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Hakkında Karşılaştırmalı Rapor

Projenin Tanımı

İklim değişikliği, Üye Devletler ve Türkiye genelinde temel bir çevre politikası

önceliğidir. Bu durum genellikle kuraklık ve enerji gibi diğer çevresel baskılar ve

politika alanları ile ilgilidir. Kamu politikaları ve birçok alanda işletme stratejileri

daha çevre dostu bir ekonomiye odaklanmaktadır. Ülkeler, mevzuatlarını

hazırlarken çevreyi dikkate alır. Tüm Üye Devletler ve Türkiye, genel politika

açıklamalarında çevrenin önemini kabul etmesine rağmen, iklim değişikliğinin ve

düşük karbon politikalarının yeterlilik boyutu göz ardı edilmektedir. Aslında, farklı

meslek gruplarında çevre dostu yeterliliklere sahip olunması, çevre dostu bir

dünyaya da sahip olunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Proje, ortak ülkelerdeki inşaat ve elektrik sektörlerinin çevre dostu yeterliliklere olan

gereksinimlerini belirleyip Mesleki Eğitime katkıda bulunarak daha iyi bir ekonomi

için bazı olumlu değişiklikleri analiz etmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Projenin beklenen sonuçları:

• Ortak ülkelerde uzun vadede çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.

• Çevre dostu yeterlilik ile ilgili mesleklerin gelişmesine katkı.

• Ortak ülkelerde çevre dostu yeterlilikler konusunda mesleki eğitim ve öğretimin

kalitesinin arttırılması.

• Politika yapıcıları, MTE (Mesleki ve Teknik Eğitim) eğitmenleri ve öğrencileri,

işverenler ve ortak ülkelerdeki tüm toplulukların çevre dostu yeterlilikler

konusundaki farkındalığının artması.

• Avrupa Birliği’nin çevre dostu yeterlilikler konusundaki stratejisine katkı.

• Ortak ülkelerdeki MTE kurumlarından mezun olan işçilerin, inşaat ve elektrik

sektörleri için çevre dostu yeterlilikler eğitimi konusunda MTE sistemlerinin

farkındalığını artırarak istihdam olanaklarının iyileştirilmesi.

• İnşaat ve elektrik sektörleri için mesleki eğitimdeki çevre dostu yeterlilikler

konusundaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

• Farklı AB ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam alanındaki ortaklar arasında

farklı geçmişe sahip ancak mesleki eğitimdeki potansiyel yükselişle ilgili ortak

hedefleri olan bir sınır ötesi işbirliği (MTE, özel sektör, STK'lar).

• Yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin yüksek kaliteli Mesleki Eğitim konusundaki

taahhüdünün güçlendirilmesi, iş temelli eğitime işgücünün dahil edilmesi ile

inşaat ve elektrik sektörleri için temel becerilerin belirlenmesi.

• Katılımcıların bu projeye dahil edilmesi ile onların stratejik gelişim, örgütsel

yönetim, proje yönetimi, AB düzeyinde uluslararası işbirliği, liderlik, öğrenim

kalitesinin sağlanması, eşitlik ve katılım alanındaki kapasitelerini geliştirilmesi.

• Ortak kurumların insan kaynakları kapasitesindeki artış.
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Rapor Hakkında

Bu karşılaştırmalı rapor, ortak ülkelerdeki inşaat işçileri için müfredatta ve mesleki

eğitimin içeriğindeki çevre dostu yeterlilikler konusundaki ihtiyacını belirlemek için

hazırlanmıştır. Her ortak ülke, inşaat sektöründe vermiş oldukları mesleki eğitim

sistemini çevre dostu yeterlilikler açısından analiz etmiştir. Çevre dostu yeterlilikler

ve çevreyle ilgili bilgiler bulmak için inşaat sektöründeki müfredatlar ve eğitim içeriği

taranmıştır.

İlk önce, karşılaştırılabilir ulusal modellere sahip olmak için bir çerçeve geliştirdik.

Her ortak kendi ulusal taslağını geliştirdi ve daha sonra bunları nihai bir raporda

birleştirdik. Projede yer alan her ortak ülkenin tamamen farklı mesleki eğitim

sistemine sahip olduğunu gördük. Bu durum ise sistemleri karşılaştırmayı

zorlaştırdı.

Bu rapor, ortak ülkelerin (Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Romanya)

mesleki eğitimdeki müfredat ve eğitim içeriklerinin inşaat alanında çevre dostu

yeterlilikler ve çevreyle ilgili konuları ne kadar kapsadığını anlamak için iyi bir

başlangıçtır.

Bu raporda ISCED 3 (Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı) seviyesindeki

(15-17 yaş) öğrencilerin inşaat sektöründeki eğitim içeriği karşılaştırılmıştır.

Genel Olarak Çevre Dostu Yeterlilikler

İklim değişikliği, Üye Devletler ve Türkiye genelinde temel çevre politikası

önceliğidir. Ekonomik krize karşılık olarak kabul edilen ulusal teşvik paketleri

yoluyla iklim değişikliği ile başa çıkmak ve düşük karbonlu bir ekonomiye doğru

ilerlemek için önemli miktarlarda para tahsis edilmiştir. Çevre dostu teşvik

harcamalarının odak noktası ise binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve

düşük karbon salınımına sahip araçlar şeklinde olma eğilimindedir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulma dünyadaki birçok ekonomik faaliyet alanında

geçim kaynaklarını ve bunların gelecekteki sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.

Bu gibi durumlar küreselleşme ve hızlı teknolojik değişimler gibi faktörlerin yanı

sıra, işgücü piyasası ve gerekli mesleki yeterlilik ihtiyaçlarında önemli değişimlere

neden olmuştur. Kamu politikası, özel girişimlerle birlikte, çevre dostu bir

dönüşümün genişlemesini destekleyebilir ve bunların hepsi de beceri tabanının

dönüştürülmesini gerektiren enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji potansiyelini

kullanır.
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Beceri geliştirmeye yönelik olan müdahalelerin, gerekli olan tüm beceri ihtiyaçları

için temel becerileri öne çıkararak mevcut becerilere ekleme yapmaya

odaklanması gerekmektedir. Her iş potansiyel olarak daha çevre dostu olabilir. Bir

işin çevresel etkisi ve çevre dostu ekonomilere olan olası katkısı anlaşılmalı ve

eğitim - öğretim sistemlerinde yaygınlaştırılmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre

sorunlarını mevcut yeterliliklere entegre etmek, iş piyasasını çevre dostu bir hale

getirmek ve ortaya çıkan yeni beceri ihtiyaçlarını keşfetmek büyük bir görevdir.

Çevre dostu meslekler, işletmelerin ve ekonomik değeri olan sektörlerin çevresel

etkilerini en nihayetinde sürdürülebilir seviyelere indirgeyen mesleklerdir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “çevre dostu meslekleri” tarım, sanayi, hizmet

ve yönetim alanında, iyi bir işin gereklerini yerine getirirken (yeterli ücret, güvenli

koşullar, işçi hakları, sosyal diyalog ve sosyal koruma) çevrenin kalitesini

korumasına veya geri kazanmasına katkıda bulunan çalışmalar olarak tanımlar.

Ortak Ülkelerde Genel Mesleki Eğitim Sistemi

TÜRKİYE:

Mesleki Eğitimin Amacı ve Öncelikleri

Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve

uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip,

yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi

amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları

doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını

merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin

ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaş-larla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir

meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Mesleki Eğitimin Öncelikleri Şunlardır:

• İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,

• Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,

• Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,

• Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek.

• İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,

• Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve

sektörel entegrasyonunu sağlamak,

• Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum

sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,

• Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve

istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılması.
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Okul Türleri ve Programlar

Meslekî ve teknik eğitimde öğrencilerin imkânları doğrultusunda eğitim

alabilmelerini sağlamak amacıyla örgün ve yaygın eğitim verilmektedir. Örgün

eğitim içerisindeyken süreç dışına çıkan ya da zorunlu öğrenim çağı sonrasında

alternatif bir meslek edinmek isteyen bireylerin meslekî eğitim ihtiyaçlarını

karşılamaya dönük olarak meslekî açık öğretim liseleri kurulmuştur (Sözer, 2017).

Meslek liselerine öğrenci kabulleri okul türüne, seçilecek alan ve dallara göre

farklılıklar gösterebilmektedir. Öğrencilerin, okul türü ve programlar arasındaki

geçişleri ile okullar arasındaki nakiller belirli şartlar altında yapılabilmektedir.

Öğrencilere öğrenimlerini tamamladıkları okul türü, program, alan ve dala göre

diploma düzenlenmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde toplam

5.689.427 öğrenci eğitim almıştır. Bu öğrencilerin 1.987.282’si meslekî ve teknik

ortaöğretim kurumlarındadır. Meslekî ve teknik eğitim kapsamında verilen örgün

eğitim, Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve

Meslekî Eğitim Merkezleri olmak üzere üç okul türünde gerçekleştirilmektedir.

Yaygın eğitim kapsamında meslekî ve teknik eğitim ise Meslekî Açık Öğretim

Liselerinde verilmektedir. Eğitim süreçleri okul türlerine göre çeşitlilik

göstermektedir.

Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları şu şekildedir:

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 

Anadolu Meslek Programı (AMP) 

Anadolu Teknik Programı (ATP) 

Ustalık Programı (MEMP) 

Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 

Anadolu Lisesi 

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 

Ustalık Programı (MEMP) 

Meslekî Eğitim Merkezleri 

Ustalık Programı (MEMP) 

Güzel Sanatlar Liseleri 

Spor Liseleri

• Anadolu Meslek Programında, bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında 

genel bilgi dersleri yer almaktadır. 

• •Anadolu Teknik Programında ise bir mesleğe yönelik bilgi ve becerilerin yanında 

matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri 4 yıl boyunca ağırlıklı olarak 

verilmektedir. 

• Her iki programda da 10. sınıfta meslekî alan eğitimi, 11. ve 12. sınıfta meslek 

alanına bağlı olarak dal eğitimi verilir. 
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• Çok Programlı Anadolu Liseleri; genel ve meslekî ve teknik öğretim

programlarını bir yönetim altında uygulayan ortaöğretim kurumlarıdır.

• Meslekî Eğitim Merkezleri, kalfalık ve ustalık eğitimi ile meslekî ve teknik kurs

programlarının uygulandığı eğitim kurumlarıdır.

• Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde 54 alanda ve bu alanlar altındaki 199

dalda öğretim programı uygulanmaktadır.

• Meslekî Eğitim Merkezlerinde 27 alanda ve bu alanlar altındaki 142 dalda

öğretim programı uygulanmaktadır.

Yaygın Meslekî ve Teknik Eğitim Okulları

Meslekî Açık Öğretim Liseleri (MAÖL): Meslekî Açık Öğretim Lisesi, program

olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık

Öğretim Lisesi bünyesinde 02.02.2006 tarihine kadar hizmet vermiştir. 02.02.2006

tarih ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğü bünyesine “Meslekî Açık Öğretim Lisesi” katılmıştır.

Meslekî Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki meslek

liselerinin program içerikleriyle eşdeğerdir, yapısı ve işleyişi bakımından örgün

eğitimden farklılık göstermektedir. Eğitim uzaktan öğretim ile gerçekleştirilmekte,

mezuniyet ders geçme ve kredi sistemine dayanmaktadır. Yaygın eğitim

kapsamında eğitim verilmesine karşın öğrencilerin becerilerini geliştirmek amacıyla

meslekî dersler çoğunlukla örgün meslekî eğitim kurumlarında yüz yüze

verilmektedir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren Meslekî Açık Öğretim

Liselerinde eğitim dört yıl olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca halk eğitim

merkezlerinde de yetişkinlere yönelik mesleki eğitim verilmektedir. YÖK

bünyesindeki üniversitelerde de meslek yüksek okulları mesleki eğitim vermektedir.

Mesleki Teknik Eğitim Bütçesi:

Meslekî ve teknik eğitime ayrılan toplam bütçe 2013 yılında yaklaşık 6,32 milyar TL

iken 2018 yılında 12,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Öğrenci başına düşen MTE bütçesi

2013 yılında 3.916 TL’den 2018 yılında 7.609 TL’ye yükselmiştir. Hem ayrılan

toplam bütçenin hem de öğrenci başına düşen bütçenin altı yıllık bir sürede

yaklaşık iki katına ulaşması meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması ve

öneminin vurgulanması açısından önem teşkil edilmektedir.
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Mesleki Eğitimde Alanlar:

Türkiye’de verilen meslekî ve teknik eğitim, 2005 yılı itibarıyla Meslekî ve Teknik 

Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ile modüler bir şekilde sunulmaya 

başlanmıştır. Mevcut durumda aşağıda isimleri verilen 54 alanda meslekî eğitim 

sunulmaktadır.

Adalet

Aile ve Tüketici Hizmetleri 

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

Teknolojileri 

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

Büro Yönetimi 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Denizcilik 

Eğlence Hizmetleri 

El Sanatları Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 

Gazetecilik 

Gemi Yapımı

Gıda Teknolojisi 

Moda Tasarım Teknolojileri 

Grafik ve Fotoğraf

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

Harita Tapu

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 

İnşaat Teknolojisi

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

Kimya Teknolojisi 

Staj Uygulamaları

Öğrenciler meslekî eğitim uygulamalarını, işletmelerde meslekî eğitim ve stajla 

yapmaktadır.  İşletmelerde Meslekî Eğitim; meslekî ve teknik eğitim okul ve 

kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise 

meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, işletmelerde veya kurumlarca tesis 

edilen eğitim birimlerinde aldıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı 

öğrencileri 12. sınıfta üç gün; Meslekî Eğitim Merkezi programlarına kayıtlı 

öğrenciler ise 9. sınıftan itibaren dört veya beş gün işletmede beceri eğitimi 

görmektedir.  Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin meslekî bilgi, beceri, 

tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve 

hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını 

sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü meslekî 

eğitimdir.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Kuyumculuk Teknolojisi 

Laboratuvar Hizmetleri 

Makine Teknolojisi

Matbaa Teknolojisi 

Metal Teknolojisi 

Metalürji Teknolojisi 

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 

Motorlu Araçlar Teknolojisi 

Muhasebe ve Finansman 

Müzik Aletleri Yapımı

Pazarlama ve Perakende

Plastik Teknolojisi 

Radyo-Televizyon

Raylı Sistemler Teknolojisi 

Sanat ve Tasarım

Seramik ve Cam Teknolojisi 

Tarım 

Tekstil Teknolojisi

Tesisat ve İklimlendirme  

Uçak Bakım

Ulaştırma Hizmetleri

Yiyecek İçecek Hizmetleri
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Mezunlara Verilen Haklar 

Bütün meslekî ve teknik eğitim mezunlarına teknisyen unvanı verilmektedir. 

Meslekî ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına geçişte sınav sonucuna 

göre alanında eğitim yapmak isteyen mezunlara ek puan verilmektedir.

Bazı İstatistikler

Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla MTEGM’ye bağlı meslekî ve 

teknik ortaöğretim kurumlarında örgün eğitimine devam eden 1.642.635 öğrenci 

bulunmaktadır. Öğrencilerin 864.591’i (%56,08) erkek, 677.008’i (%43,92) kız 

olmak üzere 1.541.599’u Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde, 101.036’sı ise 

Meslekî Eğitim Merkezlerinde eğitim görmektedir. Türkiye’deki meslekî ve teknik 

ortaöğretim kurumlarının toplam sayısı 3.636 olup bu kurumların 2.552’si (%70,21) 

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, 762’si (%20,93) Çok Programlı Anadolu Lisesi, 

322’si (%8,86) Meslekî Eğitim Merkezleridir. Türkiye’de meslekî ve teknik eğitimin 

gelişiminin izlenmesi amacıyla önemli olduğu düşünülen göstergeler bu başlık 

altında incelenmiştir. Bu kapsamda yıllara göre öğrenci, öğretmen ve okul sayıları, 

döner sermaye gelirleri, mezunların istihdam durumları incelenmiştir.

2008-2014 yılları arasındaki meslekî eğitim mezunlarının, mezuniyet alanlarında 

ve alanları dışındaki istihdam durumları önemli bir bilgi vermektedir. Tüm alanlarda 

meslekî eğitim mezunlarının alan dışı çalışma oranlarının mezuniyet alanlarında 

çalışma oranlarından daha yüksek olması dikkat çekici bir sonuçtur. Alanı dışında 

çalışan mezun oranının en yüksek olduğu alan Matbaa Teknolojisidir (%57,20).  

Kendi alanında çalışan mezun oranı %10’u geçen alanlar Uçak Bakım, Pazarlama 

ve Perakende, Laboratuvar Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri ile sınırlıdır. Birçok 

meslek alanı için mezuniyet alanında çalışma oranının %5’in altında olması 

öğrencilerin aldıkları eğitim ile doğrudan ilgili olmayan işlerde çalıştıklarına işaret 

etmektedir. Bu durum, mezunların sahip olduğu meslekî beceriler ile yaptıkları 

işlerin gerektirdiği beceriler arasında önemli bir uyumsuzluk oluşturmaktadır.

İSPANYA:

İspanya'daki mevcut eğitim sistemi, öğrencilerin kendileri için en uygun eğitimi 

seçmelerine izin vermektedir; bir kişinin aldığı eğitimle mevcut işgücü piyasasına 

girmesi, iş bulma ihtimalinde temel bir rol oynamaktadır. Ancak gençlerin yanı sıra 

yetişkinlerin de işe yerleştirilmeleri artık sadece eğitim seviyelerine değil aynı 

zamanda mesleki yeterlilik seviyelerine de bağlıdır.

Günümüzde, Mesleki Eğitim, işgücü piyasasının gerçeklerine en yakın eğitimi 

sunmaktadır ve farklı meslek sektörlerinde uzman personel ihtiyaçlarına ve mevcut 

istihdam taleplerine cevap vermektedir.
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İspanya'da farklı türde mesleki eğitim sunulmaktadır ve bunun için de farklı 

seviyeler vardır:

İlgili Temel Uzmanlık derecesine götüren ve bazı öğrenciler için zorunlu olabilen 

Temel Mesleki Eğitim Aşamaları.

Teknisyenlik derecesine götüren ve zorunlu ortaöğretim sonrası eğitimin bir parçası 

olan Orta Düzey Eğitim Aşamaları.

Yüksek Teknisyenlik unvanına götüren ve yüksek öğretimin bir parçası olan Yüksek 

Dereceli Eğitim Aşamaları.

Yukarıda bahsedilen Eğitim Aşamaları sırasında elde edilen nitelikler, eğitimlerin 

özerk bir toplulukta mı yoksa Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından mı 

yapıldığına bakılmaksızın, tüm ülkede resmi statüdedir ve her yerde aynı akademik 

ve mesleki geçerliliğe sahiptir.

Mesleki ve Teknik Eğitimdeki öğrencilerin bir kısmının, her şeyden önce bu 

çalışmanın Hedef Grubu olan 15-17 yaş arasında olanların, Orta Seviye Eğitimi 

kurslarında yer almaları olağandır. Orta Seviye Eğitim Aşamalarında, 25 türe ait 

toplam 59 farklı alan vardır:

• Fiziksel ve spor aktiviteleri

• Yönetim ve idare

• Tarım

• Grafik Sanatları

• Ticaret ve pazarlama

• Bina ve İnşaat İşleri

• Elektrik ve elektronik

• Enerji ve Su

• Mekanik imalat

• Turizm otelcilik

• Görüntü ve ses

• Gıda endüstrisi

• Maden endüstrisi

• Bilişim ve iletişim

• Montaj ve bakım

• Ahşap, mobilya ve mantar tapa

• Denizcilik-Balıkçılık

• Kimya

• Sağlık

• Güvenlik ve çevre

• Sosyo-kültürel ve toplum hizmetleri

• Tekstil, giyim ve deri

• Araç taşımacılığı ve bakımı

• Cam ve seramik
8
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Eğitim Aşamalarının Öğretilmesindeki Yöntemler

İspanya'da, her derecedeki eğitim modüllerini öğretmek farklı yöntemler vardır:

Yüz yüze Öğrenme

Bu yöntem, eğitim merkezlerinde düzenli derse katılımla sağlanan bir yöntemdir.

