli değilse, bireysel çalışma olarak
görülür.
BECERİLER (S)
Görevleri tamamlamak ve problemleri çözmek için bilgiyi uygulama ve teknik beceriyi
kullanma yeteneğidir. EQF kapsamında, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünmenin
kullanımı) ve/veya pratik ve teknik (el becerisi ve yöntemlerin, materyallerin, araçların ve
aletlerin kullanımı) olarak ele alınır.
ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜNİTELERİ
Ünite, bir yetkinliğin bir bileşenidir ve değerlendirilebilir ve doğrulabilir nitelikteki bir takım
uyumlu bilgi, beceri ve yetkinlikten oluşur. Üniteler, öğrenme çıktılarının transferi ve
biriktirilmesi yoluyla, yetkinliklerin dereceli olarak elde edilmesini sağlar. Üniteler,
öğrenicinin, beklenen öğrenme çıktılarında başarıya ulaştığını doğrulayan ve kayıt altına alan
değerlendirme ve doğrulama sürecine tabidir.
ÖĞRENME ÇIKTILARININ DOĞRULANMASI
Bir öğrenicinin başarıya ulaştığı değerlendirilmiş belirli öğrenme çıktılarının, bir ünite veya
yeterlilik için gerekebilecek belirli çıktılara tekabül ettiğinin onaylanması işlemidir.
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