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MAASTRICHT SONR'.ASI AB EGİTİM ve GENÇLİK
PROGRAMLARI
. Adil KARAMAN•
GİRİŞ
Yaşanmakta olan büyük ekonomik ve politik değişikliklerin yönlendirmesiyle,
Avrupa Bjrliği eğitim ve öğretim politikaları da köklü değişimler geçirmektedir. Eğitime
i liş kin 1976,, tarihli ilk ey lem planından günümüze. Avrupa Birliği örganlaı:.ı ve ulusal
düzeyde üye ·uık e l er. bu alanda işbirliği için büyük çaba harcamışlardır.

AB üyesi dev letler. Avrupa ' nın geleceğini değişim, mobilite ve dolaşım serbestisine

bağlı olarak değerlendirmeleri nedeniyle diğer üye ülkelerin eğitim sistemleri hakkında bilgi
sah ibi olmaya önem vermektedirler." Avrupa Birliği içinde bilgi, deneyim ve yeniliklerin

değişimi, karar mekanizmalarının daha sağlıklı .kararlar almasına yardımcı olacağı .gibi

eğit im alanındaki işb irli ği, Avrupa boyutunun uzlaşma içinde gerçekleşmesine katkıda
bulunacaktır.

Bu alanda, AB ' nin bütün faaliyet prog ramları , ilye ülkeler ve Komisyon'dan gelen
üst dü zey yetk ilil erin oluşturduğu 'Eğ itim Komitesi' tarafından, Topluluk seviyesinde
koordin e ed ilm ekted ir. Eğ i t im Komitesi ise Bakanlar Konseyi'nce yönlendirilmektedir.
Ay rıca . A8 Komisyonu ' na bağlı ·insan Kaynakları, Eğitim, Öğretim ve Gençlik Görev
Gücü ' eğ itim a l a nınd a önemli görev ler üstl enmiştir. Comett, Erasmus, Lingua, Tempus,
Petra, Eurotecnet, Force, iris, Youth, Eurydice ve Ario'n programları, Maastricht Antlaşması
ön cesinde. Topluluk düzeyinde uygulanan eğitime yönelik başlıca Topluluk programlarıdır.
MAASTRİCHT ÖNCESİ DÖNEMDE

AB EGİTİM POLİTİKASI

Av rupa Ekonomik Topluluğu'nun temelini oluşturan Roma Antlaşması , Topluluk
eğ i tim ve mesleki eğ itim politik as ın a ili şkin temel düzenlemelerin yer aldığı kurucu bir
metindir. Antlaşma'nın 128. maddesi ; Avrupa Komjsyonu'nun önerisi üzerine, Ekonomik
ve Sosyal Konsey ' e da nı şt ıktan sonra Avrupa Konseyi'nin , ulusal ekonomilerin ve Ortak

Pazar'ın gel i ş imin e uyum sı:ı~~y acak biçimde bir meslek i eğitim politikası ge liştirilın ~si
yönünde genel prensipleri belirlemesin i öngörmüştür. Bu çerçevede ilk ça lışm a lar, bu
kon uda . 1963 tarihinde kabu 1 edilen Konsey kaı;arına kadar gecikmiştir. 1958- 1972
dönem inde gerçek l eştiril e n ge li şm e l er, istenilen düzeye ulaşamam ıştır. AB mes leki eğ itim
politikasının esas ını o lu şt uran 1974 tarihli Komisyon kararı ile eğitim in milli bir sistem
o ldu ğu v urg ul a nmı ş, üye ülkelerin milli eğ itim sistemlerinin entegrasyon sürecinde
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ve eğitim programlahnın koordinasyonu için, üye devletlerin
bir komitenin kurulması konularında görüş birliği sağlanmıştır. Bu
Topluluk Eğitim Eylem
çalı şm a ların sağladığı ivme ile Avrupa Konseyi 1976 yılında
çalışmaları takiben,
başarılı
ki
Programı ' nı kabul edilmiştir . 1972-1980 yılları arasında
er yaşanmaya
değişiml
rda
politikala
yönelik
Topluluk sosyal politikasında ve eğitime
eğitim
arasında
1
ülkeler
üye
önce
an
nmasınd
tamamla
baş lamıştı r. Topluluk'ta, 'Tek Pazar' ın

'standartlaştırılmaması'
temsilcil erinden oluşan

a lanında:

-Üye ülkelerin

eğitim

sistemlerinden sorumlu kamu ve özel. kurumlar

arasında

i ş b i rli ğ i kurulmasının;

-Gençlere yönelik eğitim, öğrenim ve rehberlik
k aza ndırıcı şekilde düzenlenmesinin ;

kuruluşlarının

mesleki nitelik

-Eğ itimde fırsat eşitliği sağlanmasının ;

desteklenmesinin önceliğe sahip olduğu
ki projelerin koordinasyonunu hedef
düzeyde
bölgesel
ve
ulusal
a,
be lirtilmiştir. Bi.ı koriulard
arası
alan Topluluk ülkelerinin amacı , Tek Pazar'ın tamamlanmasından önce· bölgeler
ının
imkanlar
istihdam
yeni
ve
farklılıkl arın azaltılarak vasıflı işgücü eksikliğinin giderilmesi
-Mes leki

sağ l anmas ıydı.

eğ itim uzmanlarının değişiminin

2

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI İLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER

organ ve kurumları da, kuruluş yıllarından beri üye ülke
çalışmaktadır . 1951
v atand aş larına eğ itim ve öğretim ile ilgili alanlarda destek olmaya
Antlaşması ve
Roma
tarihli
1957
ak,
başlayar
sı'ndan
Antlaşma
y ılında imzalanan AKÇT
tarihinde
Maastricht Antlaşması'nda bu konu ön planda yer almıştır.3 7 Şubat 1992
AB'nin
sı'
Antlaşma
Birliği
'Avrupa
giren
e
yürürlüğ
imzalanarak 1 Kasım 1993 tarihinde
k,
Toplulu
ile
sı
Antlaşma
ht
Maastric
.
olmuştur
noktası.
ge lişmesinde önemli bir dönüm
ında
boyutlar
sosyal
ğun
Toplulu
birlikte
ile
me
bütünleş
ik
kuruluşunda hedef alınan ekonom
4
derinleşmeye ve siyasi birliğe de yönelmiştir.
Avrupa