Normal merkezlerde, karma mesleki eğitim merkezlerinde ve ulusal referans

merkezlerinde uygulanmaktadır. Bu eğitim aşamalarının yanı sıra, İspanya'da,

doğrudan işletmelerde olan mesleki eğitim imkânları da mevcuttur, böyle bir

durumda kişisel ve mesleki durumların göz önünde bulundurulması daha iyidir.

İnternet Üzerinden Öğrenme (e-öğrenme)

Bu yöntem, mesleki niteliklerini geliştirmek veya diğer meslekleri öğrenmek için

eğitim almak isteyen ve sosyal durumları, iş veya aile koşulları nedeniyle

geleneksel yüz yüze yöntemle MTE (Mesleki ve Teknik Eğitim) kurslarına

katılamayan profesyonellere sunulmaktadır. Bu yöntem esnek bir programla

çalışma imkanı ve evinizden bile öğretmenlerin desteğini ve işbirliğini sağlama

güvenini sunmaktadır.

Deneyim veya arka plan

İspanya'da, Orta ve Yüksek Seviye derslerini şahsen veya uzaktan almak zorunda

kalmadan Teknisyen veya Yüksek Teknisyen derecesini almanın başka bir

alternatifi vardır. Bu genellikle yılda bir kez yapılır ve belirli bir meslekte önemli bir

eğitim veya geçmişe sahip olan ancak hala geçerli bir belgesi olmayan kişiler için

tasarlanmıştır. Yapılacak teste katılacak olanlar her meslek modülünün tek bir

testine (teorik ve / veya pratik) girip kendilerini ispatlayabilirler.

İspanya'da Orta Dereceli Bir Eğitim Aşamasındaki Gereksinimler

Sadece aşağıdakilerden birini gerçekleştirmek için gereklidir:

Temel Mesleki Dereceye (Temel Mesleki Eğitim) sahip olmak.

Akademik amaçlar için Tekniker veya Yardımcı Tekniker derecesine veya

eşdeğerine sahip olmak.

Birleşik ve Çok değerli bir bakaloryanın ikinci dersinden geçmek

Orta seviye eğitim aşamalarına giriş sınavını geçmiş olmak (sınav için en az on

yedi yaşında olunması gerekir)

25 yaşına kadar üniversite giriş sınavını geçmiş olmak

Orta seviye Eğitim Aşamalarına giriş sınavı hakkında; her Özerk Topluluk

tarafından düzenlenebilir ve öğrencinin geçmesi durumunda, katılımcı ülkedeki

herhangi bir orta seviye eğitim aşamasında eğitimini alabilir.

Bu testin düzenlenemesin için referans alınan müfredat, öğrencinin orta seviye bir

mesleki eğitim aşamasında eğitilmesini mümkün kılacak olan Zorunlu

Ortaöğretimin temel yeterlilikleri üzerine odaklanmaktadır.
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İş Merkezlerinde Eğitim

İspanya'da, Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) çalışmalarında, “Çalışma

Merkezlerinde Eğitim” denilen zorunlu bir profesyonel modül olduğu

vurgulanmalıdır, ve bu, bir işletmenin iş yerlerinde yer alan pratik bir eğitim

aşamasıdır. Aslında bu aşama, söz konusu eğitim aşamasının tüm mesleki

modülleri geçildikten sonra, işletmelerin gerçek çalışma ortamında gerçek

görevlerle gerçekleştirilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde bu modülde yer alan öğrencilerin istihdam veya staj

ilişkisi yoktur, bunun için bu süre zarfında burada olan öğrenciler Mesleki ve Teknik

Eğitimde kayıtlı öğrenci statülerini korumaktadır.

Yapısal Eğitim Yasası'na uyarlanmış olan Orta ve Üst Düzey seviyelerde, İş

Merkezlerinde Mesleki Eğitim modülünün uzunluğu her zaman 400 saattir. Bu

uygulamalar, ikinci eğitim-öğretim yılının son döneminde, genellikle Mart ve

Haziran ayları arasında gerçekleştirilmektedir.

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık’ ta Eğitim

İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı dört ülkeden oluşan egemen bir devlettir:

İngiltere, İskoçya ve Galler ve Kuzey İrlanda. İngiltere Parlamentosu, İngiltere’nin

en üst düzey yasama organıdır, ancak İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’nın kendi

ulusal idarelerine çeşitli güçler verilir. Birleşik Krallık ’ta bulunan her hükümet kendi

eğitim ve öğretim sistemini yönetmektedir, bu ise her ülke arasında bazı benzerlik

ve farklılıklara yol açmaktadır.

Zorunlu Eğitim

İngiltere'de, eğitim 5-18 yaşları arasında zorunludur. 16 yaşındayken, bir öğrenci

alternatif olarak çıraklık eğitimine veya staj yapmaya başlayabilir, bununla birlikte

yarı zamanlı eğitim veya staj yaparken haftada 20 saat veya daha fazla çalışabilir

veya gönüllü olarak çalışabilir. İskoçya ve Galler'de, eğitim 5-16, Kuzey İrlanda'da

ise 4-16 yaşları arasında zorunludur.

Okul öncesi eğitim zorunlu değildir, ancak Birleşik Krallıktaki her hükümet ücretsiz

veya yarı zamanlı kreş veya diğer erken yaş eğitimi sağlama programları

sunmaktadır.

Birleşik Krallık’ın tüm ülkeleri arasında, öğrenciler genellikle 4 yaşına kadar bir okul

öncesi veya kreş, 4-11 yaş arası ilkokul ve 11-16 yaş arası bir ortaokul türlerine

katılırlar. Öğrenciler, 16 ve 18 yaşları arasındaki altıncı bir forma veya üniversiteye

devam edebilir ve 18 yaşından itibaren üniversitelere katılabilirler.
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Yapı

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da, eğitimin zorunlu aşamaları “Kilit Aşamalar”

olarak adlandırılmaktadır:

Kilit Aşama 1: 5-7 Yaş (İlkokul). Hükümet tarafından yapılan sınavla sona erer.

Kilit Aşama 2: 7-11 Yaş (İlkokul). Hükümet tarafından yapılan sınavla sona erer.

Kilit Aşama 3: 11-13 Yaş (Ortaokul). Sınav yoktur.

Kilit Aşama 4: 14-16 yaş (Ortaokul). Her iki yılda bir kurumlar incelenerek yapılan

sınavlar.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, İlkokula öğrenci kabul yaşı 6’ya, ortaokul da

7’den 13’e kadar uzanır. 12 ve 13 yaşlarına (16 sonrası) “Altıncı Form” denir.

İskoçya'da, İlkokul 1'den 7'ye, Ortaokulda/lisede ise 1'den 6'ya kadar eğitim vardır.

Kilit Aşama 4'ün her iki yılında (İskoçya'da 4 ve 5) ulusal yeterlilik sınavlarına

girdikten sonra, öğrenciler çalışmaya veya “Üst Eğitim’e başlar. 18 yaşından

itibaren erişilebilen üniversite eğitimi, Yüksek Öğrenim olarak bilinir.

Müfredat

İngiltere'de üç tane kaynak müfredat vardır: Ulusal Müfredat, Özel Müfredat ve

Denklik Veren Kurumların müfredatı.

Ulusal Müfredat

Birleşik Krallığa bağlı devletlerin hükümetleri ve ilgili kamu kurumları, 5 ila 16 yaş

arası dört Temel Aşamanın tümü için çalışma programını ve kazanım hedeflerini

gösteren ulusal bir müfredat tasarlarlar.

Özel Müfredat

Akademiler ve özel okullar gibi bazı okul türlerinin ulusal müfredatı takip etmesi

gerekmez. Bu tür okullar kendi müfredatlarını oluştururlar, ancak bu müfredatlarına

niteliklerine bakılması ve resmiyet kazanması için İnceleme Organlarına ödeme

yaparlar.

Denklik Veren Kurumların Müfredatı

Denklik Veren Kurumlar adı verilen özel şirketler, “mesleki” yeterlilikler, Beceri

Sektörü Kurulları, işletmeler ve diğer danışma organlarının rehberliğinde kurslar

geliştirmek üzere 16 yaş sonrası yeterlilikler için müfredat oluşturmuşlardır. Denklik

Veren Kurumlar ayrıca Temel Aşama 4 ve 16 sonrası yeterlilikler için sınav

hizmetleri de vermektedir.

Finansman

Birleşik Krallık hükümetlerinin her biri eğitim için kendi bütçesini belirlemiştir.

Örneğin İngiltere'de, 2017/18 eğitim öğretim yılındaki okulların bütçesi yaklaşık 39

milyar £ 'dır – bu rakam yıllık toplam kamu harcamalarının % 12'sine denk

gelmektedir (İngiltere Hükümeti, 2017).
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Zorunlu eğitim herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır, ancak bazı ebeveynler

çocuklarını ücretli okullara göndermeyi seçmektedir. 16 yaş sonrası öğrenime

erişim genellikle öğrencinin Temel Aşama 4'teki notlarına bağlıdır. 24 yaş altı

öğrencilerin kazanmaları gereken ilk yeterlilikleri için birçok kurs ücretsiz

sunulmaktadır. Öğrenici veya mevcut bir işte çalışanlara yönelik kurslar ücret

karşılığında alınabilir. Ayrıca, potansiyel kurs masraflarını, yaşam masraflarını ve

çocuk bakımını karşılamak için tüm öğrencilerin yararlanabileceği bir fon vardır.

Sınavlar ve Yeterlilikler

İlkokul düzeyinde, her bir hükümet, öğrencilerin matematiksel ve okuryazarlık

becerisini ölçmekten sorumludur. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, öğrenciler

Temel Aşama 1 ve Temel Aşama 2'nin sonunda standart kazanım sınavlarına

(SAT) girerler. Temel Aşama 3 boyunca sınav yoktur. İskoçya’da, 2017’den itibaren

öğrenciler, P1, P4, P7 ve S3’te İskoç Ulusal Standart Değerlendirmesine tabi

tutulurlar.

Ortaöğretim düzeyinde, ulusal yeterlilikler İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’daki

uluslararası genel orta öğretim sertifikaları (14-16) ve İskoçya’da ise Ulusal

Yetkililerdir (14-16). Bu yeterlilikler İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 5,

İskoçya'da ise 1 Sınav Kurulu tarafından incelenir.

16 yaşından sonra, öğrenciler okullarındaki Altıncı Formda veya İngiltere, Galler ve

Kuzey İrlanda'daki Altıncı Form Koleji'nde “A Seviyesinde” öğrenim görebilirler.

İskoçya'da, öğrenciler ortaokul 5. sınıfta ‘ileri düzey dersleri’ ve 6. sınıfta ise S6

denilen ve toplu olarak 2 yıl alınan ‘daha ileri düzey dersleri” alırlar. Bu nitelikler,

üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilere yöneliktir ve Sınav Kurulları

tarafından da incelenir.

16 yaş sonrası diğer tüm yeterlilikler Denklik Veren Kurumlar tarafından incelenir,

verilir ve geliştirilir. Denklik Veren Kurumların müfredat belirlemesi, öğrencileri

incelemesi ve 16 yaş sonrası seviyedeki öğrencilerin yeterliliklerini kazandırması

nedeniyle, İngiltere'nin “mesleki” eğitim sisteminde önemli bir rolleri vardır.
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Özet Tablo

Yaş Sağlanan 

Eğitim

Temel

Aşama

Denetleyen Denklik

Veren Organ

Seviye Zorunlu mu?

5 yaş

öncesi

Kreş Hiçbirisi Hiçbirisi Başlangıç

yılları

Hayır

4 – 5 İlkokul Hiçbirisi Hiçbirisi Temel

(Kabul)

Hayır (İng.,

Galler,

İskoçya) Evet

(Kzy İrl.)

5 – 7 İlkokul 1 Hükümet Hiçbirisi Temel

(Küçüklük)

Evet

7 – 11 İlkokul 2 Hükümet Hiçbirisi Temel

(Çocukluk)

Evet

11 – 14 Ortaokul 3 Hiçbirisi Hiçbirisi Orta Evet

14 – 16 Ortaokul 4 Sınav Kurulu Denklik

Veren

Kurumlar

Orta Evet

16 – 18 Yüksekokul/ 

Altıncı Form 

Üniversite /

Stajyerlikler

Denklik

Veren

Kurumlar

Denklik

Veren

Kurumlar

Ek Eğitim Hayır (Galler,

Kuzey İrl.,

İskoçya)

Evet (İng.)

18+ Üniversite Üniversite Üniversite Yüksek

Öğrenim

Hayır

İngiltere'deki Genel Eğitim Sistemi Tablo Özeti Kaynak: İngiltere Hükümeti (2012,

2018c), DfE (2018), British Council (2015)
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Birleşik Kırallık’ta Mesleki Eğitim Sistemi

İngiltere hiçbir zaman resmi bir “mesleki eğitim” tanımını benimsenmemiştir (Wolf,

2011). Terim, içeriğe bağlı olarak farklı şekillerde kullanılır, ancak genel olarak

“istihdama doğrudan uyumlu pratik beceriler sağlayan” niteliklere ve çıraklık

eğitimine atıfta bulunur (DfE, 2017). Ortaya atılan diğer tanımlar, mesleki eğitimin

“bir mesleğe ilk giriş için tasarlandığını” belirtmektedir (UKCES, 2013).

Bu nedenle, İngiltere'de mesleki eğitim geniş bir yelpazeye atıfta bulunur:

Yaş: mesleki eğitim, okul çağı dışındaki 16-18 yaş grubu çocuklar için Ek Eğitim

hükümlerine atıfta bulunabilir, ancak her yaştan öğrenciye verilen pratik becerilere,

eğitime ve niteliklere eşit olarak uygulanabilir;

Seviye: mesleğe yeni başlayanlardan, ileri becerilere;

Sağlayıcılar: ek eğitim kurumlarından işverenlere;

Mekan: bir kolejde, işyerinde veya her ikisinde;

- Özgünlük: son derece spesifik olandan bir mesleğin gerek duyduğu

“meslekle ilgili” veya “meslek öncesi” beceri ihtiyacına kadar (Wolf, 2011).

Akademik eğitimin tersi verildiği halde mesleki eğitim, öğrencileri akademik yollara

“tekrar girmeye” hazırlayabilir (DfE, 2017).

Son zamanlarda, İngiltere’de ‘teknik eğitim’ veya ‘teknik ve mesleki eğitim’ terimi

‘mesleki eğitimden daha sık kullanılmaktadır (Doel, 2018). Teknik eğitim, “hem

önemli bir teknik bilgi birikiminin hem de sanayinin değer verdiği bir dizi becerinin

edinilmesi” olarak tanımlanmıştır (BIS and DfE, 2016). 'Üst Düzey’ yeterlilikler

altındaki çıraklık eğitimi ve mesleki öğrenim de dahil olmak üzere iş temelli

öğrenme için yeni bir çerçeve 2020'de İngiltere’de başlatılacaktır. (DfE, 2018a).

Yapı ve Yönetim

Birleşik Karalık'ın dört ülkesinde eğitim politikaları ve yasalarından sorumlu

karmaşık bir kurumsal çerçeve bulunmaktadır. En önemlisi, Denklik Veren

Kuruluşlar olarak bilinen bağımsız şirketler, hükümetlerin aksine yeterlilikleri

tasarlar, geliştirir ve sunarlar. Öğrenme sağlayıcıları ise daha sonra Denklik Veren

Kuruluşlar tarafından oluşturulan nitelikleri kurumlarında veya şirketlerinde verme

haklarını satın alır (DfE, 2017). Bir dizi devlet kurumu Denklik Veren Kuruluşları

düzenler, eğitim koşullarını denetler ve her bir yeterlilik seviyesini tanımlamak için

yeterlilik çerçevelerini yönetirler. Şu anda, İngiltere'de yaklaşık 160 tane Denklik

Veren Kuruluş vardır (ibid.).
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Aşağıdaki tablo her bir Birleşik Krallık ülkesi için ana kurumları özetlemektedir: 

Kaynak CEDEFOP (2014)

Ülke Eğitimden Sorumlu 

Devlet Dairesi

Yeterlilik 

Çerçevesi

Denklik Veren 

Kuruluşlar / 

Yeterlilik 

Yönetmeliği

Öğrenim Sağlama 

Denetimi /

Düzenleme

İngiltere Eğitim Dairesi Ofqual tarafından 

sağlanan 

Yeterlilikler ve 

Kredi Çerçevesi 

(CQF)

Ofqual Ofsted (Eğitimde 

Standartlar Ofisi, 

Çocuk Hizmetleri ve 

Becerileri)

İskoçya Eğitim İskoçya Scottish Credit and 

Qualifications 

Framework 

(SCQF)

maintained by the 

SCQF Partnership

SQA Akreditasyonu Eğitim İskoçya

Galler Eğitim ve 

Yeterlilikler  Dairesi

Credit and 

Qualifications 

Framework Wales 

(CQFW)

maintained by the 

Welsh Government

Galler Yeterlilikleri Estyn

Kuzey 

İrlanda

Eğitim Dairesi Yeterlilikler ve Kredi 

Çerçevesi (CQF) 

tarafından 

sürdürülen

Müfredat, Sınavlar 

ve Değerlendirme 

Kurulu (CCEA)

Eğitim Müfettişliği

Müfredat, Sınavlar 

ve Değerlendirme 

Kurulu (CCEA)

İngiltere genelinde eğitimden sorumlu olan Organların Tablosu

Denklik Veren Kuruluşlar (AOs)

Denklik Veren Kuruluşlar, müfredat ve sınavlar geliştirir, öğretmenler için eğitim

sağlar ve kalite güvencesini denetlerler. Bu hizmet paketi, öğrencilerin öğrenmesi

ve denklik sağlamak için öğrenme sağlayıcısı kuruluşlar tarafından satın alınır.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 163 tane Denklik Veren Kuruluş vardır ve 25.000

civarında düzenlenmiş yeterlilik sunulmaktadır (mesleki ve akademik). Her yıl 8,4

milyona yakın sertifika verilmektedir, ancak en büyük 10 kuruluş, verilen tüm

sertifikaların % 70'ini vermektedir (DfE, 2017). Galler'de 106 (Galler Yeterlilikleri,

2018) ve İskoçya'da 39 (SQA, 2018a) kuruluş Denklik Veren Kuruluş olarak

tanınmaktadır. 15
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Mesleki Eğitimin Sağlanması

Mesleki eğitim genel olarak lise seviyesinden sonra (14+) sunulan yeterlilikleri ifade

eder ve iki şekilde verilebilir: kolej veya işveren tabanlı (DfE, 2017).

Kolej temelli verilen eğitim aşağıdakileri içeren eğitim sağlayıcılarda verilen dersleri

ve iş dışındaki sınavları ifade eder:

• İleri eğitim kolejleri

• Altıncı form kolejleri (Genellikle öğrencileri “mesleki” olmayan kurslara veya A ve

daha yüksek seviyelere hazırlamak için tasarlanmış kurslara odaklanır.)

• Okullardaki Altıncı Formlar

• Bir Alanda Uzmanlaşmış Kolejler (tarım veya sahne sanatları gibi eğitimler

için)Özel sektör eğitim merkezleri (kamu fonlarından yararlanabilir)

Şekil - Birleşik Karalık'ın her ülkesindeki İleri Eğitim Kolejlerinin Sayısı- Kaynak:

DfE (2018a)

İşveren tabanlı verilen eğitim, çalışırken kazanılan yeterlilikleri ifade eder ve şunları

içerir:

• Çıraklık eğitimi

• İş başında eğitim

• Bazı kolej temelli eğitim içeriği olan ancak, eğitim görülen alanda

çalışırken alınan kurslar.

Denklik Veren Kuruluşlar ayrıca öğretmenlere gerekli olan yeterlilikleri kazandırmak

için gereken ek kaynakları sağlama konusunda kurs planlaması, eğitim etkinlikleri

ve sınav rehberliği de organize ederler.

