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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitimin 
kalitesinin artırılması hedefiyle METEK III projesini hayata geçirdi. Öğretmen ve idarecilerin 
gelişimine katkı sağlamak, kaliteli eğitime katkı sağlamanın önemli yollarından birisidir. Hem 
mesleki ve teknik eğitimde yer alan öğrenciler, hem de ortaöğretime geçecek öğrenciler için 
mesleki ve teknik eğitim cazip bir seçenek haline getirilmelidir. Bu amaçla başlatılan METEK 
III projesi, “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini” kurarak, Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite 
Güvencesi ile uyumlu biçimde mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine katkı sunacaktır. 

Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin 
sürekli mesleki gelişimini merkeze alarak 
eğitim ve sektör işbirliğini güçlendirmeye 
yönelik olarak görev yapacak olan 
Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri 
belirlendi. Proje kapsamında 15 Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi aynı zamanda 
Sektörel Mükemmeliyet Merkezi olarak 
görev yapacak. 

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri alan bazlı 
olarak kurulacak ve bu alanlarda görev yapan 
öğretmenlerin mesleki gelişimi için sektörle 
işbirlikleri kuracak. Sektördeki gelişmeler 
takip edilerek öğretmenlerin gelişim ihtiyaçları 
eşleştirilecek ve işbaşında eğitim faaliyetleri 
Merkezler tarafından koordine edilecek. Bu 
sayede öğretmenler ile sanayi arasındaki etkileşim 
mesafesinin azaltılması amaçlanıyor.

Projenin başat faaliyetlerinden olan mesleki ve 
teknik alan öğretmenlerinin işbaşı eğitimi faaliyeti 
için hazırlıklar tamamlandı. Projenin 25 pilot 
alanında 3000 öğretmen işbaşı eğitimler alacak. 
Bu eğitimlerin planlaması için en önemli faaliyet 
olan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlandı. 8000’den 
fazla alan öğretmeninin katılım sağladığı araştırma 
süreci sonunda 25 pilot alanda öğretmenlerin özel 
alan yeterliklerine dayalı ihtiyaç analizi sonuçları 
elde edildi. Bu sayede işbaşı eğitimler daha isabetli 
biçimde tasarlanacak.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Gü-
vencesi uygulamaların güçlendirilme-
si faaliyetleri projenin en önemli konu 
başlıklarından birisidir. Bu doğrultuda 
mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan 
kamu kurumları, sosyal ortaklar ve sek-
tör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan 
Çekirdek Çalışma Grubu eğitimleri ta-
mamlandı. 12-13 Ocak 2022 tarihlerin-
de Ankara’da düzenlenen eğitimde Ka-
lite Güvencesi bağlamında uluslararası 
örnekler mesleki ve teknik eğitime uy-
gun olarak ele alındı ve Almanya Fede-
ral Mesleki Eğitim Enstitüsü (BIBB) ile 
uzaktan bağlantı yöntemiyle bilgi pay-
laşımında bulunuldu. Çekirdek Çalışma 
Grubu çalışmalarını ilerleyen süreçte 
devam ettirecek. 

ÇEKİRDEK ÇALIŞMA GRUBU 
EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
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Sosyal medyada bİzİ takİp edİn!

Bu bülten Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu bültenin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum 
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.
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EĞİTİM 
İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU 
TAMAMLANDI

Daha kaliteli bir mesleki eğitim için tüm tarafların işbirliğini sağlamak 
ve farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulan Kurul, ilgili kurumların 
ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşturuldu. Kalite Güvencesi 
çalışmalarının gerekliliklerine uygun olarak katılım ve işleyişte esnek 
bir yapıya sahip olarak tasarım yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim 
Kalite Danışma Kurulu’nun 6 ayda bir gerçekleştireceği toplantılar 
ile mesleki ve teknik eğitimde Dünya standartlarında kalite güvence 
sisteminin en etkili şekilde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi 
için yön belirleyici çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor. Kurulun 
ilk toplantısı 26 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KALİTE 
DANIŞMA KURULU KURULDU

https://twitter.com/metekprojesi
https://www.linkedin.com/company/metek-projesi
https://www.youtube.com/channel/UC8011_ShOj9cuygPcGfo7ZQ
https://www.instagram.com/metekprojesi/
https://www.facebook.com/metekprojesi/