·

Birliği

Aysen Tokol ; Uluslararası Sosyal Politika; Bursa 1995; s. 108.
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Yayını ; Ankara 1997; s. 33.
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Avrupa Birliği Antlaşması ile Topluluğun ortak politika ve müdahale alanına, eğitim
· ve mesleki eğitim de alınmıştır. 'Eğitim, mesleki eğitim ve gençlik' başlığı altında toplanan
ile,
bu yeni müdahale alanında Topluluğun, daha önceden çeşitli programları aracılığı
Böylece
mıştır.
kazandırıl
kimlik
yasal
bir
yeni
rine
mesleki eğitime yönelik faaliyetle
Maastricht Antlaşması; mesleki eğitim ile sanayi yapısındaki değişim ve istihdam arasında
yöntemi geçerli kabul
doğrudan bir bağ kurmuş, ayrıca bu alanda ortak karar alma
olması , bu alanlarda
edilmiştir. Bakanlar Konseyi'n de nitelikli oyçokluğunun yeterli
uyumlaştırılmaması
rın
Topluluğun etkinliğini artırmasına rağmen, ulusal mevzuatla
5
vurgu lanm ıştır.
· Avrupa Birliği Antlaşması'nın 118. maddesinde, Komisyon'un, sosyal sorunlara
mesleki ilerleme eğitimi
ilişkin görevleri arasında, üye devletler arasında mesleki eğitim ve
maddelerin oıtak başlığı
127.
ve
126
en,
belirtilirk
olduğu
sağlaması
konularında işbirliğinin
almıştır.
yer
şeklinde
gençlik'
ile
eğitim
mesl.eki
'genel ve
Maastricht Antlaşması, teknolojik değişim terin beraberinde getirdiği zorluklarla başa
endüstrisinin rekabet
çıkmak gayesiyle endüstriyel uyumu kolaylaştırmak ve Avrupa
ele alarak,
konusunu
eğitim'
'sürekli
gücünü artırmak için çalışma yaşamı boyunca
6
maddeleri
127.
ve
126
nın
Antlaşma'
Topluluk yetkilerinin sahasını genişletmiştir. Böylece,
7
.
kılınmıştır
yetkili
alanda
bu
Birlik
ve'
ile konu daha aktüel hale getirilmiş
Yeni bir eğitim politikası geliştiren 126. maddeye göre: "Topluluk, üye ülkelerin
kültür ve dil farklılıkları ile eğitim s\stemlerinin organizasyonu ve öğretimlerinin kapsamı
konusundaki sorumluluklarını gözönüne alarak, üye ülkeler arasında işbirliğinin teşvik
edilmesi ve gerekirse çalışmalarının tamamlanması ve desteklenmesi yoluyla eğitim
kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Topluluk faaliyetleri şunları amaçlamalıdır:
-Üye ülkelerin dillerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla eğitimde Avrupa
boyutunun geliştirilmesi,
yoluyla
-Eğitim periyodlarının ve diplomaların akademik tanınmasının teşviki
,
artırılması
nin
mobilitesi
in
öğrenciler
ve
öğretmen
karşılıklı olarak
-Eğitim

kurum tarı

arasında işbirliğinin teşvik

edilmesi,

-Üye ülkelerin eğitim sistemlerinin ortak sorunlarına ilişkin deneyim ve bilgi
değişiminin geliştirilmesi,

5

Bahadır Kaleağası; Avrupa Birliği'nin Yetkileri ve Karar Alma Mekanizmaları; İKV

no. 132; İstanbul 1996; s. 75.
European Communities Commission; Comett 11-Evaluations; Luxembourg 1993; p. 1.
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Geleceği" ; Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri (Fethiye,
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-Gençlerin ve öğretmenlerin karşılıklı değişiıninin teşvik edilmesi,
-Uzaktan öğretim in gelişim inin sağlanması."
Topluluğa özel bir mesleki eğitim politikası oluşturan 127. maddeye göre
ise:
''Topluluk. Uye Ulkelerin kendi mesleki eğitimlerinin kapsam ve organizasyonlarındaki
sorumlu luklarını gözönilne alarak, Uye Ulkelerin çalışmalarını tamamlayıcı ve destekley'
ici
bir mesleki eğitim politi~ası uygulayacaktır. Topluluk faaliyetleri şunları amaçlamalıdır:

-Özellikle mesleki
kolay laşt ırı iması,

eğitim

ve yeniden

-Emek pazarına katılım ve yeniden
mesleki eğitimin geliştirilmesi,
öğretmen

-Özellikle gençlerle

ve

eğitim

yoluyla endilstriyel

katılımı kolaylaştırmak

ve

eğitim

-Üye Ulkelerin

ve

eğitim

deği~im in in· geliştiri lme s i ."

başlangıç

uyumun

ve silrekli

·
öğrencilerin

eğitimden yararlanma imkanlarının kolaylaştırılması,
-İş letmeler

için

değişime

mobilitesinin
"

teşviki

ve mesleki

öğretim kuruluşları arasında işbirliğinin canlandırılması,

sistemlerine

ilişkin

ortak

sorunlaı:ıyla

ilgili deneyim ve bilgi

Maastricht Antlaşması kapsamındaki diğer gelişmeler, özellikle mesleki eğitim in
konusunda, Avrupa Sosyal Fonu'nun faaliyet alanınıh genişletilmesinde
göril lmektedir. Foıa 'un, istihdam fırsatlarının geliştirilmesi ve yaşam standartlarının
yilkseltilmesi gibi mevcut hedeflerine ek olarak özellikle mesleki eğitim ve yeniden eğitim
yoluyla çalışanların endilstriyel değişim ve Uretim sistemlerindeki değişikliklere uyumunun
kolaylaştırılması gereği ilzerinde durulmuştur.
finansmanı

Tek Pazar'ın sağlıklı işleyebilmesi için bir koşul olarak gündeme gelen ekonomik ve
sosyal bUtilnlilk politikasının temelinde dayanışma ilkesi ve Topluluğun yapısal fonlarının
etkin ku llanımını için mali destek taahhildilniln bulunması nedeniyle Topluluk, 1988 yılında
geniş kapsamlı bir yapısal fonlar reformu gerçekleştirmiş, bununla birlikte ekonomik
ve
· sosyal biltilnlilk politikasına harcanan miktarın beş yıl içinde ikiye katlanması.
öngörillmilştilr. Roma Antlaşması'nın yeni 130B maddesi, ekonomik ve sosyal
bütünlük
politikasının araçlarını antlaşmanın kapsamına almıştır. Bu araçlar başta Avrupa
Sosyal
Fonu olmak ilzere, Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti
Fonu, Avrupa Yatırım Bankası ve AKÇT'dir.
Top luluğun ekonomik ve sosyal biltilnlilk politikası ile sosyal politikası arasında
hem
011ak bir mildahale alanı hem de birbirini tamamlayan unsurlar mevcuttur. Bunun en
b_iirgin örneği, Avrupa Sosyal Fonu'nun Roma Antlaşması'nın 123 . maddesinde belirlenen
iş bulmaya ve çalışanların coğrafi ve mesleki mobilitesini kolaylaştırm?ya
yönelik
amaçlarına, Maastricht Antlaşması ile çalışanların sanayide ve Uretim
sistemlerindeki
dönüşümlere uyum sağlamasına katkıda bulunma~ görevi eklenmiştir
. Maastricht
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' .
Antlaşması ' nın

bu düzenlemeleriyle, mesleki

politikalarının belirginleştiği görülnıektedir.

eğitim

ve yeni mesleklere . yöneltme

8
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1993 yılında başlayan ve Maastricht ' le birlikte yeni bir ivme kazanan Tek Pazar,
Avrupa için gelişmiş ekonomik imkanlardan yararlanma fırsatının yanında üye ülkelerin
tüm vatandaşları ve.çalışanlarının beceri, kabiliyet ve niteliklerini bir bütün olarak Topluluk9
hedeflerine uygun şekilde geliştirebilecekleri ve kullanabilecekleri bir ortam oluşturmuştur.
1990'11 yılların başlangıcında, mesleki eğitim ve öğretim alanında daha rasyonel
programlara ihtiyaç olduğu yolunda genel bir düşünce ortaya çıkmıştır. Bu neden le,
' Socrates' ve 'Leonardo da Vinci' programları geliştirilmiştir. Leonardo programı mesleki
eğitim ve
eğitim, Socrates programı da genel eğitim faaliyetlerine ilişkindir. Bu mesleki
ölçüde
önemli
ile
politikaları
alandaki
sözkonusu
devletlerin
üye
,
öğretim programları
Büyüme,
'
yayınladığı
yılında
1993
'nun
Komisyonu
Avrupa
arada,
Bu
ştir.
desteklenmi
Rekabet Gücü ve İstihdama İlişkin Beyaz Rapor' da, 2 l. yüzyıla girilirken göğüslenmesi
gereken sorunlar ve izlenecek yollar özetlenmiş, eğitim ve öğretimin ekonomik büyümeyi
istihdama dönüştürebilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Avrupa Komisyonu bu amaçla, AB'nin ortak eğitim , mesleki eğitim ve gençlik
programlarını yeniden düzenleyerek. Leonardo da Vinci, Socrates ve 'Youth for Europe ili.
ile tutarlı ve
programlarını oluşturmuştur. Bu yeni programlar, diğer Topluluk faaliyetleri
yapısal
işlevinin,
lık
tamamlayıcı
Pratik
lmiştir.
biçimlendiri
nitelikte
ı
tamamlayıc
bunları
dayanması
fonların sözkonusu alana kanalize edilmeleri ve finansal sorumluluğuna
öngörülmüştilr.