Çıraklık Eğitimi

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da çıraklık eğitimi dört farklı seviyede

sunulmaktadır: Orta, İleri, Yüksek ve Lisans. 16 yaşından büyüklere çıraklık eğitimi

hizmeti verilmektedir ve ayrıca işveren tarafından asgari ücret ve iş başı eğitimi

verilmektedir (İngiltere Hükümeti, 2018a). İskoçya'da çıraklık eğitimi: Çağdaş,

Hazırlık, Yüksek, Yüksek Lisans ve Profesyonel seviyelerde sunulmaktadır (SCQF,

2018). Birleşik Krallık ayrıca, öğrenciyi işe veya çıraklığa hazırlamak için

tasarlanan 6 aya kadar devam eden staj imkanı / kurslar da sunmaktadır.

İngiltere Galler Kuzey İrlanda İskoçya

İleri Eğitim Kolejleri 235 13 6 27

Altıncı Form Kolejleri 90 1 0 0
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Mesleki Eğitim Kullanıcıları

Mesleki Eğitim Kullanıcıları Birleşik Karalık'ın “mesleki eğitim” için resmi bir tanımı

bulunmadığından, aşağıdaki veriler, ileri eğitim sektörüne, okullar ve altıncı okul

şekli dışındaki yeterliliklerin ve çıraklık eğitiminin sağlanmasına atıfta

bulunmaktadır. Bu kurumlar ayrıca “mesleki olmayan” kurslar ve yeterlilikler

(örneğin, A-Seviyesi / Daha Yüksek Seviyeler) sağlarlar, ayrıca bu kurumlar,

işverenler tarafından sağlanan ve sivil toplum tarafından düzenlenmiş mesleki

eğitimi ise hariç tutarlar.

Aşağıdaki tabloda, Birleşik Krallık 'ta, ülke başına, Kasım 2018'den itibaren

öğrenim gören öğrencilerin sayısının yanı sıra, 19 yaş altındaki öğrencilerin (bu

projenin hedef kitlesi) yüzdesi gösterilmektedir.

Tablo: Ülkelere Göre İleri Eğitimdeki Öğrenciler - Kaynak: DfE (2018a)

Aşağıdaki tabloda ileri eğitimdeki tüm öğrencilerin cinsiyet oranları 

gösterilmektedir. Birleşik Krallık genelinde ileri eğitimde kadınların oranı 

erkeklerden biraz daha fazladır.

Tablo: Cinsiyete Göre İleri Eğitimdeki Öğrenci oranları - Kaynak: İngiltere 

Hükümeti (2018a; 2018b), Galler Hükümeti (2018a; 2018b), (DoENI, 2018a; 

2018b), SFC (2017)

İngiltere Galler Kuzey İrlanda İskoçya Bütün

Birleşik

Krallık

19 Altı 1,071,700 49,600 74,600 105,900 1,301,800

Bütün Yaşlar 3,157,800 136,200 117,500 233,200 3,644,700

19 Altı Yüzde 34% 36% 63% 45% 36%

İleri Eğitimde 19

yaş altı nüfusun

yaklaşık yüzdesi

32.0% 24.9% 59.1% 31.9% 36.9%

İngiltere Galler Kuzey İrlanda İskoçya Bütün

Birleşik

Krallık

Kız 54.6% 55.0% 47.0% 49.6% 52.2%

Erkek 45.4% 45.0% 53.0% 50.8% 47.8%
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Son tablo ileri eğitimde öğrenme güçlüğü veya başka bir engeli olan öğrenciler 

gösterilmektedir.

Tablo: Ülkelere göre öğrenme güçlüğü ve / veya engelli olan İleri Eğitimdeki

Öğrenciler

2017/2018 eğitim-öğretim yılında çıraklık eğitimi için 19 yaşın altındaki 72.300 kişi

staja başlamıştır. Galler'de, aynı dönemde ve yaşta 16.250 kişi ve Kuzey İrlanda'da

ise 7.951 kişi çıraklık eğitimine başlamıştır (Galler Hükümeti, 2018a; (DoENI,

2018c). 2018/19 yılının ikinci çeyreğinde İskoçya’da, 16-19 yaşları arasındaki

Çağdaş Çıraklık Eğitimine yeni başlayanların sayısı 6,321’dir (SDS, 2018).

Çoğu öğrenci birden fazla ders okuyacağından veya iş temelli eğitimler vasıtasıyla

yeterlilik kazanacağından, yeterlilik sayısı kullanıcı sayısını aşmaktadır. Örneğin,

İngiltere’de Ekim 2017-2018 dönemi için tüm şahıslara ve yaş gruplarına toplam

5.754.900 yeterlilik verilmiştir (Ofqual, 2018).

Yeterlilik Seviyeleri

Ulusal yeterlilik çerçeveleri bir yeterlilik seviyesi ile kredi değerlerini tanımlar ve her

biri arasında karşılaştırma sağlar. Şu anda, bunlar:

• İngiltere’de Ofqual tarafından denetlenen ve Kuzey İrlanda’daki Müfredat,

Sınavlar ve Değerlendirme Konseyi (CCEA) tarafından belirlenen Düzenlenmiş

Yeterlilikler Çerçevesi (RQF);

• Galler için Kredi ve Yeterlilikler Çerçevesi (CQFW)

• İskoçya için Kredi ve Yeterlilikler Çerçevesi (SCQF)

İngiltere Galler Kuzey İrlanda İskoçya Bütün Birleşik 

Krallık

17.9% 10.1% 17% Yok 15%
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RQF ve CQFW, Giriş Seviyesinden (Giriş Seviyesi 1, 2 ve 3 olarak alt bölümlere

ayrılmıştır) Seviye 8'e kadar aynı seviyeleri kullanır. SCQF, Seviye 1’den 12'ye

kadar kullanır.

Tablo: Yeterlilik seviyelerinin tüm Birleşik Krallık ve Avrupa Çerçevelerine göre

karşılaştırılması Kaynak: İngiltere Hükümeti (2018d); CQFW (2018); SQA (2018b);

SCQF (2018).

Her seviye için çeşitli yeterlilikler vardır. Doğrudan bir mesleğe liderlik etme

anlamında “mesleki” olarak görülmeyen GCSE'ler ve Ulusal olanlar (İskoçya’da)

15/16 yaşında alınan ulusal niteliklerdir. 17/18 yaşlarında alınan A-Seviyeleri ve

daha yüksek seviyede olanlar (İskoçya'da) genellikle üniversite derslerine giden

aşamalar olarak görülmektedir. Mesleki yeterlilik türleri arasında BTEC'ler,

diplomalar ve sertifikalar bulunmaktadır. Hedef kitleyle ilgili yeterlilik türlerinin tam

listesi aşağıdadır:

RQF (İngiltere /Kuzey İrlanda)

ve CQF (Galler)

SCQF

(İskoçya) EQF

Giriş Seviyesi 1 1

1Giriş Seviyesi 2 2

Giriş Seviyesi 3 3

1 4 2

2 5 3

3 6 4

4 7 5

5 8

6 9 6

10

7 11 7

8 12 8
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Tablo: Proje hedef seviyesindeki mevcut yeterlilik türleri

Düzenlenmemiş Yeterlilikler

Denklik Veren Kuruluşlar yukarıda belirtilen ulusal yeterlilik çerçevelerine konulacak

nitelikleri tasarlar. Bazı Denklik Veren Kuruluşlar veya işverenler, düzenlenmiş

çerçeveler tarafından tanınmayan "düzenlenmemiş" yeterlilikler sunabilir.

Düzenlenmemiş yeterliliklerin sunulması yasalara aykırı değildir, ancak mesleki

eğitim vermek için kullanılamaz, bununla birlikte, öğrencilerin “öğrenme güçlüğü

çektiği veya bir engeli olduğu, işsiz olduğu ve aktif olarak iş aradığı veya eğitim

hayatına yeniden katılmak için bir desteğe ihtiyaç duyduğu” durumlarda gerekli

olabilir (SFA, 2015).

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda İskoçya

IS
C

E
D

 3
/ 
E

Q
F

 3

RQF/CQFW GCSE - 4-9 veya A * 

-C

SCQF Ulusal 5

Seviye 2 Orta Dereceli 

Çıraklık Eğitimi

Seviye 5 Seviye 5 SQA 

Denkliği

Seviye 2 denkliği Ulusal Çalışma 

Yeterlilikleri 5

Seviye 2 sertifikası Seviye 5 Ulusal 

Sertifika

Seviye 2 diploması Seviye 5 Ulusal 

İlerleme

Seviye 2 ESOL Denklik

Seviye 2 temel 

becerileri

Seviye 5 Çağdaş 

Çıraklık Eğitimi

Seviye 2 fonksiyonel 

becerileri

Seviye 5 SVQ

Seviye 2 ulusal 

sertifikası

Seviye 2 ulusal 

diploması

Seviye 2 NVQ

Galce Ulusal 

Bakalorya
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Krediler

Yeterlilikler kapsamındaki dersler kredi değerindedir. Bir öğrencinin, yeterliliği

kazanması ve ihtiyacı olan krediye ulaşması için zorunlu ve seçmeli dersleri

tamamlaması gerekir. Bir öğrenci, özellikle beceri gerektiren bir meslekte

uzmanlaşmak için belirli seçmeli dersleri alabilir. Bazı durumlarda, Ortak

Yeterlilikler Kurulu (JCQ) ve düzenleyici organlar devredilecek kredileri

ayarlayabilir.

Mesleki Eğitimde Güncel Konular

İngiltere'de yetişkinlere yönelik mesleki niteliklerin gözden geçirilmesi (UKCES

2013), mesleki eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakileri de içeren temel hususları

belirlemiştir:

• Denklik veren kuruluşların sağladıkları yeterliliklerinin katma değeri

hakkında bilgi vermesi beklenmez

• Denklik veren kuruluşların, diğer denklik veren kuruluşlara kıyasla

yaklaşımlarında tutarlı olmaları beklenmemektedir

• Tutarlı bir modele sahip olmayan mesleki nitelikler

• Ekonomik açıdan faydalı olan becerilere çok az vurgu

• Yeterlilikler için karışık başlıklar ve veri tabanları

• Yeni teknolojilerde eğitim verecek olan tecrübesiz öğretmenler

• İzlenen yoğun oluşturulmasında sınırlı işveren katılımı (2013: 16-

20)

Eleştirilerden sonra, yeterlilikler geliştirilmiş ve incelenmesi daha kolay hale

getirilmiştir ve ayrıca yeterliliklerin “konuyla ilgili, özenli ve genel kabul görmüş”

olması gerektiği belirlenmiştir. 2017 yılında, Whitehead'in gözden geçirmesinden

sonra değişen mesleki eğitim ortamlarına bakan bir hükümet danışmanlığı

aşağıdaki sorunların devam ettiği bulmuştur:

• Denetimlerden geçilmesinin önemi kurumları, “başarması daha

kolay” olan ve “olması gereken temel duruma doğru yarış”

sağlayan daha fazla nitelik sunmaya yönlendirmiştir.

• Müfredat içeriğinde bulunan düzenleme eksikliği de dahil olmak

üzere içeriğin yetersiz bir şekilde düzenlenmesi

• Araçları ve kaynakları olmayan küçük eğitim kurumları

• Daha küçük bir işverenin ders içeriğinde temsil edilme olasılığı

daha düşüktür. (DfE, 2017)

Mesleki eğitim sistemi, 2020 yılında başlatılması planlanan yeni “T-Seviyesi”

yeterlilikleriyle, revizyonun eşiğindedir. Denklik veren kuruluşların kurs geliştirme

önerisi çalışmalarına davet edilmesi ise hemen başlamaktadır (Bahar 2019) (DfE,

2018b)
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İTALYA

İtalya'da tüm gençler, yetişkinliğe (18 yaşında) ulaşana kadar okula devam etmeli

ve iki yıllık bir normal eğitim ve mesleki eğitim ile 10 yıllık zorunlu eğitimi

tamamlamalıdırlar.

İtalya'da, ilk eğitim aşaması 14 yaşında sona ermektedir ve ikinci eğitim aşamasına

kabul edilmek üzere bir sınavdan geçilmesi ve bir sertifika verilmesi gerekmektedir.

Bu ikinci aşamada, öğrenciler genel eğitim veya başka bir eğitim türü arasında

seçim yapma olanağına sahip olurlar. Bu ikinci aşamada, gençler farklı

seçeneklere sahiptir:

• Lise eğitimi;

• Teknik eğitim;

• Mesleki eğitim;

• Ülkedeki çeşitli bölgeler tarafından düzenlenen mesleki eğitim ve öğretim

programları;

• Yeterlilik ve mesleki diploma için çıraklık eğitimi (15 yaşını doldurduktan sonra)

Eğitim ve Mesleki Eğitim (MTE)

İtalya'da, mesleki eğitim terimi, bölgeler ve özerk iller tarafından biçimlendirilen

belirli yolları tanımlar. Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitimde ortaokul, ortaokul

sonrası veya daha üst düzeyde mevcuttur. Mesleki eğitim gençlere ve yetişkinlere

yönelik olup bir okul, kamu kurumu veya özel kuruluş tarafından sağlanabilir.

İtalya'da MTE ayrıca teknik ve mesleki kuruluşları da içermektedir.

Kurs yapısını planlarken, ilgili aktörlerin farklı sorumlulukları vardır:

• Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, ulusal okul müfredatındaki MTE

çerçevesini tanımlar;

• Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mesleki eğitimin çerçevesini

tanımlarken; onun planlama, organizasyon ve sağlanması bölgelere ve özerk

illere devredilmiştir.

Özellikle, kamu sisteminde verilen mesleki eğitimin hedefleri Çalışma Bakanlığı

tarafından belirlenirken, mesleki eğitimin sürdürülmesi faaliyetleri özerk bölgeler,

iller veya sosyal ortaklar tarafından idare edilmektedir. Sosyal ortaklar, genel olarak

Mesleki Eğitim politikalarının oluşturulmasında danışmanlık rolü oynarlar ve

bunların eğitim sisteminde önerilere çevrilmesine katkıda bulunurlar.
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Teknik ve mesleki eğitim kursları

Teknik Enstitüler tarafından sunulan programlar, teknik ve idari mesleklerin icrası

için bilgi, beceri ve yeterlilikler sağlarken, Mesleki Enstitülerin programları, ulusal

çıkarların önemli olduğu sektörlerde nitelikli mesleki rollerin yerine getirilmesi için

hem teorik hem de pratik hazırlık sağlar. Mezunların yükseköğretime erişim hakkı

vardır ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 'nin 4. seviye yeterliliğini kazanırlar.

Edinilen becerileri test etmek için verilen sertifikalar, Eğitim Bakanlığı tarafından

hazırlanır ve çeşitli üye ülkelerde de tanınması için dört AB dilinde basılır.

3 yıllık ve 4 yıllık MTE kursları

3 yıllık ve 4 yıllık mesleki ve teknik eğitim kursları bölgeler tarafından düzenlenir

ancak Çalışma Bakanlığı tarafından finanse edilir. Şu anda 4 yıllık mesleki kurslar

tüm ülke genelinde aynı şekilde sunulmamaktadır. Bu yöntemler modüller halinde

yapılandırılmıştır ve temel, enine ve teknik-mesleki beceriler geliştirmeyi amaçlar.

Modüllerde ekleme yapılması, kredilerin tanınması sayesinde öğrencilerin çalışma

alanlarını değiştirmelerini sağlar. Bu kurslarda biri eğiticiyle, diğeri ise işletmeyle

ilgili iki eğitmenin gözetimi önemlidir.

Ortaokul sonrası lise teknik eğitim

Bu yöntem, işgücü piyasasının kamu ve özel sektördeki ihtiyaçlarını karşılamak için

lise sonrası uzmanlaşmayı derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunlar, her üç yılda bir

kabul edilen bölgesel planlar temelinde bölgeler ve özerk iller tarafından planlanıp

organize edilmektedir ve sundukları şeyler bölgeden bölgeye farklılık

göstermektedir. Bu kurslar ikiye ayrılmıştır:

Yüksek Teknik Eğitim ve Öğretim kursları: Ulusal düzeyde 20 uzmanlık alanına

ayrılmıştır. Ancak, her uzmanlık yerel iş piyasasının taleplerine göre

tanımlanmaktadır. Bu kurslar çok önemli olarak kabul edilen zorunlu bir stajı da

içerir. Gelişmiş Teknik Eğitim ve Öğretim yöntemleri, bölgeler tarafından planlanır

ve en az dört eğitim paydaşı tarafından tasarlanır ve yönetilir: bir okul, bir mesleki

eğitim merkezi, bir üniversite ve bir şirket.

Yüksek Teknik Enstitülerde Gerçekleştirilen Yöntemler: Bu kurslar toplam 29

ulusal mesleki profil için akademik olmayan fırsatlar sunmaktadır. Ülkenin

kalkınması için altı teknolojik alanda uzmanlaşmış teknisyenler yetiştiren stratejik

yöntemlerdir. Gençler ve yetişkinler, lise sertifikasına sahip oldukları sürece kabul

edilebilirler; ayrıca eğitimin% 50'si gerçek iş dünyası ve meslek mensupları

tarafından verilmelidir.
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Ayrıca, Yüksek Teknik Enstitüler, aşağıdaki konuları içermesi gereken katılımın

temelini oluştururlar:

• Teknik veya mesleki bir derneğe ait ikincil, özel veya halka açık bir eğitim

kurumu;

• Bölge tarafından yükseköğretim için akredite edilmiş bir eğitim ajansı;

• Yüksek teknik enstitü tarafından belirtilen üretim sektörlerinden birine ait işletme;

• Bir üniversite bölümü veya bilimsel ve teknolojik araştırma sistemine ait başka

bir organ;

• Yerel bir otorite.

MTE sonrası süreçler ve çok daha fazlası

Eğitimlerini üç veya dört yılda tamamlayanlar ve ikinci seviye bir ortaokulu

tamamlamış olanlar, bölgeler veya özerk iller tarafından geliştirilen mesleki kurslara

gidebilirler. Bunlar 400-600 saat süren kurslardır ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF)

tarafından finanse edilmektedir. Kurs sonunda bir mesleki eğitim sertifikası, yani

ikinci seviye bir yeterlilik verilir.

Kurslar teorik, teknik ve yönetim alanında bilgi sağlar, ancak aynı zamanda atölye

ile pratik çalışmaları ve zorunlu bir stajı içerir. Kurslara kabul bir bilgi

değerlendirmesinin ardından seçim yoluyla yapılır. Kurslara başlamak için yeterli

sayıda öğrenciye ulaşılması gerekir ve seçilen öğretmenler de bu sayıya göre

belirlenir.

Kurslar, tematik gruplar veya belirli becerilerin kazanılması için modüller veya

ünitelere bölünmüştür. Ders programları bölgesel ve yerel düzeyde belirlenir ve

daha sonra kursu sağlayan mesleki eğitim merkezi tarafından düzenlenir: dersler

birkaç hafta olacak şekilde yoğunlaştırılabilir veya yıl boyu sürecek şekilde

dağıtılabilir. Kursun yönetimi merkeze bağlı olmayıp müfredatın içeriği hakkında

genel bir bilgi de ulusal düzeyde mevcut değildir. Becerilerin kazanılıp

kazanılmadığı genellikle öğrenciye yapılan bir sınav veya öğrencinin yaptığı bir

sunum yoluyla ve ara değerlendirmelerle izlenir. Yazılı, sözlü veya uygulamalı bir

final sınavı vardır ve bu sınavlara kabul için derslerin en az 2 / 3'üne katılmak

zorunludur. Kurslar, bölgeler tarafından onaylanmış mesleki eğitim merkezleri

tarafından yönetilir ve bölge genelinde eşit bir dağılıma sahip değildirler. Kurslar,

bölgeler tarafından kendi sicillerine göre verilen yeterlilik sertifikasıyla sona erer ve

bu sertifikalar ulusal düzeyde tanınmaz, çünkü bölgesel derslerle elde edilebilecek

ulusal yeterlilik kayıt sistemi henüz bulunmamaktadır.
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Lisansüstü eğitim ve öğretim

Bir lisans kursunu tamamlayanlar, belirli bir alandaki lisansüstü uzmanlık kurslarına

kayıt olabilirler. Bunlar bölgeler ve özerk iller tarafından organize edilmekte ve

süreleri 400 ile 600 saat arasında değişmektedir. Bu kurslar katılımcılara, ulusal

yeterlilik kayıt sisteminde bulunmayan belirli mesleki alanlara karşılık gelen

bölgesel bir yeterlilik sunar.