10

SOCRATES: AB ORTAK EGİTİM PROGRA MI

Topluluk düzeyinde ilk kez, eğitimin bütün seviyelerini kapsayan ve önceki belirli
pilot projelerde kazanılan başarılı çalışmalar üzerinde yapılandırılan bir Topluluk çalışma
Avrupa
programıdır. Bu niteliği ile, eğitim ve öğretim kalitesinin ve eğitim amaçlı bir açık
daha
arasında
ülkeler
üye
Socrates,
amaçlayan
bulunniayı
katkıda
sine
alanının geliştirilme
n
becerilerini
dil
ve
arı
mekanizmal
transfer
kredi
içir
sağlamak
olanakları
mobilite
yüksek
sini
geliştirilme
geliştirilmesinin desteklenmesi yoluyla eğitimde Avrupa boyutunun
nedeflemektedir. Socrates programı da, Leonardo programı gibi Topluluk düzeyinde mevcut
programlarla gerçekleştirilmeye çalışılan projeleri kapsamaktadır. Bu programlardan

Kaleağası Bahadır; Avrupa Birliği'nin Yetkileri ve Karar Alma Mekanizmaları; İKV
Yayın no. 132; İstanbul 1996; s. 59 vd.

8

MEB; Avrupa Topluluğu Eğitim, Staj ve Gençlik Programları Rehberi (Çev. Faruk
Kaymakçı); Milli Eğitim Basımevi; Ankara 1994; s. 1.
10
European Commission; Proposals 1995-1999, Socrates. Leonardo, Youth for Europe ili ;
Education, Training, Youth; Luxembourg 1994; p. 7.
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özellikle, Erasmus ve Lingua programlarının, AB ' ndeki eğitim düzeylerinin tümüyle
birlikte, Socrates programının faaliyetleri çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir. 11
14 Mart 1995 tarihli Konsey kararı ile oluşturulan bu Topluluk eylem programı
Ocak 1995-31 Aralık 1999 tarihleri arasında uygulamada kalacaktır. Socrates
programı'nın temel özellikleri ve hedefleri şunlardır:
-Program, Topluluk eğitim çalışmalarının önemli bir kısmını kapsamaktadır. Yüksek
ilk ve orta öğrenim; yetişkinlerin eğitimi, açık ve uzaktan öğretim ile dil öğrenimi
alanlarında paralel faaliyetler.

öğrenim ;

· -Topluluk vatandaşları arasında dayanışmayı güçlendirınenin yanısıra AB'nde
bütün !eşmenin tamam !anması sürecinde ortaya çıkan fırsatlar karşısında, avantaj
kazanmalarını
sağlamak
amacıyla
bireylerin, Topluluk dillerini öğrenmelerinin
desteklenmesi ve çalışmaların bütün düzeylerinde Avrupa boyutunun ~eliştirilmesi,
-Yüksek

öğrenimde öğrenci

mobilitesinin

artırılması,

-Üye ülkelerin eğitim kurumları arasında yoğun ve geniş bir işbirliği ile eğitim
personelinin mobilitesinin sağlanması yoluyla bu ülkelerin · entelektüel potansiyelinin
değerlendiri im esi,
-Topluluk düzeyinde
akademik olarak tanınması,

diplomaların

ve

eğitim

çalışmalarında

geçirilen sürelerin

-Öğrenimin

tüm seviyelerinde telematik ve multimedya bilgi kolaylıklarının
dahil, bir eğitim aracı ve konusu olarak bilg'i ve iletişim teknolojilerinin
kullanılmasının sağlanabilmesi için hazırlık yapılması,

kullanımı

-Know-how ve deneyimlerin 'entellektüel mobilitesinin desteklenmesi,
'

.

-Üye ülkeler arasında bilgi ve deneyimlerin, bir zenginlik kaynağına dÖnüşmesini

sağlamak amacıyla karşılıklı değişiminin geliştirilmesi.

12

Eğitim ve ekonomik hayat arasındaki ortaklığın geliştirilmesi, Program'ın öncelikleri

arasındadır.

Socrates, üniversite öğrencilerinin Topluluk düzeyinde değişimini destekleyen
deneyimleri üzerine yapılandırılmıştır. Aynı zamanda, Lingua ve
eğitimle ilgili karar mekanizmalarında bulunanların değişim ziyaretlerini destekleyen Arion
programı da Socrates'in oluşumunda rol almıştır. Program çalışmaları üç kategoride incelenebilir:.
Erasmus

11

programının

European Commission; Frontier-Free Europe; February 1994; Luxembourg; p. 3.
European Commission; Community Social Policy Current Status 1 January 1996;
Luxembourg 1996; p. 74.
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-Yüksek Öğren i m (Erasmus): Socrates programı'nın toplam bütçesinin % 55'inin,
Erasm us kapsamındaki projelere tahsisi öngörü lm ekted ir. Bu projeler, öğrenci lerin
mob ilitesin i teşvik ve eğ i timde Avrupa boyutunu ilerleten g iri ş im l ~ ri destekler.
'.

,•..

-Orta öğrenim (Comen ius): Program bütÇesinin y~klaşık % 1O'u Comenius
projelerine, üye ülkeler düzeyinde, okull ar aras ında · ortaklığı desteklemek için ayrı lm ası
öngörülmektedir. Ok ullar aras ı işb irli ğ i , dil öğren imi , bilgi ve ileti ş im teknolojilerinin
kullanım ı ça lı.şmalar ından o l uşabilir. Bun lara ek olarak, Romenler (Gypsies) ve gezginler ile
gezic i i şç il er ve göçmen işçilerin çocuklarının eğ itimin e öze l önem verilmektedir. Ayrıca,
eğitim
personel in in
beceri !erin in
ge liştirilmesi
için
uluslarötesi
programlar
destek lenmektedir.
-Diğer eğitim faal iyetleri: Socrates programı'nın toplam bütçesinin en az % 25'inin,
13
eğitjmin bütün sev iyelerinde uygulanmakta olan paralel faaliyetlere ay nim.ası öngöıülmüştür. . .

Bu kapsamda 1 Socrates program .ı'nın 1. Bölümü (Tablo: 1), yüksek öğren imde
. öğrencil erin mobilitesine ayrı lmıştır. Ülke dışında öğrenim görme ve AB'nin diğer
ülkelerindeki yaşam standartları h akk ınd a bilgi edinme imkan ı sağ lay <:)n Program
çerçeves inde, öğrencilerin diğer ülkelerde girdikleri sınavların kendi ülkelerindeki
üni vers itelerde de geçerlili ğ i ve burs tem ini için yoğu n çaba harcanmaktadır. Ayrıca,
öğretim üyeleri de bu imkanlardan yararlanabi lm ekted ir. Bu b ağ lamda, projelerin
uluslarötesi boyutuna ve oıtak ilgi al anına giren konularda, i şb irli ğ in e yeni bir canlılık
getirilm ektedir.
Tablo 1: Socrates: Yüksek Öğrenime Yönelik Çalışmalar
1. Av rupa boy utun un
-Oğre n c i

ve

öğretim

teşv iki

için

üniversiteleraras ı i şb irli ğ i progra ml a rı :

materyallerinin mobilitesi

-Avrupa Kredi Transfer Sistem i
-Ortak müfredat ge li ştirm e
-f'ark lı

üye lllkelerde

öğrenc il e r

için

yoğu n kurs l ~r

düzenl enmesi

2. Avrupa Universiteler Ağ ı :
-Ozel disiplinler için müfredat belirlenmesi
-Ortak programlar düzen lenmesi
-Dan ı şma nlık

3. _Birin ci

hizmetleri

ça lı ş ma

ile

bağlant ılı

olarak, öğre nci

ıııo bilit es in e

yönehk burs ve

yardıml a r

.

Kaynak: Preston, Jill; European Union Policy Briefings, Policy for Small and
Medium Sized Enterprises; Cartermill; U.K. 1995; s. 71.
13

Jill Preston; European Uniön Po licy Briefıngs, Policy for Small and Medium Sized
U.K. 1995; p. 70 vd.
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ve AB'nin farklı
öğrenilirken,
içinde
ülkelerindeki okullar
edilmesini amaçlar.
Avrupa kültür mirasının keşfedilm. esini sağlayacak ortaklıkların teşvik
önlemfer ile
ilişkin
Bu bölüm, göçmen işçi çocuklarına, gezginlere ve gezici işçilere
almakta ve
ele
desteği
n
a sağlana
eğ itimciler için uluslarötesi ileri eğitim amacıyl
gen işletmektedir.
il. Bölümü (Tablo:2), orta öğrenime yönelik

Program ' ın

arasında, başka

diller ve

başka

kültürler

işbirliği

Tablo 2: Socrates: Orta Öğrenime Yönelik Çalışmalar

1. Okullar

arası · işbirliği

için uluslarötesi
-Öğrenci ve personel mobilitesi; ortak müfredat geliştirmek
ortaklıklar
1

-Materyal üretmek, eğitim metodları geliştirmek ve deneyim
kolaylaştırmak için ·Avrupa Okullar Ağı'
2. Romenler ve göçmen
-Okullaşma
yardımcı

3.

kalitesinin
projeler

Eğitim

değişim ini

işçilerin çocuklarının eğitimlerinin geliştirilmesi

geliştirilmesi; eşit fırsatlar sağlanması

personelinin niteliklerinin

ve

bütünleşmey~

güncelleştirilmesi

.

in
-Bir Avrupa boyutu oluşturulması ; · eğitim metod ve materyallerin
tesi
uluslarö
için
eğitimi
geliştirilmesi; bilgi değişimi ve öğretmenlerin
projeler
-Seminer, toplantı ve benzeri etkinlikler için

kısa

süreli personel

ı:nobilitesi

for Small and
Kaynak: Preston, Jill; Europe an Union Policy Briefings, Policy
Medium Sized Enterpr ises; Carterm ill; U.K. 1995; s. 72.
ktadır. Bu
Socrates program ı ' nın lll. Bölümü , öğretimin tüm düzeylerini kapsama
irilmesi
güçlend
lerin
etkinlik
temelde, Lingua programı kapsamındaki dil öğrenimine ilişkin
kurslar
i·de
devletle
tiye
diğer
nlere
yeni öğretim materyallerinin geliştirilmesi, öğretme
ası
artırılm
rinin
beLerile
mesleki
nlerin
öğretme
düzenlenerek dil öğrenme imkanı verilmesi,
teşvik
in
değişim
a
arasınd
gençler
ve
sı
kurulma
için dil öğretim kurumları arasında ilişkiler
Ayrıca, büyük bir
edilmesi yoluyla dil öğreniminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Lilkelerde, uzaktan
yenilik ve özel bir önlem olarak yeni bilgi teknolojilerine giriş ve çeşitli
iki enstrüman ile eğitim hizmet i
öğretim imkanları sağlanması öngörülmektedir. Bu
1

açık

önemli bir potansiyel

kazanniış olacaktır.
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programı

sayesinde, eğitim ve öğretim alanında bilgi ve deneyim
tüm konularda EURYDİCE ağı güçlendirilmiş ve önceki ARION
programı çerçevesinde değişik ülkeler arasında uzmanların inceleme
gezileri aıtırılm ıştır.
Akademik niteliklerin ve öğrenim sürelerinin tanınmasına ilişkin ulusal bilgi merkezlerini
birleştiren ağın geliştirilmesini sürdürmek üzere mali yardım sağlanmas
ı yanında AB üyesi
ülkelerin her birinde bulunan bu merkezlerle, Avrupa düzeyinde beceri seviyeleri ve
mesleki eğitim ile ilgili konularda enformasyon ihtiyacının karşılanması öngörülmüştür.
alışverişine ilişkin

Program son olarak, yetişkinlerin eğitim inde Avrupa boyutunun geliştirilmesini
desteklemektedir. Socrates, bu alandaki ilk önlem olarak üye devletlerin . kültür, gelenek ve
dillerinin öğretilmesini ve AB'nin siyasi. idari ~e ekonomik yapısının anlaşılmasını
sağlayacak öğretim malzemelerinin hazırlanmasını, uluslarötesi işbirliğini
n geliştirilmesini
ve deney im. alışverişlerini teşvik etıney i hedeflemektedır. 14
1995 yılında uygulamaya başlatılan Socrates programı, AB'nin 15 Uye ülkesi
yan ısıra 1\Jorveç, İzi anda ve Liechtenstein' ı kapsamaktadır. 1995-1999 dönem inde
Programın tilı;ıü için. toplam 850 ın ilyon ECU bütçe aynim ışiır. 1 5
Eğitim alanında tüm işbirliği ön lem !erini bünyesinde toplayan Programın
ikinci
yılında , yüksek öğrenim düzeyinde, 2497 üniversite işbirliği programın
a mali yardım
sağlanın ış ve 160.000 öğrenci farklı yüksek öğrenim kurumlarındaki
çalışmalarında
harcamak üzere burs almıştır. 4 I pilot proje finansal destek sağlanması ve yüksek öğrenim
kurumlarınca teklif edilen, belirli bir akademik disiplin içinde
Avrupa boyutunun

gel.iştirilmesini amaçlayan 38 ağ projesi kabul edilmiştir. 16 Socrates programı
kapsamında

geliştirilmeye çalışılan bu ağ projeleri 1997 yılında, çeşitli alanlarda gerçekleşti
rilen açılımlarla
yaklaşık 2000 üniversite birimi ile meslek ve endüstri gruplarından 85 Avrupa
kuruluşunu

kapsayacak boyuta ulaştırılm ıştır. 17

Orta öğrenim alanında Programın bir parçası olan Comenius çerçevesinde, 1620 çok
taraflı okul ortaklığı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çalışına ziyaretleri ve değişim
programları
ile ilgili projelerin uygulamalarında göçmen işçi çocuklarının eğitim fırsatlarına bilyilk
ağırlık verilmiş ve çalışmaların toplam% 40'1ık kısmı fiilen .bu çerçevede
gerçekleşmiştir.
Yetişkinlere yönelik eğitimi kapsayan 57 proje, Program bütçesinden 5.5 milyon
ECU mali