Çıraklık eğitimi

İtalya'da çıraklık, eğitim ve istihdam için bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Buna hem

yerinde eğitim hem de sınıf eğitimi dahildir. İş temelli öğrenmenin diğer

biçimlerinden farklı olan çıraklık eğitimi sözleşmesi yazılı olmalıdır. Bu sözleşmede

bütün tarafların rolleri ve sorumlulukları tanımlanır. İtalya'daki çıraklık eğitimi

sistemi üç tür sözleşme içermektedir:

Yeterlilik ve mesleki diplomadan ayrı olan okullar için çıraklık eğitimi: 15-25

yaş arası gençlere yöneliktir. Bu derslere kabul için özel bir gereksinim yoktur.

Ayrıca, çıraklık eğitimi, Eyalet/Bölge Konferansında imzalanan özel anlaşmalarla

bölgeler ve özerk iller tarafından yönetilmektedir. Teorik ve pratik öğrenmeye

ayrılan içerik, sunulan spesifik nitelikler ve eğitim saati sayısı, ulusal düzeyde

kararlaştırılan asgari standartlara uygun olarak bölgeler ve özerk iller tarafından

belirlenir. Sözleşmenin süresi, alınan sertifikaya veya diplomaya göre belirlenir. Bu

çıraklık eğitimleri üç ila dört yıl sürer ve sırasıyla 22 ve 21 mesleki alanda bir

operatörlük veya teknik nitelik kazanılmasına imkan verir. Bu süreçte mesleki

yeterlilik belgesi (EQF'nin seviye 3'ü) veya mesleki teknik diploma (EQF'nin seviye

4'ü) alınabilir. Bu yeterlilikler ulusal yeterlilik sistemlerinde de mevcuttur.

Profesyonel çıraklık eğitimi veya profesyonel sözleşme: toplu sözleşmelerde

yer alan ve işgücü piyasasının gerektirdiği bir niteliği edinmek isteyen 18 ila 29 yaş

arasındaki gençlere yöneliktir.

Yüksek eğitim ve araştırmada çıraklık eğitimi: Bu çıraklık, çeşitli seviyelerde

yeterlilikler elde etmeyi amaçlar ve EQF'nin 4. seviyesinden 8. seviyesine kadar

olan nitelikleri içerir ve 18-29 yaş arasındaki gençlere yöneliktir.
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ROMANYA

Romanya’nın eğitim sistemi hem yatay hem de dikey olarak merkeze bağlanmıştır.

Eğitim stratejisi, politika ve sağlanması konusundaki tüm kilit sorumluluklar Milli

Eğitim Bakanlığı içinde yoğunlaşmıştır. Bazı alanlarda uzmanlaşmış organlar

bakanlığa girdi sağlamaktadır, ancak tamamen bağımsız bir değerlendirme organı

bulunmamaktadır. Yerelde seçilen yetkililer, eğitim politikalarının tasarımında ve

üretilmesinde çok az rol oynamaktadır. Bakanlık, yerel düzeydeki ulusal

politikaların uygulanmasını, Bölge Okul Müfettişleri aracılığıyla doğrudan

yönlendirip izlemektedir.

Eğitimin tüm sorumluluğu merkezi yönetimde toplanmıştır. Bakanlık, okul öncesi

eğitimden, zorunlu eğitime, mesleki eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim

sisteminin genel stratejisini ve ulusal politikalarını belirlemekle sorumludur Ayrıca

üniversite öncesi sistemde müfredatın uygulanmasını onaylamak ve izlemekten,

okul ağını yönetmekten, finans ve insan kaynaklarını okullara tahsis etmekten

sorumludur. Bakanlık dahası ulusal değerlendirme sisteminden, bunun

uygulamasından ve bakanlıkla bağlantılı kamu kurumları tarafından yapılan bazı

politikaların değerlendirilmesinden de sorumludur.

Kaynak: OECD, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin incelemesi: Romanya 2017

Romanya eğitim sistemi aşağıdaki yapıya sahiptir:

Kaynak: Eurydice 2016
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Üniversite öncesi eğitim:

a) Okul öncesi eğitimi öncesi seviyesinden (0-2 yıl) ve okul öncesi eğitimden (3-5

yıl) oluşan erken eğitim (0-5 yaş);

b) İlköğretim (6-10 yaş) (5 Sınıflar: Sınıf IV'e Hazırlık Sınıfı)

c) Aşağıdakileri içeren orta öğretim:

1. Ortaöğretim 11-14 yaş (4 Sınıflar: Sınıf V'den VIII'e kadar)

Lise eğitimi:

15-18 yaş, şu şekillerde olabilir:

- IX-XII / XIII sınıflarından oluşan aşağıdaki branşlardaki lise eğitimi: Hümanist ve

gerçek biçimlerle teorik çizgi; Askeri, teolojik, spor, sanatsal ve pedagojik biçimleri

olan “mesleki” dal; Teknik biçimler, aletler, doğal kaynaklar ve çevresel koruma ile

teknolojik çizim;

- Uzmanlaşmış okullardan oluşan mesleki eğitim - Teknoloji liselerinden bağımsız

veya onlara bağlı birimler olabilen IX-XI sınıfları;

- Ortaöğretim sonrası eğitimi içeren yükseköğretim dışı eğitim

Üniversite eğitimi:

a) Yükseköğretim Lisans derecesi

b) Yükseköğretim Master

c) Yükseköğretim Doktora çalışmaları

Romanya'nın temel mesleki ve teknik eğitimi hakkında genel bilgi (iVET)

Romanya'daki temel mesleki ve teknik eğitim (iVET), işe dayalı öğrenmenin önemli

bir bileşeni olan mesleki eğitime atıfta bulunur ve aşağıdakilerden oluşur:

a) mesleki eğitim,

b) teknolojik lise eğitimi

c) ortaöğretim sonrası eğitim

Şu anda, Romanya'daki iVET sistemi, belirli niteliklere ve pratik becerilere

odaklanmakta ve temel yeterliliklerin gerçek işe odaklanmasını sağlamakta ve dört

düzeyde yeterlilik sunmaktadır:

- 2 yıllık mesleki eğitim mezunları için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (NQF) / Avrupa

Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 2. seviye yeterlilikler;

- 3 yıllık mesleki eğitim mezunları için NQF / EQF 3 seviyesindeki yeterlilikler;

- Üst orta öğretim mezunlarının (teknolojik liseler) NQF / EQF 4 seviyesindeki

nitelikleri;

- Ortaöğretim sonrası eğitim mezunları için NQF / EQF 5. düzeydeki yeterlilikler

(Ortaokul sonrası mesleki eğitim)
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Mesleki yeterlilik sertifikasyon sınavını geçen temel mesleki ve teknik (iVET) eğitim

mezunları, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, Europass ve açıklayıcı EK’e göre seviye

2, 3, 4 veya 5 için mesleki yeterlilik sertifikası alırlar.

Temel mesleki ve teknik eğitim (iVET) Ulusal Yeterlilik Kayıtlarındaki yeterlilikler için

düzenlenebilir ve ayrıca bölgesel, ilçe ve yerel eğitim arzının stratejik planlama

belgeleri tarafından belirlenen işgücü piyasasındaki ihtiyaçlarına göre periyodik

olarak güncellenebilir.

Temel mesleki ve teknik eğitim (iVET), özel işverenlerden veya Ulusal İstihdam

Ajansından gelen taleplere göre ve öğrenim sözleşmelerine dayalı olarak da

düzenlenebilir.

Temel Mesleki Ve Teknik Eğitim (iVET) Ulusal Müfredatı, Ulusal Eğitim Merkezi

Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Merkezi'nin önerisinden sonra Milli Eğitim

Bakanı tarafından onaylanan ve sosyal ortaklarla istişare edilerek hazırlanan

Mesleki Eğitim Standartlarına dayanır.

Mesleki Eğitim Standartları, Ulusal Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan Mesleki

Standartlara dayanmaktadır.

Ulusal Mesleki Teknik Eğitim ve Öğretim Geliştirme Merkezi 1999'da kurulmuştur

ve Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı sorumludur. Görevi Ulusal Yeterlilikler

Çerçevesine göre lise ve lise sonrası eğitimde mesleki ve teknik eğitim (iVET) için

yeterlilikler ve ulusal müfredat geliştirmektir.

Temel mesleki ve teknik eğitimde (iVET), kişisel gelişime ve işgücü piyasası ile her

toplumun gereksinimlerine özgü ve sübvansiyon ilkesine dayalı olarak geliştirilen

Ulusal Müfredat uygulamaktadır.

2011'de yayımlanan Ulusal Eğitim Yasasına dayanarak, Romanya'daki okullar

müfredat üzerinde az da olsa bir miktar özerkliğe sahiptir: Ulusal Müfredat, okulun

toplam eğitim saati ve isteğe bağlı disiplinlerin/modüllerin 3’te 2’sini temsil eden

zorunlu disiplinleri/modülleri ve alan çalışmalarını içerir (1/3'ü temsil eder).

Temel mesleki ve teknik eğitim (iVET) için, okulun iradesindeki müfredat, Bölge

Okul Müfettişliği onayı ile mali kuruluş/yerel kamu yönetimi ile ortaklaşa okul

tarafından geliştirilen yerel bir kalkınma müfredatıdır ve yerel düzeyde eğitim arzını

oluşturur. Bu şekilde, iVET eğitimi işgücü piyasasının yerel ihtiyaçlarına

uyarlanmıştır.

Romanya eğitim sisteminde “Mesleki”, askeri, teolojik, spor, sanat ve pedagojik lise

biçimlerini ifade eder. Karışıklık yaratmamak için “Mesleki Eğitim ve Öğretim” için

Mesleki ve Teknik Öğretim yerine Mesleki Ve Teknik Eğitim terminolojisini

kullanacağız.
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TÜRKİYE

Elektrik, inşaat da dahil olmak üzere makina, altyapı vb. birçok alanla ilgili bir

sektördür. Üretim ve uygulama boyutuna sahiptir. Uygulama şirketleri Türkiye'nin

her yerinde faaliyet göstermektedir, bununla birlikte elektrik makina ve parçaları

firmalarının üretimi çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde

yoğunlaşmaktadır. Elektrikli makine ve parçaları üretimi sektörü 40.000'den fazla

istihdama sahiptir (http://www.sasad.org.tr/uploaded/elektrik-ve-elektronik-yp-

16012013113219.pdf). Elektrik-elektronik alanı birçok sektörü etkilerken, aynı

zamanda ekonomiye kendi alanında ve diğer sektörlere de ikinci dereceden katkıda

bulunmaktadır. Bu ise, bu alandaki teknoloji değişimlerinin ve kalite artışlarının,

sektör ürünlerini girdi olarak kullanana birçok sektörde kalitenin artmasını olumlu

yönde etkileyeceği anlamına gelmektedir.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanına ait dallar şu şekildedir:

Bobinaj

Büro makineleri teknik servisi

Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü

Elektrikli ev aletleri teknik servisi

Elektromekanik taşıyıcılar bakım onarım

Endüstriyel bakım onarım

Görüntü ve ses sistemleri

Güvenlik sistemleri

Haberleşme sistemleri

Yüksek gerilim sistemleri

Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Türk mesleki eğitim sistemindeki 54 alandan biridir.

Bu alandaki öğrencilerin sadece % 2,85'i kız, % 97,15'i ise erkektir ve mezunların

sadece % 9,3'ü kendi sektöründe çalışmaktadır. % 44,83'ü ise diğer sektörlerde

çalışmaktadır. Bu, Mesleki Eğitim sisteminin temel sorunlarından biridir. Maalesef

mezunların düşük bir yüzdesi eğitim gördüğü sektörde çalışmaktadır.

Elektrik-Elektronik teknolojisindeki ana dersler:

Ac Motor Kumanda ve Sarım Teknikleri

Ağ Yapıları

Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı Ev Aletleri

Alarm ve Geçiş Kontrol Sistemleri

Asansör Sistemleri

Baskı Makineleri

Bilgisayar Destekli Uygulamalar

Çoklu Ortam Sistemleri

Dağıtım Pano Sistemleri

Dc Motor Sarım Teknikleri

Dijital Elektronik

Elektrik Makineleri ve Kontrol 29
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Elektrik Makineleri ve Kontrol

Elektrik Motorları

Elektrik-Elektronik Esasları

Elektrik-Elektronik Teknik Resmi

Elektrik-Elektronik ve Ölçme

Elektronik Sistemler

Endüstriyel Elektrik Sistemleri

Endüstriyel Kontrol Sistemleri

Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi

Enerji Üretim ve Dağıtım Merkezleri

Enerji Nakilleri ve Koruma Sistemleri

Fakslar

Haberleşme Cihazları ve Şebeke Alt Yapısı

Haberleşmenin Temelleri

Ev Aletleri

Kapalı Devre Kamera Sistemleri

Koruma Röleleri ve Modüler

Kontrol Teknikleri

Mikro denetleyiciler

Mobil Sistemler

Pano Tasarım ve Montajı

Seslendirme ve Işıklandırma

Soğutucular ve Klimalar

Televizyon

Temizleyici ve Yıkayıcı Ev Aletleri

Trafo Sarımı

Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri

Yazar Kasa ve Para Sayma Makinesi

Yazıcılar

Yg Tesis Bakım Onarım Teknikleri

Yürüyen Merdiven/Yol Sistemleri

Zayıf Akım Tesisleri ve Elektrik Tesisat Projeleri
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İSPANYA

İspanya'da, “Elektrik ve Otomatik Tesisat Teknisyenliği” Derecesi Mesleki ve Teknik

Eğitimdeki Elektrik-Elektronik ailesinin altındadır.

Elektrik ve Otomatik Tesisat Teknisyenliği alanının süresi 2.000 saattir ve tüm

ülkeye yayılan 488 eğitim merkezinde bu alan mevcuttur.

Bu eğitimin temel amacı binalarda, alçak gerilim elektrik tesisatlarında, elektrikli

makinelerde ve otomatik sistemlerde telekomünikasyon altyapılarının nasıl

kurulacağını ve bakımlarının nasıl yapılacağını bilmektir.

Bu alanda öğrenme hedefleri aşağıdaki gibidir;

• Bina ve ekipmanları yapılandırır

• Düşük voltajlı dağıtım şebekelerinin ve yardımcı elemanların bileşen parçalarını

monte eder

• Binalardaki elektrik ve otomatik tesisatlar ve telekomünikasyon altyapıları ile ilgili

ekipman ve boruları monte eder

• Dönen ve statik elektrikli makineleri kurar ve bakımını yapar

• Tesis ve ekipmanın bakımını yapar ve onarır

• Montaj ve bakım ile ilgili gerekli lojistiği oluşturur

• Bütçeleri, teknik ve resmi belgeleri hazırlar

• Kurulumun çalışıp çalışmadığını doğrular

Temel iş gücü riskinin önlenmesi ile ilgili gerekli güvenlik ve bilgileri içerir.

Önceki mesleki modüllerde yapılan eğitim, hem “Temel” hem de “Uzman”

kategorilerinde düşük gerilimde resmi yükleyici düzeyinde gerekli olan bilgi

seviyesini teminat altına alır.

Bu eğitim periyodunun mesleki modülleri, yüz yüze olarak verilmekte ve iki

akademik kurs olarak düzenlenmektedir. İlk akademik kurs tamamen eğitim

merkezinde geliştirilmiştir ve ikinci kursu alabilmek için, ilk kursun saatlerinin en az

yüzde sekseninin geçilmesi gerekmektedir.

İspanya'da, bu eğitim dört farklı yerde yapılabilir:

1- Görsel-işitsel teçhizatlar ve bilgisayarların bulunduğu, internet bağlantısının

mevcut olduğu çok amaçlı sınıflar.

2- Elektrik panolarının ve frekans dönüştürücülerin montajı için ekipmanların

bulunduğu otomatik sistemler atölyesi.

3- Makinelerin, bataryaların, güneş panellerinin bulunduğu Elektroteknik tesisler

atölyesi.

4- Kablosuz sistemler ile diğer araç ve gereçlerin bulunduğu teknik sınıf
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Öğrenciler eğitimlerini bitirdiğinde, İspanya'da mesleki alanda fırsatlar çok çeşitlidir,

bunlardan bazıları şunlardır:

- Elektrik tesisatçısı

- İnşaat elektrikçisi

- Endüstriyel elektrikçi

- Elektrik tamircisi

- Ev otomasyon sistemleri teknisyeni

- Profesyonel anten ustası

- Konutlarda kullanılan telekomünikasyon sistemleri ustası

- Telefon tesisatçısı

- Güneş fotovoltaik tesisatçısı

Öğrenci, eğitimini orta seviyede tamamladığında, aşağıdaki konularda eğitime

devam edebilir:

Mesleki uzmanlık kursları

Alınan eğitimlerin geçerlilik kazanmasının ardından bazı modüllerin azaltılması

olasılığı ile birlikte başka bir Mesleki Eğitim süreci.

Üniversite öncesi kurslar

Üniversiteye girmek için resmi sınava hazırlık
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BİRLEŞİK KRALLIK

Sektöre Genel Bakış

Bu proje inşaat endüstrisindeki elektrik tesisatı üzerine odaklanmaktadır. 2018

itibariyle, inşaat sektörü 2,4 milyon kişiye iş sağlamaktadır – bu sayı Birleşik

Krallıktaki tüm işlerin % 6,8'ine tekabül etmektedir. Sektörün, yıllık % 3.3'lük bir

büyüme ile 2022'ye kadar yıllık 31.600 yeni personel alması beklenmektedir (CITB,

2018a). Birleşik Karalık'ın Avrupa Birliği’nden çıkma hamlesi olan ‘Brexit’in sektör

üzerindeki potansiyel etkisi henüz tam olarak anlaşılmamıştır, ancak CITB daha

fazla firmanın Brexit’in -personel eksikliği de dahil olmak üzere- 2018 yılına

doğrudan etki ettiğini rapor etmektedir (CITB, 2018b).

Elektrik ticareti ve tesisatı alt sektörü İngiltere'de 197.200 kişiyi istihdam etmektedir

ve talebe ayak uydurabilmesi için yılda 1.630 adet yeni personel gerekeceği tahmin

edilmektedir (CITB, 2018a).

İnşaatta olduğu gibi İngiltere endüstrilerinin beceri ihtiyaçları, sektöre özel Sektörel

Beceriler Konseyleri (SSC) ağıyla belirlenmektedir. İnşaat sektörü için söz konusu

“Sektörel Beceriler Konseyi”, İnşaat Sektörü Eğitim Kurulu’dur (CITB). CITB ve

diğer beceri kuruluşları, ders içeriği ve bunların geliştirilmesinde denklik veren

kurumlara tavsiyelerde bulunur ve bireysel modüllerin içeriğini onaylar. Elektrik

montaj sektörüne özel olarak, Elektrik Tesisatı Taahhüt Ulusal Denetleme Kurulu

(NICEIC) eğitim ve bu eğitimin sağlanması konusunu düzenler.

Elektrik Tesisatçılığı Süreçleri (İnşaat)

2016 yılında yapılan bir CITB anketi, 16 yaşından büyük çocuklar için inşaat

endüstrisine giden dört temel yol belirlemiştir: çıraklık eğitimi, ileri eğitim, altıncı

form eğitimi ve son olarak işe başlama.

Şekil 2 - Zorunlu eğitimden sonra işçilerin izleyebileceği yollar (CITB, 2016b: 11)
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Elektrikçi Eğitimi Alanında Mesleki Eğitimde Güncel Konular

Genel inşaat endüstrisinin bir parçası olarak elektrik tesisatçılığı, sektör genelinde 

bir beceri ihtiyacına tabidir. 2016 yılında, İnşaat Liderlik Konseyi, Birleşik Krallıktaki 

İnşaat Sektöründeki İşgücü Yapısı hakkında kısa bir yorum yayınladı: “modernize 

et ya da öl” (Framer, 2016). Yapılan yorum sektörün gözden geçirilmesi, mevcut 

stratejiyi reform etme, yeniliği teşvik etme ve eğitimi sanayi ihtiyacına göre 

düzenleme ihtiyacını içeriyordu. Benzer şekilde, 2015 yılında İşveren İnşaatçılar 

Federasyonu (FMB), inşaatta ihtiyaç duyulan becerileri “Saatli Bomba” olarak  

tanımlayan kendi analizini yayınladı (Pye Tait, 2015).

CITB, beceri arz boşluğunu ve "modernleşme adımlarını hızlandırma" ihtiyaçlarını 

belirlemektedir (CITB, 2018a). Beceri açığı için ana nedenler ise şu şekildedir:

• Yaşlanan iş nüfusu: İşçilerin% 20'si 50'nin, % 15’i ise 60'ın 

üzerindedir

• Algı: Endüstrinin imajı veya Carillion gibi büyük firmaların 

batmasıyla ortaya çıkan yeni çalışanlar - 1,5 milyar sterlin tutarında 

borç yaptıktan sonra tasfiye edilen bir İngiliz inşaat ve destek 

hizmeti firması (BBC, 2018), birçok büyük projeyi durdurdu ve 

3.000'den fazla işçinin ihtiyaç fazlası olmasına neden oldu (Scott, 

2019).

• Teknolojik olarak geriye düşmek: Genç çalışanları engelleyen dijital 

veya yaratıcı seçeneklerin eksikliği (Waters, 2017)

Mesleki eğitim pazarına ilişkin yapılan yeni bir inceleme, inşaat alanındaki 

yeterliliklerinin ortalama olarak, hızlı çözüm üretme ve inovasyon açısından 

oldukça düşük (0,6), titizlik ve yeterlilik tanıma açısından yüksek (0,25) olduğunu 

göstermiştir (DfE, 2017). Ayrıca yapılan inceleme, özellikle inşaatın, işverenlerin 

katılımı açısından yetersiz olduğunu, işverenlerin yalnızca % 1-2'sinin ders içeriği 

tasarımında yer aldığını ve % 8-11'inin niteliklerinin işletme gereksinimlerine 

uyarlanamadığını kaydettiğini ortaya koymuştur (DfE 2017). Küçük inşaat 

işletmelerinin ihtiyaçları yerine, daha büyük firmalara içerik konusunda danışmanın 

daha yaygın bir uygulama olduğu görülmüştür (DfE, 2017).

Çıraklık Vergisi

2017 yılında, hükümet Çıraklık Vergisi adlı bir tasarı oluşturdu. İşverenin maaş 

faturaları, vergi mükelleflerinin fonlarından ziyade çıraklık ücretlerini ödemek için % 

0,5 oranında ücretlendirildi. 3 milyon sterlin ödeme bordrosuna sahip tüm şirketler 

bu vergiyi ödemekle yükümlü kılındı. Katkıda bulunanlar, katkılarını yalnızca 

çıraklık eğitimine harcanabilecek dijital makbuzlar olarak geri alabilmektedir (CITB, 

2016a). Tasarı, çıraklık alımında genel bir düşüşe neden olmuştur (İngiltere 

Hükümeti, 2019). Maden Müteahhitleri Federasyonu (FMB) gibi inşaat kurumları, 

daha büyük firmaların, yaşamsal olarak ihtiyaç duydukları (örneğin esnaflar gibi) 

diğer eğitim alanlarında makbuzları kullanamadıklarını eleştirerek çıraklık reformu 

çağrısı yaptı. 2018). Dijital makbuzların % 25'ini tedarik zinciri boyunca taşıyabilme 

gücü Nisan 2019'da tanıtılacak ve tasarı gözden geçirilecektir (Gerrard, 2018).
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Mesleki Eğitimde Çevre Dostu Yeterliliklerin İçeriği

Arka Plan

İnşaat sektörünün bir parçası olan elektrikçilere yönelik mesleki eğitimdeki çevre 

dostu yeterlilik içeriği genel olarak düzenli bir şekilde gelişmiştir, ancak bir diğer 

taraftan ilgili taraflar (eğitim ve yeterlilikler, sektör beceri konseyleri, işletmeler ve 

denklik veren kuruluşlar için gelişmiş hükümet organlarının karmaşık ağı) 

arasındaki işbirliği eksikliği nedeniyle azalmıştır.

2011 yılında, Birleşik Krallık hükümetinin “Çevre dostu bir ekonomi için yeterlilikler” 

üzerine hazırladığı raporda, çevre dostu bir ekonomiye geçişi sağlamak için inşaat 

da dahil olmak üzere sektörler bazında gereken yeterlilikleri belirlenmiştir. Raporda 

inşaat alnında aşağıdakiler için ek beceri gereksinimleri belirlenmiştir:

- BREEAM (Çevre Dostu Bina Sertifika Sistemi) gibi yeni bina standartları

- Yeni yönetim sistemleri

- Sürdürülebilir yöntemler

- Çevresel hedefler

- Ekosistem hizmetleri tasarımı

- Karbon ve su ayak izi (İngiltere Hükümeti, 2011)

Sektör genelinde çevre dostu yeterlilik tedarikini geliştirmek için Öğrenme ve 

Beceri Geliştirme Servisi (LSIS) kurulmuştur, ancak servis 2013 yılında 

kapatılmıştır.

Çevre Dostu Anlaşma

Çevre politikasının oluşturulması ve ardından geri çekilmesi, hangi becerilerin 

geliştirilmeye devam edeceğinden emin olamayan sağlayıcılarının doğmasına 

neden olmuş ve mesleki eğitimdeki çevre dostu yeterliliklerin ilerlemesini 

engellemiştir. Birincil örnek, hükümetin amiral gemisi olan ‘çevre Dostu Anlaşma' 

politikasıdır. 2013 yılında ilan edilen Çevre Dostu Anlaşma, tüketicilerin düşük 

enerji tüketerek faturalarında yaptıkları tasarruflarla 45 çeşit enerji verimli ev 

iyileştirilmesi için ödeme yapılmasını sağlayacaktır. 14 milyon evin genelinde 400 

milyon avroluk tasarruf sağlanabileceği beklenmiştir (Guardian, 2016).

Çevre Dostu Anlaşma hazırlıkları, ihtiyaç duyulan iş rollerini ulusal mesleki 

standartlar, nitelikler ve çıraklık eğitimi yolları ile ilişkilendiren bu anlaşmaya ait 

Yetkinlik Çerçevesinin (GSA, 2013) oluşturulduğu beceri boşluklarının ayrıntılı bir 

incelemesini içeriyordu (Pye Tait, 2012). Çerçeve gelecekteki pazar talebi 

açısından becerileri yönlendirmeyi amaçlamıştır. Elektrik tesisatçılığı açısından, 

raporda elektrikçiler de dahil olmak üzere geleneksel roller için aşağıdaki Çevre 

Dostu Anlaşma bilgi gerekliliği ihtiyaçlarını belirlenmiştir:
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• Çalışmalarının enerji verimliliği önlemleri üzerindeki etkisini anlamak;

• Yenileme projelerinden kaynaklanan potansiyel iş fırsatlarını belirlemek;

• Yıkılması ve yeniden inşa edilmesi gerekip gerekmediği hakkında bilgi

vermek(Pye Tait, 2012: 39)

Bununla birlikte, Çevre Dostu Anlaşma fonu, hane halkının yalnızca % 1’inin bu

programa katılmasının ardından 2015 yılında çekilmiştir (Guardian, 2016). İnşaat

endüstrisi rakamları, başlangıcından önce, anlaşmaya girmek için teşvik eksikliğine

(Nichols, 2011) ve zayıf pazarlamaya işaret etmiştir (CPA, 2014).

Mevcut Politika

İnşaat endüstrisi etrafındaki terminoloji değişmektedir. "Bina" ve "inşaat" dan

ziyade, Farmer’ın hazırlamış olduğu inceleme “yerleşik bir çevre”, ‘yerleşik bir

varlık oluşturma’ ve ‘inşaata entegre bir üretim’ için savunuculuk yapmaktadır.

“Çevre dostu beceriler” yerine, “modern inşaat yöntemleri” terimi önceliği almıştır

(Rodos, 2019).

Modern yöntemler arasında, elektrikçilerden dijital kablolamayı ve “Nesnelerin

İnterneti” ni daha iyi anlamalarını gerektirebilecek işgücünün teknolojik olarak

yükseltilmesi (dijital yetkinliklerin niteliklere dahil edilmesinin sağlanması da dahil

olmak üzere) bulunmaktadır (CITB, 2018c).

Mesleki koşullar dahilindeki çevre dostu becerilere tutarlı bir yaklaşım, hükümetin

birçok kolundan işbirlikçi politikalar gerektirecektir: eğitim, beceri ve ortam, ayrıca

sektör beceri konseyleri, işletmeler, mevcut pazarın talepleri ve denklik veren

kuruluşların rehberliği.
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İTALYA

İtalya'da, üç yıllık ve dört yıllık Mesleki Eğitim kursları için, konulara bölünmüş

ulusal çalışma programları yoktur, çünkü her bölge kendisinden sorumludur.

Mesleki Eğitim ve Öğretim iki makro tipolojiye ayrılmıştır: Bölgeler tarafından

onaylanmış eğitim kurumlarının sahip olduğu yollar ve eğitim kurumları ile eğitim

ajanslarının bütünleşmesine yönelik girişimler. Bu durumda, okullar bu yolların

herhangi birinin gerçekleştirilmesi için bölgelerin koyduğu kuralları takip etmektedir.

Bu yapılar, eğitim girişimlerini planlamak ve yürütmek için girişimin mesleki amacını

karakterize eden görev ve becerilerin analizine dayanarak didaktik bir proje

hazırlar. Temel, enine ve teknik-profesyonel becerilere dayandırılan eklemlenmiş

modüllere yönelik girişimlerin tasarımı yaygındır.

Temel yeterlilikler ile ilgili olarak, zorunlu eğitimin ilk iki yılında müfredatın

geliştirilmesi için gerekli referans, 27 Temmuz 2011 tarihli Anlaşmada yer alan

vatandaşlar için - 3. ve 4. yılların temel becerilerinin, sonraki didaktik planlama için

faydalı olduğu - temel yeterlilikler belgesidir ve dilsel, matematiksel, bilimsel

alanlara, teknolojik ve tarihsel-sosyo-ekonomik yeterliliklere atıfta bulunur.

Mesleki açıdan eğitim hedeflerinin programlanmasına ilişkin olarak, referans, üç

yıllık kursları bırakan 22, dört yıllık kursları bırakan 21 mesleki figür için teknik-

mesleki standartlara dayanır. Bu standartlar, profesyonel figürün gerektirdiği iş /

aktivite süreçleri ve beceriler etrafında düzenlenir. Ayrıca, yeterlilikler bilgi ve

becerilerde ifade edilir.

Elektrik endüstrisi ile ilgili bir Mesleki Eğitim programı örneği aşağıda tanımlanabilir.

Bu analiz "Padua İnşaat Okulu" ile temasa geçildikten sonra hazırlanmıştır. Kurum

alanında yıllardır aktiftir ve elektrik teknisyeni eğitiminde tarihi bir geçmişe sahiptir.

İtalya'da, “Elektrik Teknisyeni” yetiştirmek için açılan için üç yıllık kurslar, tesisler

üzerindeki elektrik sistemleri, aydınlatma sistemleri, zil sesleri, video ekranları ve

ev aletleri montajı konusunda kurulum ve onarım yapabilen profesyonel bir figür

yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu yöntem, öğrencilerin yeni sistemler kurarak, bu sistemlerin ilave ve rutin

bakımlarını gerçekleştirerek bireysel ve endüstriyel sistemler üzerinde çalışmalarını

sağlayacak performans için teknik ve pratik kavramlar sağlamaktan ibarettir. Kurs

en az 2.970 ve en fazla 3.168 saat olmak üzere 3 yılda bölünmüş olup 55

öğrenciye yöneliktir.
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Temel öğretim alanları ise şu şekildedir:

• Bir Elektrik Sistemi Tesisinin İş Akışının Planlanması Ve Organizasyonu

• Elektrik Sistemi Kurulumu

• Elektrik Sistemi Denetimi

• Elektrik Sistemi Bakımı

İlk Yıl: Toplam 990 saat

Dersler:

-İTALYANCA - 132 saat

-İNGİLİZCE- 83 saat

-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ -

66 saat

-MATEMATİK – 132 saat

-FEN BİLİMLERİ - 54  saat

-TARİH – 56 saat 

-HUKUK - 54 saat

-GRAFİK TASARIM 

TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİKLERİ –

99 saat

-BİRLEŞİK FEN BİLİMLERİ – 66 

saat

-BİRLEŞİK KİMYA BİLİMLERİ - 66 

saat

-LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ -

165 saat

-FİZİK EĞİTİMİ - 56 saat

-DİN – 27 saat

İkinci Yıl: Toplam 1.042 saat

Dersler:

-İTALYANCA - 106 saat 

-İNGİLİZCE - 78 saat 

-BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ - 58 

saat 

-MATEMATİK - 110 saat 

-FEN BİLİMLERİ - 52 saat 

-HISTORY - 52 saat 

-HUKUK - 52 saat 

-GRAFİK TASARIM TEKNOLOJİLERİ 

VE TEKNİKLERİ - 96 saat 

-BİRLEŞİK FEN BİLİMLERİ - 49 saat 

-BİRLEŞİK KİMYA BİLİMLERİ - 49 saat 

-LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ -

160 saat 

-STAJ - 160 saat 

-FİZİK EĞİTİMİ - 52 saat 

-DİN - 26 saat

Üçüncü Yıl: Toplam  999 saat

Dersler:

- İTALYANCA - 94 saat 

- İNGİLİZCE - 71 saat 

- MATEMATİK - 82 saat 

- TARİH - 48 saat 

- LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ - 155 saat 

- MEKANİK TEKNOLOJİLER VE 

UYGULAMALARI - 15 saat 

- ELEKTRONİK TEKNOLOJİLER VE 

UYGULAMALARI - 155 saat 

- TEKNİK KURULUM VE BAKIM 

TEKNOLOJİLERİ - 93 saat

- STAJ - 240 saat 

- FİZİK EĞİTİMİ - 48 saat 

- DİN - 22 saat 38
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ROMANYA

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine göre, İnşaat alanında (İnşaat, montaj ve kamu

işleri), yeterlilik seviyesi 3'te, mesleki eğitim verilen 10 meslek tanımlanmıştır,

bunlar:

1. inşaat elektrik teknisyeni

2. Maden işletmeleri elektrik teknisyeni

3. Gemi elektrik teknisyeni

4. Düşük voltajlı işlem elektrik teknisyeni

5. Elektrikli ve enerjik ekipman elektrik teknisyeni

6. Elektrik tesisatlarında rölelerle koruma, otomasyon ve ölçüm elektrik teknisyeni

7. Üretim tesisleri, istasyonlar ve ağ elektrik teknisyeni

8. Sondaj çıkarma elektrik teknisyeni

9. Elektro-teknik ürün üreticisi

10. Ev aletlerinin bakım ve onarımı elektrik teknisyeni

Bu mesleklere yönelik eğitim toplamda 2.328 saat ile 3 yıl sürmektedir.

Müfredat 10 meslek ile ilgili Mesleki Eğitim Standartlarına göre dizayn edilmiştir.

Mesleki eğitimin ilk yılında (9. Sınıf), müfredat, dersler ve derslerin sayısı

bakımından 10 mesleğin tümü için aynıdır. Bu sınıftaki eğitim, 10 meslek için ortak

olan genel teknik bilgiler için yapılır. Toplam eğitim saati 456 saattir (İhtisas kültürü

ve uygulamalı eğitim 306 saat - Uygulamalı Eğitim Stajları, Yerel Kalkınma

Programı 150 saat).

Mesleki eğitimin ikinci yılında (10. Sınıf ), müfredat, her 10 meslek için dersler ve

saat sayısı bakımından aynıdır. Eğitim, 10 meslek için ortak olan genel teknik

bilgiler için yapılır. Toplam eğitim saati 942 saattir (İhtisas kültürü ve uygulamalı

eğitim 672 saat - Uygulamalı Eğitim Stajı, Yerel Kalkınma Programı 270 saat).

Mesleki eğitimin üçüncü yılında (11. Sınıf), müfredat, her meslek için dersler ve

saat sayısı bakımından farklılık gösterir. Bu sınıftaki eğitim, her meslek için özel

teknik bilgi için yapılır. Toplam eğitim saati 930 saattir. (İhtisas kültürü ve

uygulamalı eğitim 630 saat - Uygulamalı Eğitim Stajları, Yerel Kalkınma Programı

300 saat)

“İhtisas kültürü ve uygulamalı eğitim” içeriği Ulusal Müfredat kapsamında ulusal

düzeyde belirlenirken, “Yerel Kalkınma Müfredatı” okul ve uygulayan kurum

tarafından Bölge Okul Müfettişliğinin onayı ile tasarlanır.

Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik

Bu bölümde ortak ülkelerdeki elektrik sektöründeki eğitim içeriklerini taradık ve

taranan içerik içinde çevre ile ilgili eğitim içeriklerini tespit ettik. Ayrıca eklenmesini

uygun gördüğümüz içerikler için bazı tavsiyelerde bulunduk.
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Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili 

İçerik

Eklenmesi gerektiğini 

düşündüğünüz bilgiler

AC Motor 

Kumanda ve 

Sarım 

Teknikleri

Türkiye'de enerji tasarrufunun önemi 

ve elektrik hatlarında elektrik kaybına 

ilişkin bazı bilgiler. 

Diyalektik Kayıp, yalıtım malzemesi 

nedeniyle oluşan enerji kaybıdır.

Eski motorlar, kablolar, yalıtım 

malzemeleri gibi atık malzemelerle 

ne yapılması gerektiği hakkında 

hiçbir bilgi yoktur. Örneğin piller 

çevre için çok zararlıdır. Üniteler, atık 

malzemelerle yapılacaklardan 

bahsetmelidir.

Motorların verimliliğini artıran 

teknikler enerji tasarrufu için 

önemlidir. Enerji tasarrufunu 

arttırmak için gerekli yöntemler ve 

temel uyarılar yer almalıdır. 

Ünite, farklı motor tipleri hakkında 

bilgi vermektedir. Enerji verimliliğine 

göre motorların karşılaştırılması 

yapılmalıdır. 

Ağ Yapıları

WAP, enerji tüketimini minimize 

etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Ağ sistemleri de elektrik tüketir. 

Enerji tüketimini en aza indirmeyle 

ilgili uyarılar faydalı olacaktır. 

Atıklarla neler yapılacağı hakkında 

bilgi verilmelidir. 
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TÜRKİYE

Türkiye’de elektrik elektronik alanındaki tüm ders içeriklerini taradık ve aşağıdaki

tabloyu oluşturduk:
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Akıllı Ev 

Aletleri

Ev otomasyonunun temel nedenlerinden biri 

enerji tasarrufu. Normal bir evde enerji 

tüketimini artıran faktörler şunlardır: -Gün 

ışığından faydalanamama-Kısa süre hızlı 

ısıtma ve soğutma- Işıkların gereksiz 

kullanımı- Evin kullanılmayan alanlarının 

ısıtılması- Cihazlar açık bırakıldı 

Lambaları tam parlaklık yerine %90 parlaklıkta 

yakarak ampullerin ömrünü iki katına 

çıkarmakla beraber hem de enerji tüketimlerini 

%30 oranında azaltabilir.

Akıllı cihazların enerji tasarrufu açısından 

katkısı hakkında farklı cihazlar için 

bilgilendirme yapılıyor. 