14

.turopean Commission; Education and Training Tackling Unemployment; Luxembourg
1996; p. 3.
15
European Commission; Frontier-Free Europe; May 1996; Luxeınbourg; p. 1.
1
<• European Comm issi on: General Report on the Activities of
the European Union 1996;
Luxembourg 1997; p. 113.
17
European Coınmission: Le Magazine for Education, Training and Youth; sayı 7;
Luxembourg 1997; p. 27.
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s' adlı,
18
destek alın ıştır. Bilgi bankası oluşturma projesi, 1 Kasım 1996 tarihinde 'Orteliu
İnternet
Ortelius
.
irilmiştir
şt
gerçekle
yüksek öğrenim veri tabanının kullan'ıma açılması ile
kapsamında 70 proje için, açık
aracılığı ile bilgi transferine imkan sağlamaktadır. Socrates
kullanılması alanında 1996
eğitimde
ilerinin
teknoloj
ve uzaktan öğrenim ile yeni bilgi
19
mıştır.
n
la.
sağ
yardım
yılında 77 milyon ECU mali
EGİTİM
LEONA RDO DA VİNCİ : AB ORTAK MESLEKİ VE TEKNİK
PRQGR AMI
~ 6
AB mesleki egitim politikasının yürütülmesi için oluşturulan bir eylem planının
için
'
Programı
Vinci
da
o
'Leonard
edilmesi
Aralık 1994 tarihinde Konsey tarafından kabul
bir adım ortaya konulmuştur.
doğru
Büyüme, Rekabet Gücü ve İstihdama İlişkin Beyaz Rapor' da, 21. yüzyıla
a
istihdam
ve
ortaya çıkan gelişmeler karşısında Avnıpa'da, ekonomik büyümenin iş
Bu
ilmiştir.
ed
ifade
olacağı
dönüştilrülebilmesinde, mesleki teknik eğitim in anahtar faktör
programına
tespiti benimseyen Avrupa Komisyonu , 21 Aralık 1993 tarihinde Leonardo
n Toplulu k
kararı'nı
Konsey
tek
ve
ilişkin öneriyi kabul etmiştir. 'Tek yasal enstrüman
ile
maddesi
127.
sı
Antlaşma
ht
Maastric
faaliyetlerine dayanak olması yanında; öneri,
20
Bu
dı.
lamaktay
amaç
asını
uygulanm
ının
politikas
öngörlllen bir Topluluk mesleki eğitim
Comett (üniversite-endüstri
yaklaşım la, Force (sürekli eğitim), Petra (temel eğitim);
rin yükseltilmesi) ve Lingua (dil
işbirliği), Eurotecnet (teknolojik yenilik lerle ilişkili nitelikle
lar, AB eğitim politikasında
öğrenimi) gibi Topluluk düzeyinde yürütülen ortak program
programı kapsamında
Vinci
da
daha fazla tutarlılık sağlanması amacıyla Leonardo
eğitim kurslarını ve
esi
uluslaröt
alanında,
birleştirilmiştir. Bu nedenle, mesleki eğitim
o da Vinci programı,
Leonard
ıran
kolaylaşt
ni
değişimi
çırakların, öğrencilerin ve uzmanların
programlarının bir
AB
sahip
öneme
bllyük
.
alanında
mesleki eğitim ve genel eğitim

uzantısıdır.

21

Program çerçevesinde
alınacak önlemler şunlardır:

gerçek leştirilmes i

hedeflenen

başlıca çalışmalar

(Tablo:3) ve

1996;
European Commission; General Report on the Activities ofthe European Union
.
Luxembourg 1997; p. 113.
1996;
19
European Commission; General Report on the Activities ofthe European Union
·
Luxembourg 1997; p. 115.
ili; .
20
European Comm ission; Proposals 1995- 1999, Socrates, Leonardo, Youth for Europe
Education, Training, Youth; Luxembourg 1994; p. 5.
İnceleme);
21
Adil Karaman; "AB v.e Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitim (~arşılaştırınalı Bir
·
164.
s.
1997;
İstanbul
i.ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi;
18
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Tablo 3: Leonardo Programının BaŞlıca Faaliyet Alanları

1. Uye ülkelerin sistem, düzenleme ve
önlemler:

politikalarının niteliğini

destekleyen

-Uluslarötesi pilot projeler
-Uluslarötesi

yerleşim

-inceleme, analiz ve veri
2. Eğitim
önlemler:

alanındaki

'
değişim programı

ve

değişimi

çalışmaların

yenilikçi kapasitesini destek ley en

-Uluslarötesi pilot projeler
-Uluslarötesi yerleşim ve

değişim programı

-inceleme, analiz ve veri

değişimi

3. Dil

öğretim ağı

-Avrupa

ye destekleyici önlemler:

ağlarının yaygınlaştırılması,

geliştirilmesi

bilgi teknolojilerinin

kullanımının

ve koordine edilmesi

-Yenilikçilik, ortak müfredat ve katılım için uluslarötesi projeler
-Bilgilendirme, izleme ve

değerlendirme

Kaynak: Preston, Jill; European Union Policy Briefings, Policy for Small and
Medium Sized Enterprises; Cartermill; U.K. 1995; s. 69.

1. Üye ülkelerin mesleki eğitim sistemlerinin ve düzenlemelerinin geliştirilmesi
bu yapı ve düzenlemelerin desteklenmesi: Bu önlemler, bir · Avrupa boyutu
ilavesiyle Petra ve Force programları çalışmalarına dayanır. Örneğin, başlangıç eğitimi
kadar çalışan gençlerin diğer bir üye Ulkede işe yerleştirilmesinin geliştirilme~ i
desteklenmektedir. Keza, emek piyasasında, fiziksel ve zihinsel engelleri veya etnik
faktörlere bağlı dezavantajları olan kişilerin, mesleki eğitim kalitesinin geliştirilmesi de
hedeflenmektedir.
~macıyla

2. Üniversite-endüst.ri işbirliği de dahil olmak üzere mesleki eğitim imkanlarının
geliştirilmesinin desteklenmesi: Bu önlemler, Comett programı ile yüksek teknoloji
eğitiminin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılması temeline dayanır. \>rogram, üniversite-endüstri
ortaklığının geliştirilmesine ve endüstrinin ihtiyacı olan yeni teknolojilerin uygulanması
projelerinin karşılıklı değişimine çaba harcar. Bu çabalar, özellikle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına
odaklanır. Program, uluslarötesi değişim kadar üniversite-iş dünyası bağlantılı eğitim
ortaklıklarına da fon 'temin eder. Mezun olmuş ve olacak öğrenciler, diğer üye ülkelerde işe

.

..
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konusunda desteklenir. Bu gırışım KOBİ'ler için özel bir önem taşıyabilir,
öğre n c in in diğer üye . ülkede i şe yerleştirilmesi, Avrupa boyutunun
ge li şt i r ilm esinde büyük · maliyet avantajı sağ l ayabilir. Ayrıca, ar-ge uy gu l ama ları ve
sonuç l a rının yaygın l aşt ırılmas ı ile ilgili yoğun eğ itim programları desteklenir. Tekno lojik
yeni liklerin teşv i k edi lm es inde KOBİ' ler büyük bir önce li ğe sahiptir.

yerleşt irm e

çünkü , bir

3. Mesleki eğ i t im a lanınd a bilginin ve yeniliklerin yaygınlaştırılmasının ve dil
Bu çalışmalar Lingua programından
e] itiminin ge li ş ın esi nin destek lenmesi:
ıçın dil öğrenimi kurslarının
KOBİ'ler
e
likl
önce
Program,
naklanmaktadır.
kay
düzenl enmesini amaç layan uluslarötesi pilot projelerin oluşturulmasını desteklemektedir.
Avrupa Birliği , uzman dil eğ itim kurumları ile i ş l etme l er arasında gerçek l eştir ilecek
ulu slarötesi değişim programlarına yardımcı olmaktadır. Bu tür ön lem ler, mesleki eğitim
. a l anında yeniliklerin teşviki kadar, bilginin ge li ştirilmesi ile de ilgilidir. Bir başka öncelik
ise KOBİ ça lı şan l arın in eğit im programları kapsamında kazan ılmı ş becerilerinin tanınması
ve eğ itim programlarına tabi tutulmaları için yeni yöntem ler ge li ştiri lm es i çalışmalarınındır.
4. Tamamlay ı cı ön lem ler: Bu önlemler, uluslarötesi uzmanlık
2
top lama , izleme ve değerlendirme hizm etleri verilmesi ile ilgilidir. t

geliştirme

dahil bilgi

Bu ön lem lerin, öncek i programlardan elde ed ilen deneyimler gözöni.lnde tutularak
saptan an iki önem li yak l aşım yoluyla yürütülmes i öngörülm ekted ir. Bun lar:
-Üye ülkelerin eğ itim sistem leri , dü zenlemeleri ve politikalarının niteliğinin
uyu ın l a ş t ırı im as ı : Bu ya~laşım, üy e ülkelerin sürek li eğitim ve b aş l an g ıç eğit im i
sistem terinin yap ı sına etk i eden projeler için ulu slarötes i i şb irli ğ inin ge liştirilm es ini isteyen
kamu otoriteleri ile bağlantı kurulmasına öncelik verir.
-Eğ i t im sektörü nde yen ilikçi ça lışmal arın kapasitesinin gen i ş l et ilm es i: Bu yaklaş ım ,

yen ili kç i

ve ürünl eri ge li şt ire rek eğ itim pazarına yaymak isteyen özel
ilgi lidir. Kuşkusuz, alternatif düşünceler de bu iki yak l aşım doğrultusunda

m etod l arı

uy g ulayıcılarla

olu şturu l ab i lir.

23

Her iki yak l aş ım ve uluslarötesi i ş birli ğ i temelinde, üç tü r hom ojen faaliyetin
24
gerçek l eşt i ri lm es i öngörülmektedir:

2

Jil l Preston; European Union Policy Briefings, Policy for Small and Medium Sized
Enterprises; Carterm ill ; U.K. 1995; p. 69 vd.
23
European Commission; Proposals 1995- 1999, Socrates, Leonardo, Youth for Europe ili;
Education, Training, Youth; Luxembourg 1994; p. 6.
24
TCSK; KOBİ Hizmet Merkezi Faaliyet Alanlarına Giren AB Programları ; KOBİ Hizmet
Merkezi Yayını ; Ankara 1996; s. 5.
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-Uluslarötesi iŞb i rliği çerçevesinde
yönelik pilot projeler;

eğitim

program lan tasarlama ve. gerçekleştirmeye

-KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yarar lı olabilecek projeler ve
teknolojilerin transferine odaklanm ış olarak yürütü len programlarda, başarılı görülen
yönetici, uzman ve öğrencilere yönel ik karş ılıklı değişim program ! arı;
1

-Programın etkin li ğini artırmak

planlama, etüd, analiz ve veri

için; genel olarak mesleki

eğ i tim kapsam lı araştırn'ıa,

değişiminde işbirliği.
1

Bu çerçevede, Leonardo programı kapsamında gerçek l eşt irilm es i hedeflen en
Top luluk faa liyetleri nin ana baş lıkl arını şu şek il de s ıralamak mümkündüt: 25
-Üye ülkelerin mesleki eğitim sitem !erin in
kapasitelerinin ve niteliğinin ge li ştiri lm es i ;
-Mes leki

eğit im

-Yaşam

boyu mesleki

ve yönlendirme
eğitim

al anında

ve

düzenlemelerinin

yen ilikçi

ı

Avrupa boyutunun

geliştiri l mesi,

v.e bunu destekleyen 011ak

amaç lı

po li tika l arın

ge li şt irilm esi,

-V as ı fs ı z yetişk inler

için meslek.i eğ itim önl em!erin in teşvik ed ilm es i,

-Mes leki eğitim ve öğretimin çekic ili ğin in ve konuınunun_ yükse ltilıiı esi ile akadem ik
ve mes lek i kalifikasyonlar arasındaki dengenin sağ l a nm as ı ,
-Yeterli eğitime gereks iniı)ı duyan dezavantajlı gençler için mesl ek i eğit im
önlemlerinin teşvik edilmesi ,
-Dezavantajlı kişiler

için

başlangıç eğit imi

ve sürekli

eğ i t im e gi riş

konusunda

fırsat

eş itli ğin in gelişt irilm esi,

-Kad ın

ve erkek lerin mes leki

eğit im e g iri ş l er i

ve etk in

kat ılıml arı

hu susu nda

fırsat

eş itli ğ inin sağ l anm as ı ,

.-Tek nol oj ik ge li şme l e re uygu n anahtar becerilerin kavranması, nitelik kazanımı ve
bu kalifıkasyonların denkliğinin tanınm ası ile eğ i t im ihti yaç l a rı ve beceri gereksin imleri
konusunda işbirliğin in desteklenmesi,

25

Adil Karaman; "AB ve Türkiye'de Mesleki Tekn ik Eğit im (Karş ıl aştı rma lı Bir İnceleme) ;

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi; İstanbul 1997; s. 168.
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-Teknolojik araştırma ve geliştirme
kalitesinin yükseltilmesi,

programlarının

neticelerinin

ışığı altında

mesleki

eğ it imin

-Açık

Avrupa mesleki

eğitim

ve

kalifıkasyonlar alanının

tedricen

geliştirilmesinin

sağ lanm ası ,

-Mesleki eğitim önlemlerinin bir
hedefleyen faaliyetlerin desteklenmesi,

parçası

olarak dil becerilerinin

geliştirilmesini

-Mesleki yönlendirme kolaylıklarının geliştirilınesiıiin sağlanması,
-Açık

ve uzaktan

öğrenim

sistem !eriyle,

işyerlerinde

kendi kendine

eğitim

m e todlarının geliştirilmesinin sağlanması,

-Mesleki

eğitim

ge liştirilmesinin teşvik

önlemleri içinde anahtar becerilerin
edilmesi,

öğretilmesinin

ve bunun

-Topluluk düzeyinde tüm gençlere zorunlu öğretim sürelerinin sonunda bir ya da
mümkün olursa iki veya üç yıl süreli başlangıç mesleki eğitim fırsatları sağlanması.
Komisyon tarafından ; Conıett, Eurotecnet, Force, Petra ve Lingua
ile bu programlar çerçevesinde yürütülen çalışmalar arasında uygun bir geçiş
için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtilmiştir.