Üniteler, arızalanan veya kırılan 

cihazların ne yapılacağı 

hakkında bilgi vermiyor. Bu 

cihazlara ne yapılacağı ile ilgili 

bilgilendirmeye ihtiyaç vardır.  

Akıllı Ev 

Sistemleri

Akıllı ev sistemleri enerji tasarrufuna katkıda 

bulunur. Akıllı ev sistemlerinin hedeflerinden 

biri de enerji tasarrufudur. 

Ünite akıllı ev sistemlerinin enerji tasarrufu 

açısından katkısı hakkında ayrıntılı bilgi 

vermektedir; örneğin klima, eve gelmeden bir 

saat önce sıcaklığı artırabilir bu sayede evde 

olmadığınız zamanlarda evi ısıtmanız 

gerekmez. 

Programlanabilir akıllı kontrolörler (PLC) enerji 

tasarrufu için kullanılır. 

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 
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Asansör 

Sistemleri

Yeraltı asansör sistemlerinde 

yağ sızıntısı, yeraltı su 

kaynaklarını kirletebilir

Kata götür sistemi yavaş 

kullanıldığında daha az enerji 

harcar. 

Asansör sistemlerinin enerji tasarrufu 

hakkında bazı bilgiler yararlı olabilir. 

Özellikle büyük binalarda birden fazla 

asansör bulunmakta ve bu asansörlerin 

kullanımı enerji tüketimini azaltacak şekilde 

koordine edilmeli. 

Yağ  kaçakları nedeniyle oluşabilecek 

potansiyel kirlilik riskleri hakkında bilgiler 

yalnızca yeraltı sistemleri için ünitede yer 

almaktadır. Ancak yeraltı sistemleri dışında 

da bu tür riskler mevcuttur. 

Asansör sistemleri pil kullanırlar ve piller 

kullanıldıktan sonra doğaya çok zararlıdır. 

Özel yollarla ortadan kaldırılmalıdırlar. . Bu 

konuda bilgilendirme yapılmalı.

Baskı 

Makineleri

Enerji tasarrufu için uyarılara ihtiyaç vardır.

Mürekkepler, baskı için kullanılan 

kimyasallardır ve doğaya zararlıdır. Baskı 

makinesinin nasıl temizleneceği ve 

mürekkeplerin verimli şekilde nasıl 

kullanılacağı konusunda uyarılar yer 

almalıdır. 
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Çoklu 

Ortam 

Sistemleri

Multimedya sistemlerinin enerji tasarrufu 

konusunda çok az bilgi var. Örneğin, 

Projeksiyon makinelerindeki güçlü 

ampuller enerji tüketimini arttırır. Bu 

sistemlerde enerjinin ısıya dönüşümü, 

projeksiyon makinelerinin ampullerinin 

fazla enerji harcamasına ve bozulmasına 

neden olur.

Ünite elektronik cihazlarla ilgilidir. Bu 

cihazların bazılarının pilleri vardır  ve 

piller kullanıldıktan sonra doğaya çok 

zararlıdır. Özel yollarla yok 

edilmelidirler. Ünite bu konuda bilgi 

içermeli. 

Enerji tasarrufu açısından farklı 

cihaz modelleri arasında 

karşılaştırma yapılması yararlı 

olacaktır.

Dağıtım 

Pano 

Sistemleri

Elektronik sayaçların sistemdeki enerji 

tasarrufuna nasıl katkıda bulundukları 

hakkında bazı bilgiler içermektedir. Bu 

sayaçlar elektrik tüketimindeki zaman 

ayarlamaları için önemlidir. Sistemdeki 

aşırı yük, hatlarda enerji kaybına neden 

olabilir. İnsanları yoğun saatlerde elektrik 

kullanmamaya teşvik ederek yapabiliriz. 

Bunu farklı zaman dilimlerinde kullanılan 

elektriği fiyatlandırarak yapabiliriz.

Elektronik sayaçların enerji tasarrufuna 

olumlu katkısından bahsediliyor. 

DC Motor 

Sarım 

Teknikleri

Motorun temizlenmesinde kullanılan bazı 

kimyasalların çevre için zararlı olduğuna 

dair bir uyarı vardır. 

Eski motorlar, temizlik, yalıtım 

malzemeleri gibi atık malzemelerin 

ne yapılması gerektiği hakkında 

herhangi bir bilgi yoktur. Bir elektrik 

teknisyeninin bu atıkların doğaya 

olası zararlar ve bu zarardan 

kaçınmak için yapması gerekenler 

hakkında bilgiler yer almalıdır. 
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Elektrik 

makineleri ve 

Kontrol 

Sistemleri

AC ve DC motorların onarımı enerji 

tüketimini nasıl etkiler. Bu bilgiler 

elektrik teknisyenleri için çok 

faydalıdır. 

Farklı sistemlerde enerji tasarrufu 

konusunda bazı uyarılar yer 

almaktadır.

Makine yağı  ve diğer kimyasallar 

gibi atık malzemelerin  ne yapılacağı 

hakkında  herhangi bir bilgi yoktur. 

Üniteler atık malzemelerle 

yapılacaklardan bahsetmelidir.

Motorların verimliliğini artıran 

teknikler enerji tasarrufu için 

önemlidir. Teknisyenlere hangi 

motorun hangi durumda enerji 

tasarrufu için daha iyi olduğunu 

öğretecek bilgiler olmalıdır.

Elektrik 

Motorları

Ünitelerde kimyasalların 

kullanımından bahsedilmektedir. Bu 

kimyasalların gereksiz yere 

kullanılmaması hususunda uyarılar 

olmalıdır.

Endüstriyel 

Elektrik 

Sistemleri

Elektronik sayaçların sistemdeki 

enerji tasarrufuna nasıl katkıda 

bulundukları hakkında bazı bilgiler 

içermektedir. Bu sayaçlar elektrik 

tüketimindeki zaman ayarlamalarının 

ana sağlayıcısıdır. Sistemdeki aşırı 

yük, hatlarda enerji kaybına neden 

olabilir. İnsanları yoğun saatlerde 

elektrik kullanmamaya teşvik etmek 

enerji tasarrufu açısından önemlidir. 

Bunu da farklı zaman dilimlerinde 

kullanılan elektriği farklı 

fiyatlandırarak yaparız. Burada kilit rol 

de elektronik sayaçlardadır. 

Ünite  maliyet tasarrufu sağlayan 

yöntem ve malzemelerden 

bahsetmektedir. Bu sistemler kuvvet 

tesisatı sistemlerinin kurulumunda 

kullanılır. (Busbar sistemleri)

Modül kuvvet tesisatı isimli bir alt 

üniteye sahiptir. Bu ünitede, büyük 

fabrikaların elektrik ihtiyacından 

bahsedilir. Kuvvet tesirli çok fazla 

enerji tüketir, bu nedenle enerji 

tasarrufu bu tesislerde çok önemlidir. 

Aydınlatma dizaynı, makinelerin 

tasarımı veya elektrik altyapısı enerji 

kaybına neden olabilir. Bu alt 

ünitenin doğrudan enerji tasarrufu ile 

ilgili bölümlere ihtiyacı vardır. 

Özellikle kurulumu pahalı olan enerji 

tasarruf sistemleri vardır. Ancak bu 

tür sistemler yoğun enerji tüketen 

kuvvet tesisleri için mükemmel 

tercihtir. 
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Enerji Transfer 

ve Koruma 

Sistemleri

HCDC tipi elektrik transferi AC tipi 

elektrik transferine göre enerji 

tasarrufu sağlamaktadır.

Elektrik aktarım hatlarında enerji 

kaybı çok fazla olduğundan, bu 

maliyetle ilgili bir bilgilendirme 

öğrencilerin sorunu daha iyi 

anlamaları için çok önemlidir. 

Ülkedeki hatların genel durumu 

hakkında bilgi faydalı olacaktır. Bu 

sorunla nasıl başa çıkılacağı 

hakkında da bilgi verilmelidir.

Enerji Üretimi 

ve Dağıtım 

Kanalları

Enerji Üretim teknolojilerinin doğaya 

zarar vermemesi gerekmektedir. 

Türkiye’de, doğalgaz çevre dostu 

olduğu için elektrik üretiminde tercih 

edilmektedir. 

Rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, 

jeotermal enerji, güneş enerjisi çevre 

dostu enerjiler olarak sırlanabilir. 

Termik santraller doğaya daha az 

zararlı gaz salınımı yapmak için 

elektro filtreler kullanmaktadır.

Farklı enerji üretim tesislerinin atıkları 

hakkında bazı bilgiler yer almaktadır. 

Birçok farklı  tür enerji üretim tesisi 

vardır. Doğaya etkilerine göre 

aralarında bir karşılaştırma 

yapılmalıdır. Üniteler bu konuda 

yüzeysel bilgiler içermektedir. Bunlar 

detaylandırılmalıdır. Örneğin, 

nükleer santrallerin potansiyel etkileri 

hakkında daha fazla bilgi yer 

almalıdır. 

Farklı tesis türlerinin atıklarıyla ilgili 

bazı bilgiler vardır ancak bu atıkları 

ve doğaya etkilerini azaltmak için 

neler yapılabileceği hakkında bilgi 

verilmelidir. 

Rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, 

jeotermal enerji, güneş enerjisi doğa 

dostu teknolojiler olarak 

listelenmiştir. Doğa-dostu teknolojiler 

de doğayı olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Üniteler bu 

etkilerden bahsedebilir. 
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Isıtıcı ve 

Pişirici Ev 

Aletleri

Modülde enerji tasarrufu hakkında 

çok az bilgi var, ancak özellikle 

ısıtıcılar yüksek düzeyde enerji 

tüketen cihazlardır. Hangi tür 

cihazların enerji tasarrufu 

sağladığına dair yeterli bilgi yoktur. 

Teknisyenler cihaz satın alma 

konusunda insanlara tavsiye verme 

noktasındadır.  Hangi cihazın enerji 

tasarruflu olduğunu bilmelidirler.

Mesleki 

Gelişim

Çevreyi Koruma isimli bir alt modül 

bulunuyor. Çevre ile ilgili genel bir 

bilgilendirme yapıyor. Su kirliliği, 

fakirliliği kirlilik faktörleri, çevre 

hakları, geri dönüşüm enerji tasarrufu, 

atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve 

gürültü kirliliği gibi konular genel 

olarak modülde aktarılmış.  

Soğutucular ve 

Klimalar

Ünite, klimaların çevreye potansiyel 

etkileri hakkında bilgi vermektedir.. 

Klimalar yüksek seviyede enerji 

tüketir. Ünite, öğrencileri gelecekte 

klimalarla ilgili çevreci standartların 

gelişeceğine dair uyarmaktadır. 

Klima seçiminde enerji tasarrufu bir 

kriter olarak belirtilmiştir. 

Klimanın yeri enerji tasarrufu 

seviyesini etkiler. Bu konuda bazı 

bilgilere ihtiyaç var.

Buzdolaplarının gazları havaya 

zararlı olabilir. Bununla ilgili 

bilgilendirme yapılmalı.
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Yapı Elektrik 

ve Kuvvet 

Tesisleri

Alpek kabloları çevre dostudur ve 

ağaç kesilmesini minimize eder. 

Büyük apartmanlarda merdiven  

aydınlatmasında birden çok 

aydınlatma sistemi kullanılması enerji 

tasarrufuna katkıda bulunur. 

Dış aydınlatma, gökyüzünü 

aydınlatarak enerji kaybı riski taşır. 

Hangi tür aydınlatmalar bu riski içerir 

bu konuda bilgi var. 

Enerji tasarruflu ekipmanların 

kullanılması çok önemlidir. Elektrik 

teknisyenleri hane halkını bu konuda 

etkileyebilir. Bu yüzden enerji 

tasarruf yöntemlerini bilmeli ve 

insanları bilgilendirmelidir. Üniteler 

enerji tasarrufu için kullanılan 

ekipman ve malzemeler hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olmalıdır.

Zayıf Akım 

Tesisleri ve 

Elektrik 

Tesisat 

Projeleri 

Aydınlatma alt Birimi enerji tasarrufu 

için aydınlatma hesaplamasından 

bahsetmekte.

Bazı sokak lambalarını kapatmak 

enerji tasarrufu anlamına gelmez. Bu 

riskli bir karardır.
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Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili 

İçerik

Eklenmesi gerektiğini 

düşündüğünüz bilgiler

Endüstriyel 

Otomasyon

Kurulumdaki hataları ve arızaları 

bulma

Muhtemel kirlenme kaynaklarının 

belirlenmesi 

-Atıkların sınıflandırılması 

Bu modülde İş risklerinin önlenmesi 

ve çevre koruma" başlıklı bir bölüm 

bulunmaktadır. Bu modülde 

endüstriyel otomasyonda çevre 

koruma düzenlemeleri isimli bir 

bölüm vardır. 

Çevreye uyumlu endüstriyel 

otomasyon nasıl geliştirilir?

Endüstriyel tesislerin kurulacağı 

yerde çevresel hususlar hakkında 

bilgi verilmelidir.

Özel hassasiyetli otomatik 

işlemlerde eylem ve güvenlik 

protokolü hakkında bilgi verilmeli.  

Ej nükleer enerji, kimyasal ürünler 

vb.

Elektronik Elektronik teçhizatın işlev ve 

özellikleri ile elektrik tesisatlarında 

kullanılan elemanların çevreye 

etkileri hakkında bilgilendirme vardır. 

ECO sertifikası ve elektronik 

cihazlarda etiketleme.

Elektronik cihazlarda yaşam 

döngüsü değerlendirmesi.

Elektronik cihazların geri 

dönüşümü

Elektronikte eko-tasarım

(PCB) “Print Circuit Board” Yarı 

iletken bileşenlerin sülfürik asit gibi 

kimyasal ürünlerle imal edilmesinin 

çevresel etkileri. 

Elektrik 

Mühendisliği 

Yüksek ve alçak gerilim 

şebekelerinde çevre mevzuatı.

Kapalı elektrik 

tesisatı

“Mesleki risklerin önlenmesi ve 

çevre koruma” bu modülde bir 

bölümdür. Bu bölüm, iç mekan 

elektrik tesisatlarında çevreyi 

korumak için yapılması gerekenleri 

anlatmaktadır. 

İç mekan sistemlerinde enerji 

verimliliği nasıl iyileştirilebileceği 

anlatılır. 

Çevresel etkiyi azaltmak için 

mevcut doğal kaynaklardan 

yararlanma.

İSPANYA
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Eğitim ve kariyer 

danışmanlığı

- Elektrik sistemlerinde elektriksel 

verimlilik ve eko-tasarımcı 

kursunun yapılabilir

Elektrik Enerjisi 

Dağıtım Tesisleri

Modül içerisinde, elektrik 

santrallerinde çevre koruma 

yönetmeliklerine uyum ile ilgili bir 

konuyu içeren “Mesleki risklerin 

önlenmesi ve çevre koruma” başlıklı 

bir bölüm bulunmaktadır.

Enerji tasarrufu çözümleri ve 

sistemleri

En verimli enerji yönetim sistemleri 

hakkında bilgilendirme ve 

kıyaslama. 

Binalarda ortak 

telekomünikasyo

n altyapıları

Bu modülde “Güvenlik, iş risklerinin 

önlenmesi ve çevre koruma” başlıklı 

bir bölüm bulunmaktadır ve bunun 

içinde geri dönüşüm ve çevre 

koruma ile ilgili bir konu 

bulunmaktadır.

Akıllı şebekelerde ve akıllı 

şehirlerde eko-tasarımın önemi

Elektromanyetik enerjinin çevre 

üzerindeki etkileri ve yerel  

antenlerin çevreye etkileri

Domotik Tesisler Bu modülde “Mesleki risklerin 

önlenmesi ve çevre koruma” başlıklı 

bir bölüm bulunmaktadır ve bu 

bölüm Domotik tesislerinde çevre 

koruma yönetmeliklerine uyum ile 

ilgili konuları kapsamaktadır.

Enerji tüketiminin azaltılması.

Aydınlatmanın dış  koşullara 

adaptasyonu.

Sensör ağlarına, enerji hasat 

sistemleriyle güç verilmesi
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Güneş enerjisi 

fotovoltaik 

tesisleri

Güneş enerjisi fotovoltaik tesisleri 

yapılandırma elemanlarının 

tanımlanması.

Özel ölçüm cihazlarının kullanımı -

solarimetre

Ayrıca, bu modülde güneş enerjisi 

tesisatlarında çevreyi korumayı 

kapsayan “Mesleki risklerin 

önlenmesi ve çevre koruma” adlı bir 

bölüm bulunmaktadır.

Uluslararası ve Avrupa çevre 

standardı ve güneş enerjisi 

direktifleri. Çevre ile ilgili hususlar, 

güneş paneli kurulumlarını 

dağıtmak için yetkili yerleri gözetir.

Elektrik 

Makineleri

Modül, elektrik makinelerinde çevre 

koruma ile ilgili konuları “Mesleki 

risklerin önlenmesi ve çevre 

koruma” isimli bir bölüm 

içermektedir. 

Elektrik makinelerinde uluslararası 

ve Avrupa çevre standardı ve 

direktifleri hakkında bilgilendirme. 

Çevre mevzuatına göre izin verilen 

gürültü seviyesi hakkında 

bilgilendirme

İş ve Girişimcilik - Elektrik elektronikte çevreyle ilgili iş 

türleri hakkında bilgilendirme 

İş merkezlerinde 

Yapılandırma

- Elektrik ve elektronik ile ilgili pratik 

faaliyetler

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 

Hakkında Karşılaştırmalı Rapor

Biçimlendirici Kullanım Döngüsü ve Doğal Çevrenin Korunması olarak adlandırılan

müfredatta doğrudan yeşil dostu becerilerle ile ilgili bir eğitim içeriği vardır. Bu meslek

hem kamusal alanda hem de özel büyük, orta ve küçük şirketlerde gerekli

olabilmektedir. Ağaçlandırma, restorasyon ve hidrolojik orman yönetimi ve orman

hasadı çalışmalarının yanı sıra doğal çevrenin kontrol ve izlenmesi gibi konuları

içermektedir.
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BİRLEŞİK KIRALLIK

Hedef Grup Tanımı

Seviye

Bu proje için hedef kitle, ISCED Seviye 3 15-17 yaş arası ‘Mesleki Eğitim

öğrencileri olarak belirlendi. İngiltere’deki eğitim sistemini bu aralığa denk getirmek

çok kolay değildi.

İlk olarak, İngiltere'de mesleki eğitim tanımı, yukarıda tartışıldığı gibi somut değildir.

İkincisi, 15-17 yaş aralığı İngiltere’de mesleki eğitim sistemi için geçerli bir yaş

aralığı değildir. Ulusal sınavlar (“mesleki” yeterlilikler dahil), zorunlu eğitim

sırasında 14-16 yaşlarında yapılır. Mesleki eğitim 16-18 yaş arasındadır.

Son olarak, ISCED’in İngiltere’ye uyarlanması çeşitli nedenlerden dolayı zordur.

ISCED’in 2011’de yayımlanan raporu, İngiltere’yi bir bütün olarak değerlendirdi ve

yeterlilik zorluğu yerine kurum türüne göre kategorilere ayrıldı. Bu, ISCED 3'ün

RQF / CQFW Seviye 2 ve 3'ü (SCQF Seviye 5 ve 6) ifade ettiği anlamına geliyor

(OECD, 2018). Bu raporun Avrupa yönünden amacı nedeniyle biz bu raporda

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) örneğini takip ettik. Çerçeve ISCED ile aynı

seviyededir (EQF 3, ISCED 3'tür). İngiltere'de EQF 3, RQF / CQFW Seviye 2 ve

SCQF Seviye 5'e eşittir. Bu seviyeler, her yaştan öğrencilere açık olmakla birlikte

daha çok 16 yaş üstü öğrenciler tarafından alınmaktadır.

Hedef Meslek

Bu proje inşaat sektöründeki elektrik işlerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla, şu anda

Sektör Konu Alanı (SSA) 5: 'İnşaat, planlama ve inşaat ortamı' ve SSA alt 5.2: 'Bina

ve inşaat' gibi derslere odaklanmaktadır. Bu yeterlilikler Yeterlilik 03 (İnşaat)’ın

altındadır.