Ayrıca,
programları
sağ lamak

Bunlara ek olarak, Avrupa Birliği ' ne üye bütün devletler yanında Norveç, İzlanda ve
da kapsayan Leonardo da Vinci Programı'nın, Doğu ve Orta Avrupa'daki
AB ' ne ortak ülkeler ile Kıbrıs ve Malta'nın katılımına da açılmasına yönelik hazırlıklar
silrdürü im ektedir.
Liechten stein'ı

KOBİ'lere yönelik mesleki eğitimin teşvik edilmesine öncelik veren Program,
Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen projelerin, 14 Aralık 1996 tarihinde uygulamaya
açılmasıyla etkinliğini ortaya koymuş ve bu ilk projeler serisinde KOBİ'ler, %21 ' lik bir pay
alırken; %79'1uk kısım eğitim kurumları, sendikalar, mesleki organizasyonlar ve kamu
idareleri tarafından paylaşılmıştır.

1 Ocak 1995-31 Aralık 1999 döneminde beş yıl süreyle uygulamada kalacak
Program kapsamında değişik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 620 milyon ECU
bütçe tahsis edilm iştir. 26 Leonardo programı sayesinde, mesleki eğitim program !arına ayrılan
mali kaynakların birleştirilmesi ile amaçlar ve bu amaçlara yönelik çalışmaların
rasyonalizasyonu sağlanın ıştır. 1996 yılı Leonardo programı bütçesi için yaklaşık 155

26

~ uropean Commission ; Frontier-Free Europe; May 1996; Luxembourg; p. 2.
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milyon ECU öngörülmüştür. 29 Şubat 1996 tarihinde, tüm planlı önlemeler için Topluluk ve
ulusal seviyede başlatılan öneri çağrısına 3100 teklif sunulmuş ve 793 proje onaylanmıştır.
Bunlar: 582 pilot proje; toplam 9000 öğrencinin yerleştirme ve değişimi için 170 farklı
program; 41 inceleme ve analiz projesidir. Yaklaşık 30 milyon ECU, çoğunluğunu gençlerin
oluşturduğu 19500 kişinin mobilitesine yönelik önlemelere harcanmıştır. Son olarak, 17
Aralık 1996 tarihinde 1997 yılı için öneriye çağrı yapılmıştır. 1995 yılından beri, ,
faaliyetlerini Leonardo programı dahilinde yürütiilen Comett programıııın sonuç raporu,
Komisyon tarafından 16 Eylül 1996 tarihinde kabul edilmiştir. Önceden Lingua programı
dahilinde bulunan, mesleki eğitim için ileri düzey dil öğrenimine yönelik 33 proje
onaylanarak finanse edilmiştir. Bu projeler esas olarak, multimedya (çokluortam) öğrenim
·
desteğinin geliştirilmesi kapsamındadır.
Leonardo programı çerçevesinde Komisyon'a, mesleki eğitim alanıyla ilgili 98 proje
için 14.5 milyon ECU fon sağlanmıştır. Konsey, eğitim ve öğretim alanında 'Eğitsel
Multimedya Yazılımları' ile ilgili bir kararıyla üye ülkelere çağrı yaparak, ulusal eğitim
· sistemlerinde yeni bilgi ve iletişim .sistemlerinin kullanılmasının teşvikini ve buna yönelik
tedbirlerin geliştirilerek sürdürülmesini istemiştir. Mesleki eğitimde multimedya ürünleri ve
multimedya desteğine duyulan ihtiyaçların karşılanması düşüncesiyle, Topluluğun bu
alandaki faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi bu amaçla oluşturulan bir çalışma
grubu olan 'Eğitsel Yazılımlar ve Multimedya Görev Gücü'nün himayesine verilmiştir. Bu
çalışma grubu ile ilgili ortak bir öneriye çağrı, 'Ortak Faydalı Telematik Uygulamaları ·
Programı' çalışmaları çerçevesinde, bilgi toplumu konusunda G-7 ülkeleri Bakanlar
Konferansı ~ gözetiminde uygulanan pilot projelerin, fizibilite çalışmalarını içeren
faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin olarak 17 Aralık 1996 tarihinde başlatılan, bir öneriye
çağrı ile birlikte gerçekleşmiştir. Bu öneriye çağrı, mesleki eğitim alanıyla ilgili Uç araştırma
27
programı içermektedir:
-Gelişmiş iletişim

teknolojileri ve hizmetleri,

-Topluluk ile ilgili telematik uygulamalar,
-Sosyo-ekonom ik hedeflere yönelik

araştırmalar.

Avrupa KOBİ Meslek Birliği (European Association of Craft, Small and MediumSized Enterprises-EACSME) tarafından da sirküle edilen bu öneriye çağrı , belirtilen
araştırma program lan yanında Leonardo ve Socrates programlarına . da yöneliktir. Öneriye
çağrı, yüksek kaliteli eğitim ve öğretim araçları ve hizmetleri sağlanması yanında bunların
kullanılmasını canlandırmayı amaçlamaktadır. Leonardo programı, Uçüncii öneriye çağrı ile
1997 yılında; ·

27

European Commission; General Report on the Activities of the European Union 1996;
1
Luxembourg 1997; p. 171.
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-Değişim

ve yerleşime yönelik ulusfarötesi programların Avrupa boyutunun

geliştirilmesine,

-İşletmeler .

,

uygulamalarındaki

ve . eğitim kuruluşlarının, şilrekli
yenilikle,rin yaygınlaştırılmasına, ·.

ve

I·

başfangıç "

mesleki .

eğitim

-Fırsat eşitliğinin ve · işletmelerin ve işçilerin ihtiyaçları temelinde dil eğitiminin

teşvik edilmesine,

'

- İşletme kUltürilnün -artırılması ve dezavantajlı kişilerin yönlendirilmesi konusunda
Avrupa boyutunu gözeten, bölgesel ve sektöre( · yenjlikçi girişimlerin desteklenmesine, Sosyal taraflara, mesleki ve sektöre( organizasyonlara dayanan Avrupa ağlarının (networks)
28
.
·
.
ge liştirilmesine yönelik politikalara odakliınınıştır.
I

•

YOUTH FOR EUROPE 111: AVRUPA ~ENÇLİK PROGRAMI 111 .

·

Avrupa Gençlik Programı 11. aşamasının 1994 yılı sonunda yilrürlük,ten . kalkmasının
öngörü lmesine ve Komisyon''un Program hakkındaki olumsuz kanaatı sözkonusu olmasına
rağmen Avrupa Parlamentosu ve Konsey kararı ile 'Avrupa Gençlik Programı llL' aşaması
önerisi 4 Kasım 1993 tarihinde kabul edilmiştir.
Avrupa Gençlik Programı 111, gençlerin yararlandırılması öngörülen Topluluk
tumünQ, tek bir program dahilinde biraraya getirmiştir. Böylece, Avrupa
Gençlik Programı lf; Petı:a programı içinde sürdürülen gençlik girişim · projeleri; Tempus
programı kapsamındaki gençlik faaliyetleri ve gençlikle ilgili alanlarda gerçekleştirilmekte
önemli çalışmalar 'Avrupa Gençlik Programı ili' çerçevesinde
olan çeşitli

çalışmalarının

birleştirilın iştir. 29

·

karşılı.klı değişim programlarının geliştirilmesi ve gençlik
değişim programları ile Topluluk' la işbirliği anlaşması
benzer
bağlantılı
politikas·ı alanıyla
olan üçüncü ülkelerle karşılıklı değişimler yoluyla eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda

Topluluk dilzeyinde,

bulunmayı hedefleyen bu program, önceki programların devamı niteliğindedir., Leonardo ve
Socrates Programlarında olduğu gibi, 15 AB Uy esi ülke; ile birlikte Norveç, İzlanda ve
·
Liechtenstein da Programa katılma imkanına sahiptir.