Güneş panelleri gibi belirli yeşil teknolojiler için gerekli kalifikasyonlar “Mühendislik

ve Üretim Teknolojileri” altında işlenmektedir.

Elektrikçiler için kalifikasyonlar bu seviyede 2 çeşittir: 1) Elektrik kurulum nitelikleri

ve 2) İsteğe bağlı elektrik tesisatı bileşenleri ile genel inşaat nitelikleri. Örneğin, e,

Pearson BTEC şirketinin Seviye 2 Yapı ve Yapılı Çevre Sertifikası, Elektriksel

Prensip ve Teknikleri Keşfetmek isimli bir modül içermektedir. Bu rapor, sadece

elektrik kurulumuna ilişkin konuları içermektedir.
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Bilgi Kaynakları

Ofqual, İngiltere ve Kuzey İrlanda (https://register.ofqual.gov.uk/) ve Galleri

(https://www.qiw.wales/) için tüm yeterlilikleri açık erişim kaydıyla sağlar. Bu veri

tabanlarından alınan tüm veriler 5 Aralık 2018 itibariyle geçerlidir. İskoçya, bu

yeterlilikler için indirilebilir bir veri tabanı sunmamaktadır bu yüzden de İskoçya’dan

verile manuel olarak alındı. (https://scqf.org.uk/ çerçeve / arama veri tabanı

/).İskoçya’da en son yeterlilik kaydı 2018 yılına aittir. (SQA Akreditasyon)

Elektrikçiler İçin Nitelikler

Elektrikçilik yeterlilikleri İngiltere’de popüler bir şekilde değerlendirilmektedir.

Temmuz-Eylül 2018 döneminde City & Guilds tarafından sunulan Seviye 3

Yeterliliği, İngiltere eyaletinde 9350 farklı yeterlilik arasından en popüler 25.

Yeterlilikti. 9350

Aşağıdaki tabloda, özel olarak inşaatlarda elektrik tesisatı için verilen yeterliliklerin

sayısı gösterilmektedir. (elektrik alanını içeren inşaat yeterlilikleri hariç yani, elektrik

seçenekli genel inşaat nitelikleri hariç), (Temmuz-Eylül 2018 dönemi) Tablo aynı

zamanda her seviyeden her eyaletteki yeterlilik sayıları ile birlikte EQF3

seviyesindeki yeterlilikleri de göstermektedir.

Tablo: İnşaatta Elektrik Kurulum Alanındaki Yeterlilikler

İskoçya, farklı bir sistemi olduğu için ve mesleki eğitim sistematiğinin

kolaylaştırmaya çalıştığı için daha az sayıda yeterliliğe sahiptir.

Elektrik tesisatı için ilk yeterlilik (inşaat nitelikleri dışında), SCQF 7'deki Elektrik

Tesisatında yer alan SVQ (EQF 5)dir. Bu seviyede bu projenin hedef grubu

dışındadır.

İngiltere’de EQF’de bulunan yeterliliklerin üçü, inşaat sektörünün bir parçası olarak

sayılan otoyol bakımı ile ilgilidir. Bu nitelikler, bu rapora dahil edilmemiştir.

Bölge Toplam yeterlilikler 

Temmuz-Eylül 2018 

EQF 3 

seviyesi 

yeterlilikler 

Temmuz-

Eylül 2018 

Uygun 

Kalifikasyon

lar

Uygun 

Kalifikasyonlar 

EQF 3

İngiltere 23,600 4,860 49 6

Kuzey İrlanda Rapor hazırlandığı esnada 

Kuzey İrlanda için veriye 

ulaşılamamıştır. CCEA sitesi 

bilgiyi yayınlamıştır. 

- 31 2

Galler 1155 135 25 2

İskoçya 146 0 5 0
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Yeşil Dostu Yeterlilikler İçerik Analizi 

Aşağıdaki tabloda  elektrik kurulum mesleği EQF 3 seviyesindeki 4 farklı 

yeterliliğin eğitim sürelerini göstermektedir. 

Derecelen

dirme 

Kuruluşu

Yeterlilik Bölge Süre

City and

Guilds

IVQ Elektrik Kurulumunda Diploması Seviye 2
(https://cdn.cityandguilds.com/ProductDocuments

/Construction/Construction/6161/6161_Level_2/C

entre_documents/6161_L2_Qualification_handbo

ok_v3.pdf)

İngiltere, 

Kuzey 

İrlanda

-

City and

Guilds

Elektrik Kurulumunda Diploması Seviye  2 

(Binalar ve Yapılar)(

https://www.cityandguilds.com/-

/media/productdocuments/building_services_indu

stry/electrical_installation/2365/2365_level_2/cen

tre_documents/2365-

02_l2_electrical_installation_qualification_handb

ook_v1-7-pdf.ashx)

İngiltere, 

Kuzey 

İrlanda, 

Galler

490 saat

City and

Guilds

City & Guilds Elektrik Kurulumunda  Teknik 

Sertifika Seviye 2 
(https://www.cityandguilds.com/-

/media/productdocuments/building_services_indu

stry/electrical_installation/8202/level_2/centre_do

cuments/8202-

20_l2_technical_certificate_in_electrical_installati

on_qualification_handbook_v1-3-pdf.ashx)

İngiltere 600 saat

EAL EAL Elektrik Kurulumunda Diploması Seviye 2

(https://eal.org.uk/centre-support/eal-

sectors/electrotechnical/16-level-2-electrical-

installation-textbook- sample/file

Sample Environmental chapter: 

https://eal.org.uk/centre-support/eal-

sectors/electrotechnical/16-level-2- electrical-

installation-textbook-sample/file)

Galler 486 saat

Table EQF 3 Yeterlilikleri Elektrik Kurulumu
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Aşağıdaki tablo, her bir kalifikasyonun her ünitesindeki var olan yeşil dostu

yeterlikler ile ilgili içerikleri ve eklenmesi gerektiği düşünülen tavsiyeleri

içermektedir.
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Seviye 2 IVQ Elektrik Kurulum Diploması

Ünite Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili

İçerik

Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz

bilgiler

Elektrik Tesisatı: İş 

Güvenliği

“Zararlı maddeleri güvenli bir 

şekilde kullanma ve saklama”

Atık bilgi yönetimi alanında Geri 

dönüştürülebilir malzemeler ve 

düşük enerjili ürünler (örneğin LED 

lambalar) hakkında bilgi pratik olarak 

verilebilir. 

Elektrik Tesisatı: 

Malzemeler

Malzemelerin uygunluğu hakkında 

bir rapor ve elektrik üretimi, iletimi 

ve dağıtımının çevresel etkileri 

hakkında bir rapor 

hazırlattırılmaktadır.

-

Elektrik Tesisatı: 

Hesaplamalar, 

kurulum ve çizim

Çevre ile ilgili  vaka çalışmaları, 

çizim / hesaplama / düzenleme gibi 

örneklerde kullanılabilir.

Elektrik Tesisatı: 

Pratik beceriler

Bu ünite öğrenciye elektrik 

sistemlerinin kurulumunu ve tek 

fazlı ev tesisatlarının incelemesini 

yapmaktadır. Öğrenci, Uluslararası 

Elektroteknik Komisyonu’nun alçak 

gerilim elektrik tesisatı uluslararası 

standardı (IEC 60364-8-121) ve yeşil 

denetim standartları gibi enerji 

verimli tasarımı gibi konularda 

bilgilendirilebilir. BREEAM.

Elektrik Tesisatı: 

İletişimve Bilgi 

Teknolojileri

Öğrenci, ulusal ve uluslararası 

standartları (çevre dahil) 

kullanabilmelidir.

-

Elektrik Tesisatı: 

Değiştirme, tamir 

ve planlı bakım

Öğrenci, mevcut aksesuarları 

yükseltilmiş birimlerle 

değiştirebilmelidir. Bu, enerji 

verimsizliğine neden olan 

bileşenlerin tanımlanmasını ve daha 

verimli, iyileştirilmiş olanlarla 

değiştirebilir. 

-



Seviye  2 Binalar ve Yapılarda Elektrik Kurulum Diploması 

Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz bilgiler

“Değerlendirme Kriterleri: Mevcut çevre 

mevzuatıyla ilgili rol ve sorumlulukları 

tanımlayın.” Öğrencinin çevre mevzuatı 

konusundaki farkındalığı  

değerlendirilir.

Bu ünite, elektriğin matematiksel ve bilimsel 

prensipleriyle ilgilenir.

Örnek uygulamalarda çevre ile ilgili vaka çalışmaları 

uygulanabilir. 

Bu ünite, araçların güvenli kullanımı ve kablolama 

sistemlerinin test edilmesi için pratik bir giriştir. 

Temel bir beceri olarak, yeşil yeterliliklerden 

bahsedilebilir. Öğrenciye, Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu’nun alçak gerilim elektrik tesisatı 

uluslararası standardı (IEC 60364-8-1) ve yeşil 

denetim standartları (BREEAM)  gibi enerji 

verimliliğini önceleyen standartlar aktarılabilir.

“Değerlendirme Kriterlerinde 

“Yenilenebilir enerji kaynakları dahil 

elektrik üretme yöntemlerini belirle” 

şeklinde bir kriter vardır. Bu kriterle 

öğrencinin, yenilenebilir elektrik üretimi 

konusundaki bilgisi değerlendirilir.

-

Bu ünite, sektörler arası iletişime 

odaklanmaktadır. Bina Müfettişleri ve 

çevre mevzuatı içeriğe dahil edilmiştir.

Farklı gruplarla iletişimi geliştirmek için çevresel 

konulardaki kilit terimler öğretilebilir.

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 

Hakkında Karşılaştırmalı Rapor
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Ünite Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz

bilgiler

Ünite 201 Bina 

hizmetlerinde 

mühendislik ve 

güvenlik

“Değerlendirme Kriterleri: Mevcut 

çevre mevzuatıyla ilgili rol ve 

sorumlulukları tanımlayın.” 

Öğrencinin çevre mevzuatı 

konusundaki farkındalığı  

değerlendirilir.

Ünite 202 

Elektrik Biliminin 

İlkeleri

Bu ünite, elektriğin matematiksel ve 

bilimsel prensipleriyle ilgilenir.

Örnek uygulamalarda çevre ile ilgili vaka 

çalışmaları uygulanabilir. 

Ünite 203 

Elektrik tesisatı 

teknolojisi

Bu ünite, araçların güvenli kullanımı ve 

kablolama sistemlerinin test edilmesi için 

pratik bir giriştir. Temel bir beceri olarak, 

yeşil yeterliliklerden bahsedilebilir. 

Öğrenciye, Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu’nun alçak gerilim elektrik 

tesisatı uluslararası standardı (IEC 

60364-8-1) ve yeşil denetim standartları 

(BREEAM)  gibi enerji verimliliğini 

önceleyen standartlar aktarılabilir.

Ünite 204 

Kablolama 

sistemleri 

Kurulumu ve 

muhafazası

“Değerlendirme Kriterlerinde 

“Yenilenebilir enerji kaynakları 

dahil elektrik üretme yöntemlerini 

belirle” şeklinde bir kriter vardır. Bu 

kriterle öğrencinin, yenilenebilir 

elektrik üretimi konusundaki bilgisi 

değerlendirilir.

-

Ünite 210 Bina 

hizmetleri 

Mühendisliğind

e İletişim 

Bu ünite, sektörler arası iletişime 

odaklanmaktadır. Bina Müfettişleri 

ve çevre mevzuatı içeriğe dahil 

edilmiştir.

Farklı gruplarla iletişimi geliştirmek için 

çevresel konulardaki kilit terimler 

öğretilebilir.

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 
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City & Guilds Seviye Eletrik Kurulunda Teknik Sertifika Seviye 2 

Ünite Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz

bilgiler

Ünite 201 İş 

Sağlığı 

Güvenliği ve 

Endüstri 

Uygulamaları

Öğrenci, Tehlikeli Atık 

Düzenlemeleri ve çevre koruma gibi 

çevresel mevzuatla tanıştırılır.

-

Ünite 202 

Elektrik Bilimi

Ünite elektriğin matematiksel ve bilimsel 

prensipleriyle ilgilenir.

Örnek olaylarda da çevre ile ilgili l vaka 

çalışmaları kullanılabilir.

Ünite 203 

Elektrik 

Kurulumu 

Öğrenci elektrik sistemlerini 

etkileyebilecek faktörleri öğrenir. 

(çevre, bina, uzun ömür ve dış 

etkiler için sistem seçimi vs.). Bu, 

öğrencinin sistem tasarımında 

enerji verimliliğini göz önünde 

bulundurmasını sağlar

-

Ünite 204 

Elektrik 

Teknolojisi

Öğrenci, yenilenebilir enerji 

kaynakları da dahil olmak üzere,  

elektrik üretme yöntemlerini 

öğrenir.

-

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 

Hakkında Karşılaştırmalı Rapor
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EAL Elektrik Kurulumu Diploması Seviye 2 

Ünite Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz

bilgiler

Elektrik 

Kurulumunda 

Sağlık ve 

Güvenlik 

Öğrenci çevre korumaları ve uygun

atık malzemelerin bertarafı / geri 

dönüşümü gibi konulardaki mevzuat 

hakkındaki bilgisini göstermelidir. 

-

Elektrik 

Kurulumu Teori 

ve Teknolojisi

Öğrenci, yenilenebilir enerji 

kaynakları da dahil olmak üzere  

elektrik üretim yöntemlerini 

öğrenmektedir. 

-

Elektrik Tesisatı 

Yöntemi, 

Prosedürü ve 

Gereklilikler 

Bu ünite sektörler arası iletişime 

odaklanmaktadır. Bina Müfettişleri 

ve çevre mevzuatına dair bilgiler 

içermektedir.

Farklı gruplarla iletişimi geliştirmek için 

çevresel konulardaki kilit terimler 

incelenebilir.

Elektrik 

Tesisatı 

Bu ünite, araçların güvenli kullanımı ve 

kablolama sistemlerinin test edilmesi için 

pratik bir giriştir. Temel bir beceri olarak, 

yeşil yeterliliklerden bahsedilebilir. 

Öğrenciye, Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu’nun alçak gerilim elektrik 

tesisatı uluslararası standardı (IEC 

60364-8-1) ve yeşil denetim standartları 

(BREEAM)  gibi enerji verimliliğini 

önceleyen standartlar aktarılabilir.

Elektrik Bilimi 

Prensipleri

Bu ünite elektriğin matematiksel ve 

bilimsel prensipleriyle ilgilenir.

Örnek çalışmalarında çevre ile ilgili vaka 

çalışmaları kullanılabilir.

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 
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Tablo: EQF4 Seviyesi Elektrik Kurulum Yeterliliklerinde Yeşil Beceriler İçeriği Analizi
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İTALYA

Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini

düşündüğünüz

bilgiler

Elektrik Ve 

Elektronik 

Teknolojileri Ve 

Uygulamaları: 

(ELEKTRİK VE 

ELEKTRİK 

MAKİNALARI, 

BİTKİLER, 

ELEKTRİK 

GÜVENLİĞİ, 

ÇEVRE KORUMA 

CİHAZLARI VE 

YÖNTEMLERİ, 

MALZEME 

ANALİZİ, LCA, 

SOĞUTMA VE 

ISITMA 

SİSTEMLERİ, 

PASİF VE AKTİF 

ETKİLER, CEI 

STANDARTLARI, 

EIA ..)

Bu bölümde ayrıca enerji üretimi ve kullanımı 

açıklanmakta ve analiz edilmektedir. Çevreyle 

ilgisi 3 boyuttadır: a) üretimle ilgili (ve dolayısıyla 

yenilenebilir enerjiyle bağlantılı), b) kullanımına 

dolayısıyla enerjinin verimli kullanımıyla ilgili, c) 

malzemelerin çevrede yarattığı kirlilik açısından.

Ek olarak, hem enerjinin  rasyonel  kullanımı 

hem de enerji verimliliğine genel bir bakış için 

pasif ve aktif donatıların  nasıl ayırt edileceğine 

ilişkin kavramlar içermektedir. 

Bölümde bir ürün/malzeme yaşam döngüsü 

açıklaması vardır: - "Yaşam döngüsü 

değerlendirmesi (LCA)" – (ön üretimden son 

elden çıkarma aşamasına kadar) Bu bölüm 

elektrik sektöründe kullanılan çeşitli malzeme ve 

ekipmanları üretimlerinden geri dönüşümlerine 

kadar incelemektedir.

Modülün büyük bir kısmı, elektrik sektöründe 

uygulanması gereken Avrupa ve ulusal 

yönetmeliklerin incelenmesi, tanımlanması ve 

analizi için çalışmaktadır. Tesislerin ve 

makinelerin kurulmasının işletme, kalite, güvenlik 

ve çevreye saygı açısından nasıl 

sertifikalandırılacağı kavramları incelemektedir. 

Özellikle, CEI düzenlemesi incelenmiştir. Bu 

mevzuat, insanların ve çevre ile etkileşime giren 

her şeyin, belirli CEI 64-8 standardına tam olarak 

uyması ile korunması amaçlı çevre güvenliği 

bölümünü kapsar. Bu standartta, enerji verimliliği 

elektrik sistemleri tasarımı, tasarım aşamasında 

değerlendirilmesi gereken güçler üzerinde 

çevreyi korumaya dair  kavramlar, elektrik 

hatlarının boyutlandırılması, iletken 

kapasitelerinin hesaplanması, cihaz koruması ile 

kablo arasındaki koordinasyon, sıcaklık 

değerlendirmesi, iletken ısıl davranışı, dağıtım 

sistemleri, iletkenler vb. hakkında detay bilgiler 

verilmektedir.

Çevreye saygılı bir 

şekilde  malzeme ve 

bileşenlerin nasıl 

seçilmesi gerektiğinin 

derinlemesine 

incelemesi 

yapılmalıdır. 

Malzeme seçiminde 

malzemelerle ilgili 

analizler ve 

açıklamalar 

yapılmalıdır. Elektrik 

sektöründe, çevreyi 

koruma alanında  

yardımcı olabilecek 

teknolojiler hakkında 

detay bilgi 

verilmelidir. 
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Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini

düşündüğünüz

bilgiler

Elektrik Ve 

Elektronik 

Teknolojileri Ve 

Uygulamaları: 

(ELEKTRİK VE 

ELEKTRİK 

MAKİNALARI, 

BİTKİLER, 

ELEKTRİK 

GÜVENLİĞİ, 

ÇEVRE KORUMA 

CİHAZLARI VE 

YÖNTEMLERİ, 

MALZEME 

ANALİZİ, LCA, 

SOĞUTMA VE 

ISITMA 

SİSTEMLERİ, 

PASİF VE AKTİF 

ETKİLER, CEI 

STANDARTLARI, 

EIA ..)

Bu bölüm elektrik ve elektroniğin genel 

prensiplerini içerir. Özellikle, elektrikli ve 

elektronik makineleri nasıl tanıyacağınızla ilgili 

kavramlar içermektedir. Örneğin: operasyon, 

kullanım, yapım özellikleri, elektronik sürücüler 

ve enerji tüketimi. Ayrıca, hem ekipmanla hem de 

elektrik ve elektronik dağıtım ve otomasyon 

sistemlerinin çevreye etkisinden 

bahsedilmektedir.

Bu bölümde ayrıca enerji üretimi ve kullanımı 

açıklanmakta ve analiz edilmektedir. Çevreyle 

ilgisi 3 boyuttadır: a) üretimle ilgili (ve dolayısıyla 

yenilenebilir enerjiyle bağlantılı), b) kullanımına 

dolayısıyla enerjinin verimli kullanımıyla ilgili, c) 

malzemelerin çevrede yarattığı kirlilik açısından.

- Ek olarak, hem enerjinin  rasyonel  kullanımı 

hem de enerji verimliliğine genel bir bakış için 

pasif ve aktif donatıların  nasıl ayırt edileceğine 

ilişkin kavramlar içermektedir. 

Bölümde bir ürün/malzeme yaşam döngüsü 

açıklaması vardır: - "Yaşam döngüsü 

değerlendirmesi (LCA)" – (ön üretimden son 

elden çıkarma aşamasına kadar) Bu bölüm 

elektrik sektöründe kullanılan çeşitli malzeme ve 

ekipmanları üretimlerinden geri dönüşümlerine 

kadar incelemektedir.

Modülün büyük bir kısmı, elektrik sektöründe 

uygulanması gereken Avrupa ve ulusal 

yönetmeliklerin incelenmesi, tanımlanması ve 

analizi için çalışmaktadır. Tesislerin ve 

makinelerin kurulmasının işletme, kalite, güvenlik 

ve çevreye saygı açısından nasıl 

sertifikalandırılacağı kavramları incelemektedir. 

Özellikle, CEI düzenlemesi incelenmiştir. Bu 

mevzuat, insanların ve çevre ile etkileşime giren 

her şeyin, belirli CEI 64-8 standardına tam olarak 

uyması ile korunması amaçlı çevre güvenliği 

bölümünü kapsar

Çevreye saygılı bir 

şekilde  malzeme ve 

bileşenlerin nasıl 

seçilmesi gerektiğinin 

derinlemesine 

incelemesi 

yapılmalıdır. 

Malzeme seçiminde 

malzemelerle ilgili 

analizler ve 

açıklamalar 

yapılmalıdır. Elektrik 

sektöründe, çevreyi 

koruma alanında  

yardımcı olabilecek 

teknolojiler hakkında 

detay bilgi 

verilmelidir. 
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Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini

düşündüğünüz

bilgiler

Elektrik Ve 

Elektronik 

Teknolojileri Ve 

Uygulamaları: 

(ELEKTRİK VE 

ELEKTRİK 

MAKİNALARI, 

BİTKİLER, 

ELEKTRİK 

GÜVENLİĞİ, 

ÇEVRE KORUMA 

CİHAZLARI VE 

YÖNTEMLERİ, 

MALZEME 

ANALİZİ, LCA, 

SOĞUTMA VE 

ISITMA 

SİSTEMLERİ, 

PASİF VE AKTİF 

ETKİLER, CEI 

STANDARTLARI, 

EIA ..)

-Bu standartta, enerji verimliliği elektrik sistemleri 

tasarımı, tasarım aşamasında değerlendirilmesi 

gereken güçler üzerinde çevreyi korumaya dair  

kavramlar, elektrik hatlarının boyutlandırılması, 

iletken kapasitelerinin hesaplanması, cihaz 

koruması ile kablo arasındaki koordinasyon, 

sıcaklık değerlendirmesi, iletken ısıl davranışı, 

dağıtım sistemleri, iletkenler vb. hakkında detay 

bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, bir tesisin veya sistemin enerji 

sertifikasyonunun nasıl yapıldığına ilişkin 

yöntemler açıklanmaktadır. Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (VIA) belgesinde, önleme ve 

koruma önlemlerini tanımlamak amacıyla 

faaliyetlerin, süreçlerin, malzemelerin ve bitkilerin 

çevresel yönleri incelenmiştir.

Çevreye saygılı bir 

şekilde  malzeme ve 

bileşenlerin nasıl 

seçilmesi gerektiğinin 

derinlemesine 

incelemesi 

yapılmalıdır. 

Malzeme seçiminde 

malzemelerle ilgili 

analizler ve 

açıklamalar 

yapılmalıdır. Elektrik 

sektöründe, çevreyi 

koruma alanında  

yardımcı olabilecek 

teknolojiler hakkında 

detay bilgi 

verilmelidir. 
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Kurulum ve bakım 

Teknolojileri ve 

teknikleri, 

(STANDARTLAR, 

ÇEVRE 

BELGELERİ, 

ÖLÇME, 

KONTROLLER, 

YOL, APE, 

ENERJİ 

DÖNÜŞTÜRME, 

vb. ...):

Bu bölümde, temel elektrik elektronik 

bileşenlerinin nasıl tanıtımı yapılmaktadır; Sistem 

bileşenlerinin verilerinin ve teknik ve çevresel 

özelliklerinin nasıl yorumlanacağı hakkında 

bilgiler vardır. Örneğin: Cihazlar ve sistemler ne 

kadar enerji tüketiyorlar? Bir kurulumun 

destekleyebileceği maksimum yük ve minimum 

değerler nelerdir?  vb.…

Tesislerin ve ilgili makinelerin nasıl 

sertifikalandırılacağına ilişkin kavramları (işletme, 

kalite, güvenlik ve çevreye saygı vb.) 

kapsamaktadır: Ayrıca, çalışma koşullarını 

sürdürmek için araçların, uygun yöntemlerin ve 

teknolojilerin insan sağlığı ve çevre koruma 

yönetmeliklerine uygun şekilde  nasıl 

kullanılacağı açıklanmaktadır.

Testlerin nasıl yapıldığına dair pratik ve teorik 

alıştırmalar da bulunmaktadır. Bu sayede çevre 

düzenlemelerine uygun olarak yapılacak ölçüm 

ve kontroller için en uygun araçları belirlemek 

mümkün olmaktadır.

Bu bölümde bir tesis veya binanın çevresel etki 

değerlendirmesi ve yönetim ile ilgili önleme 

kriterlerini ve çevre korumasını incelemek için 

“ÇED” in uygulanmasına ilişkin bazı yönergeler 

bulunmaktadır. Ayrıca  “APE” enerji 

sertifikasyonunun gerektirdiği koşullara, sistem 

ve ekipmandaki eylem yönetimi ile ilgili olarak  

nasıl ulaşılacağı aktarılmaktadır. 

Aynı zamanda enerji dönüşüm tesislerinde nasıl 

hesaplama yapılacağına dair bilgiler vardır. 

Örneğin: verimler, enerji gereksinimleri, 

emisyonların hesaplanması veya tahmini: CO2, 

HC, NOx, vb ...

Kurulum aşamaları boyunca makinalar ve parça 

tanımlamaları ve bunların çevresel etiketlerin 

tanınması ve makinelerin kullandığı enerji 

tüketiminin hesaplanmasına dair bilgiler vardır.

Elektrik alanında 

çevreyle ilgili 

sorunların nasıl 

tanımlandığını bilmek 

ve çevreyi korumaya 

yönelik stratejileri 

meslek etiğine uygun 

ve yürürlükteki 

mevzuata uygun 

olarak kullanabilecek 

şekilde eğitim 

verilmelidir.. Örneğin, 

gerçek bir elektrik 

sistemini kontrolünü 

ve izlenmesini 

gerçekleştirerek 

uygulamaya koymak.  
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Teknolojik 

laboratuvarlar, 

(TESİS TASARIMI, 

ENERJİ 

TASARRUFU, ISI, 

SICAKLIK, İKLİM, 

İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİ, 

EKOLOJİ, ÖZEL 

ISI, İLETİM, vb. ...):

Bu bölümde tesis verimliliği ile ilgili kavramlar 

vardır. Bir sistemin bütünleşik planlamasına 

özellikle dikkat edilir. Bu şekilde çevresel 

sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve enerji 

tasarrufu olmayı hedeflenmektedir.

Özellikle, ısı ve sıcaklık kavramını analiz 

etmektedir. Özel olarak, aktif ve pasif çevresel 

kontrol sistemlerini analiz eder, ısı 

hesaplamasını, ısıl güç, özel malzeme ısısı, 

kapasite ve ısıl direnç, geçirgenlik ve ısı akışını 

öğretir. Enerji verimliliği ile doğrudan ilgilidir. 

İklim ve iklim değişikliğinin sonuçları hakkında 

bilgiler içerir. Öğrencilere, Dünya'nın 

kaynaklarının özensiz kullanımı ile  ilgili olarak 

gezegenin mevcut durumu ve modifikasyonuna 

genel bir bakış sunulmaktadır.

Ekoloji veya doğal kaynakların sürdürülebilir 

kullanımı ve uygun atık yönetimi yoluyla çevrenin 

nasıl korunacağına dair konulara önem 

verilmektedir. 

Doğal olayları veya enerji açısından yapay 

sistemleri yorumlamak araçlar öğretilmektedir. 

İlgili yasalarla belirlenen enerji türleri hakkında 

bilgiler vardır. 

İşyerinin (tesisler)

sürdürülebilirliğini

sağlayacak şekilde

ve çevreye saygılı

olarak yapılacak

bakım işlerine uygun

araç ve teknolojileri

tanımlamak için

laboratuvarda

gerçekleştirilecek test

ve ölçümler

konusuna ağırlık

verilmelidir.

Grafik Tasarım  

Teknolojileri ve 

Teknikleri, 

(YAZILIM, ÇEVRE 

ETİKETLERİNİN 

TANIMLANMASI, 

TASARIM, 

ÇİZİMLER, vb.):

Bu modül, grafik tasarımlar,  hesaplama araçları 

ve özel BT uygulamaları sayesinde,  muhakeme 

geliştirerek verilerin nasıl analiz edilip 

yorumlanacağına ilişkin kavramları içerir. 

Özellikle, CAD yazılımını kullanarak mekanik 

çizimlerin nasıl okunup çoğaltılacağına ilişkin 

bilgiler  vardır. Bu bölümde, tüm operasyonel 

aşamaların nasıl organize edileceğine, enerjinin 

olası kullanılacağına, çeşitli enerji kaynaklarının, 

makinelerin, bileşenlerin, vb. enerji verimliliği 

açısından sınıflandırılmasına özel önem 

verilmektedir.

Güç kaynağı ve ilgili

çevresel koruma

yöntemlerini nasıl

tanımlanacağı

konusunda bilgiler

gerekir.. Çevresel

sürdürülebilirliği

sağlamak için bir

kondansatörün

elektriksel bir bileşen

olarak davranışı

anlatılmalıdır.
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Mekanik

Teknolojiler ve

Uygulamalar,

(YENİLENEBİLİR

ENERJİ,

YENİLENMEYEN

ENERJİ,

FOTOVOLTAİK,

EOLİK,

JEOTERMİK

SİSTEMLER,

ENERJİ

DÖNÜŞÜMÜ,

STANDARTLAR

VE

UYGULAMALAR,

ETCC ...):

Farklı enerji biçimleriyle ilgili kavramlar hakkında 

bilgilendirmeler içerir. Yenilenebilir enerjilerden 

şunlara dair bilgiler vardır: güneş, rüzgar, 

jeotermal, deniz ve hidroelektrik enerji ve 

biyokütleden üretilen enerji. Ayrıca yenilemeyen 

enerjiler hakkında da bilgi içerir. ( fosil yakıtlar ve 

nükleer enerji vb.) 

Bu derste, farklı türlerdeki yenilenebilir enerji 

tesislerinin nasıl tasarlanacağı anlatılmaktadır. 

Örneğin termal, fotovoltaik, jeotermal ve rüzgar 

enerjisi kullanan tesisler ve bu tür enerjilerin 

karışımını kullanan tesisler. 

Pratik tecrübelerden başlayarak enerji 

dönüşümleriyle ilgili nitel ve nicel olayların nasıl 

analiz edileceğine dair görüşlerden 

bahsedilmektedir.

Çevre güvenliği mevzuatının elektrik sektörüne 

nasıl uygulanacağı, tesis ve çevre güvenliği ile 

ilgili teknikleri kullanarak genel bir elektrik 

sisteminin nasıl inşa edileceğine dair bilgiler 

vardır. Ayrıca, güvenlik düzenlemelerinin nasıl 

okunacağını ve yorumlanacağını ve güvenlik ve 

çevre ile ilgili mevcut mevzuata uygun cihazları 

kullanarak tesislerin nasıl tasarlanacağını da 

kapsamaktadır. 

Deneyler veya atölye 

çalışmaları yoluyla 

yenilenebilir enerji 

konusunda edinilen 

bilgilerin pratik olarak 

öğretilmesi 

gerekmektedir.
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ROMANYA

İnşaatta elektrikçilik alanını yoğunlaşırmıştır:

Elektrik Sektöründe Çevre Dostu Yeterliliklerle İlgili Müfredat 

Hakkında Karşılaştırmalı Rapor

Modül Yeşil Dostu Yeterliliklerle İlgili İçerik Eklenmesi gerektiğini 

düşündüğünüz bilgiler

Elektroteknikte 

genel teknolojiler

Grafik gösterimleri, ölçme ve kontrol 

araçları, genel şifre kırıcıların 

incelenmesi; genel çilingir işleri ile ilgili 

çevreyi korumaya  ve atık yönetimi 

kurallarına dair bilgiler içermektedir. Bu 

bilgiler şunlardır:  malzemelerin geri 

kazanılması ve yeniden kullanılması; 

teknolojik işlemlerin hazırlık çalışmaları 

(temizleme, yalıtımı çıkarma); hazırlık 

çalışmaları ile ilgili çevre koruma ve atık 

yönetimi kuralları; iş esnasındaki 

tehlikeler hakkında uyarma yolları.

Metal yüzeylerin ve plastiklerin 

mekanik ve fiziksel iyileştirilmesi 

ve atıkların seçilmesine dair 

bilgiler. 

Elektrik alanlarındaki ambalaj 

atıklarının seçimi

Döngüsel ekonomi hakkında 

bilgiler: atık ve kaynak 

kullanımının minimuma 

indirilmesi, ürün ve malzemeleri 

elden geldiğince uzun süre 

kullanmak, kaynakların yeniden 

kullanımı ve bu sayede katma 

değer yaratılması.  

Elektrik sektöründeki  yeniden 

kullanılabilir malzemeler hakkında 

bilgi

Elektrik Ekipmanı 

Bileşenleri

Modül elektroteknik malzemelerin 

sınıflandırılmasını yapıyor  ve genel 

özelliklerini inceliyor. (elektrikli ekipman 

bileşenlerinin imalatında kullanılan 

malzemeler; elektrikli ekipman 

bileşenleri; çevre Yönetimi  ve Atık 

Yönetimi normları; çevre koruma için 

atık yönetimi; malzemelerin geri 

kazanılması ve tekrar kullanılması)

Metal yüzeylerin ve plastiklerin 

modellenmesinde meydana gelen 

atıkların seçimi ve 

sınıflandırılması

Elektrik alanlarındaki ambalaj 

atıklarının seçimi 

Döngüsel ekonomi hakkında 

bilgiler: atık ve kaynak 

kullanımının minimuma 

indirilmesi, ürün ve malzemeleri 

elden geldiğince uzun süre 

kullanmak, kaynakların yeniden 

kullanımı ve bu sayede katma 

değer yaratılması.  

Elektrik sektöründeki  yeniden 

kullanılabilir malzemeler hakkında 

bilgi
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Sürekli akım ve 

alternatif akım 

için önlemler

Orta ve alçak gerilim elektrik 

hatları için çevre üzerindeki etkisi 

( arazi işgali, orman temizliği, 

görsel kirlilik ve diğer yapı 

elemanları ve tesisleriyle olan 

etki)

Mıknatıslı ve elektrik akımı içeren 

alanların insan sağlığı üzerindeki 

etkisi (sinir ve kas hücrelerinin 

indüklenen akımlarla uyarılması 

akut etki )

Elektrikli Aletler Düşük voltajlı elektrikli cihazları 

incelemektedir. (elektrikli cihaz 

bağlantılarının montajı alçak gerilim 

elektrikli cihazlar, alçak gerilim 

cihazların bakımı; elektrikli aletlerle ilgili 

çevre koruma ve atık yönetimi kuralları)

Elektrikli cihazların sökme / bakım 

işlemlerinde malzemelerin geri 

kazanılması ve tekrar kullanılması.

Akıllı ampul, akıllı fişler  hakkında 

bilgi

Elektrikli 

Makineler

Elektrikli otomobillerle ilgili genel 

kavramları incelemektedir. (elektrikli 

makine bağlantılarının montajı elektrikli 

makinelerin bakımı, çevre koruma ve 

atık yönetimi kuralları, elektrikli 

makinelerin montajı / bakımı işlemleri 

esnasında malzemelerin geri 

kazanılması ve tekrar kullanılması.

Elektrik jeneratörlerinde 

yenilenebilir kaynaklarının 

kullanımı

Elektrikli makinelerde alternatif 

enerjileri daha fazla

erişilebilir ve daha verimli 

kaynaklar haine nasıl getirebiliriz,

Enerji üretimi için alternatifler 

(güneş, rüzgar, nükleer, 

hidroelektrik, jeotermal).
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Binalarda Elektrik 

Tesisatı

Binalara (konut, endüstriyel, ofis, ofis 

alanı) özgü elektrik tesisatlarını 

incelemektedir. (zayıf akım elektrik 

tesisatlarına özgü malzemeler; binalara 

özgü elektrik tesisatı kurulumu için 

gerekli elektrikli aletler; inşaatlarda 

elektrik tesisatlarında kullanılan 

elektrikli makineler; zayıf akım elektrik 

tesisatı kurulumu teknolojisi, zayıf akım 

elektrik tesisatı kurulumunda 

doğrulama, binalara özel aydınlatma 

sistemleri, çevreye duyarlı bina 

yapımında özel elektrik sistemleri) 

Elektrik tesisatı kurulumunda 

taleplerinin nedenleri ve etkileri;

Zayıf akım elektrik tesisatı kurulumu ve 

tamir edilmesi, çevresel ve atık yönetimi 

kuralları:

Binalarda çevre koruma normları: çevre 

koruma kanunu, Avrupa çevre normları, 

inşaat işlerine özgü çevre koruma 

faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

yürütülmesi için teknik normlar;

Binalarda atık yönetimi kuralları: 

atıklardan kaçınma, geri dönüşüm ve 

yeniden kullanım ile ilgili mevzuat: atık 

kategorileri, geri dönüştürülebilir 

endüstriyel atıklar;

Şantiyelerdeki hava kirliliği ile ilgili 

kurallar.

Bir evde enerji ihtiyacının 

hesaplanması ve bu ihtiyaca göre 

güneş enerjisi sisteminin tasarımı.

LED aydınlatmalarda enerji 

verimliliği, Aydınlatma kalitesi ve 

görsel olarak rahatlık, Konsept ve 

estetik olarak avantajları

Bir dizi sensörden bilgi alan ve ilk 

programlamada yapılan 

senaryolar vasıtasıyla elektrik 

alıcılarına doğrudan veya 

doğrudan elektrik tüketicilerine 

komutlar gönderen bir merkezi 

istasyon konsepti olan Akıllı ev.

Z-dalgası olarak adlandırılan 

uluslararası kablosuz iletişim dili: 

otomatik aydınlatma kontrolleri, 

otomatik panjur kontrolleri, tavan 

pencereleri veya otomatik 

panjurlar, sensörler tarafından 

sağlanan bilgilerden veya 

telefonla veya tablet aracılığıyla 

manuel olarak verilen 

siparişlerden basit açma / 

kapama senaryolarını veya 

programlamaları 

Gibi konularda bilgilendirme 

yapılmalıdır.
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Güneş panelleri 

için elektrik 

tesisatı

Güneş enerjisini elektriğe 

dönüştürmenin kuralları 

incelenmektedir.(güneş enerjisinin 

termal enerjiye dönüşümü; elektrik 

tesisatları için güneş panelleri; güneş 

panellerine özgü elektrikli bileşenler ve 

cihazlar; güneş panelleri elektrik 

tesisatı yapma teknolojisi; güneş 

panelleri tesisatlarının doğrulanması; 

kalite standartları; güneş panelleri 

elektrik tesisatlarının bakımı, onarımı ve 

doğrulanması; çevresel ve atık yönetimi 

kuralları.

Çevre koruma normları: çevre koruma 

kanunu, Avrupa çevre normları, inşaat 

işlerine özgü çevre koruma 

faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

yürütülmesi için teknik normlar;

Atık yönetimi kuralları, atıklardan

kaçınma, geri dönüşüm ve yeniden

kullanım ile ilgili mevzuat, farklı atık

kategorileri, geri dönüştürülebilir

endüstriyel atıklar.

güneş panellerinin verimliliği 

hakkında bilgi
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