Avrupa Konseyi'nin (95/818/EC. 14 Mart 1'995) kararı ile kabul .edilen . 'Youth for
;. Europe 111' programı , Toplulukta gençlik aktivitelerinin ve gençler arasında değişimin

28

EACSME; Cali for Proposals on Educational Multimedya and Leonardo da Vinci
Programme: 3rd Cali for Proposals; Circular no .. 03/97; 8 January 1997; Brussels.
29
European Commission; Proposals 1.995-1999, Socrates, Leonardo, Youth for Europe Ill;
Educatiori, Train ing, Youth; Luxembourg 1994; p. 1.
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geliştirilmesinin teşvikine

yönelik olarak
30
kalacaktır.
yürürlükte
döneminde
1999

düzenlenmiştir.

Program, 1 Ocak 1995-31

Aralık

·

Yürütülen değişim programlarının, eğitim ve öğretim ile mesleki eğitim alan·ıyla
. sınLrlandırılmaması kadar, okul ve iş hayatı dışında bir program la sosyal, kültürel ve diğer
alanlarda Avrupalı olma bilincinin yerleştirilmesini sağlamaya yönelik -çalışmalar yapılması
düşüncesiyle Program, Avrupalı gençlere, insanlara daha yakın, dayanışmanın daha fazla
sunmayı
kabul gördüğü ve farklılıklara saygı duyulan bir Avrupa oluşturmaları için fırsatlar
31
mevcuttur:
çalışma
grup
beş
planlanan
çerçevesinde
amaçlamaktadır. .Program
-EFTA ve EEA (Avrupa Ekonomik Alanı-European Economic Area) ülkeleri dahil,
gençlere yönelik Topluluk içi faaliyetler: Bu gruptaki çalışmalar, gençlerin
mobilitesini ve ülkelerarası karşılıklı değişimini geliştirme çalışmalarıyla gençlerde
'
girişimcilik, yaratıcılık ve dayanışma ruhunun oluşturması çalışmalarıdır.

doğrudan

yönelik faaliyetler: Bunl~r, genç işçilere yönelik çalışmalarla genç
işçilerin eğitiminde Avrupa .düzeyinde işbirliği için doğrudan destek sağlanmasıdır.
-Genç

işçilere

-Üye ülke"ıeriiı yapıları arasında işbirliği: Çalışma. ziyaretleri, sem inerler ve hizmet
'
içi eğitimi içermektedir.
-Topluluk üyesi olmayan ülkelerle karşılıklı değişim programları: Kuzey-Güney
diyaloğunu ve Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri dahil, en az iki ülkeyi içeren gençlik
değişim çalışmaları ile genç işçilere yönelik değişim faaliyetlerini kapsamaktadır.
-Gençlikle ilgili

araştırmalar .ve

gençleri bilgilendinne çalışmaları.

Program kap~amında, dezavantajlı gençler yararına yürütülecek olumlu çalışmalarla
ilgili olarak özel düzenlemeler !:le yer almaktadır.
1995-1999 dönemi için Programa ayrılan bütçe 126 milyon ECU'dilr. 1996 yılı
bütçesi 24.3 milyon ECU .olan program çerçevesinde 70.000'den fazla genç, programın
7-8 Temmuz 1996 tarihleri arasında
·öncelik alanlarında bulunan projelere katılmış ayrıca 32
,·
İtalya'da 'Avrupa Gençlik Konferansı' düzenlenmiştir.

European Commission; Community Sociaİ Policy Current Stati.ıs 1January 1996;
·
Luxembourg 1996; p. 76.
31
European Commission; Proposals 1995-1999, Socrates, Leonardo, Youth for Europe Ill;
·
Education, Training, Youth; Luxembourg 1994; p. 1 vd.
32
Union 1996;
Eufopean
ofthe
Activities
the
on
Report
European Commission; General
Luxembourg 1997; p. 116.
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SONUÇ

Roma Antlaşması ' nın sosyal boyutundaki eksiklikler 1990'1ı yılların başında ciddi
biçimde hissedilmeye başlanmıştır. Reform sayılabilecek değişiklikler için yapılan
çaıı şmalar esnasında, sosyal politika ile ilgili bölümlerin yeniden düzenlenmesi gündeme
ge lmiş fakat ingiltere'nin karşı çıkması ile Maastricht Antlaşması'nın başarısı
gö·lge lenmiştir. Bununla birlikte üye devletler, Avrupa Birliği Sosyal Şaı:t'ında öngörülen
alanlarda işbirliği yapılmasında anlaşmışlardır. İngiltere bu düzenlemelerin dışında kalmış,
Rom a Antlaşması'nın değişikliğe uğramamış hükümleriyle, eğitim ve mesleki eğitim
a l an larında Maastricht Antlaşması'nda öngörülen bazı değişikliklere tabi olmuştur.
Bununla birlikte, Maastricht Antlaşması, 'sürekli eğitim' ihtiyacının karşılanması
Topluluk yetkilerinin sahasını genişletmiştir. Ayrıca, Antlaşma ile Avrupa Sosyal
Fonu, mesleki ~ğitim ve gençlik konularında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu temelde;
Avrupa Sosyal Fonu; Topluluk içinde istihdam imkanlarını geliştirmek, işçilerin coğrafi ve
mes leki mobilitesini artırmak, mesleki eğitim ve yeniden eğitim yolu ile işçilerin üretim
sistemlerine ve teknolojik değişimlere uyumlarını kolaylaştırmakla görevlendirilmiştir.
Topluluk, mesleki eğitimin · içeriği ve örgütlenmesi konusunda üye devletlerin
sorumlulu ğunu kabul etmiş, üye devletlerin faaliyetlerini destekleyip tamamlayacak bir
mes leki eğ itim politikasını esas almıştır. Topluluk faaliyetlerinin bu alandaki amaçları; ·
mes leki eğ itim ve mesleki. yönlendirme yoluyla teknoloji değişimlerine uyumu
k olay l aştırmak ; istihdam piyasasına ilk girişi ve yeniden girişi kolaylaştırmaya yönelik
. olarak temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimi iyileştirmek; eğitim ve mesleki
eğ i tim kurumları ile i ş l etm e ler arasında eğitim konusunda işbirliğini canlandırmak ve üye
dev letlerin eğitim sistemlerinin ortak sorunları ile ilgili bilgi ve tecrübe değişimini sağlamak
amacı y la,

şe klinde belirtilmiştir. 33

.

·

Kuşkusuz,

.

Maastricht Antlaşması eıtesinde yürürlüğe giren Topluluk programları,
sonuçlar elde etmişlerdir. Ulusal eğitim sistemlerinin 'standartlaştırılmaması' kararı
çerçevesinde, ortak eğitim politikasının oluşturulmasının arz ettiği güçlükler açık olmakla
· birlikte; AB düzeyinde, gdiş kapsamlı ve çok boyutlu eğitim programlarının birleştirilmesi
önemli bir gelişme olmuştur. Bu şekilde, global rekabet, değişim ve ileri teknoloji gibi
eğ itim sistemlerini yönlendiren pek çok faktörün zorunluluk haline getirdiği, eğitim ve
mesleki eğitim sistemleri değişikliklerinin, AB ortak eğitim politikası kapsamında
yönlendirilmesi, ulusal eğitim sistemlerinin bir adım önünde yerini alan, Topluluk ortak
başarılı

eğitim p9litikasının esasını oluşturmuştur.

33

Aysen Tokol; Uluslararası Sosyal Politika; Bursa 1995; s. 122.
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