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SUNUM:  

 

  A) Avusturya’daki duruma genel bakış   

  B) Mesleki eğitimde sosyal içerme alanında KKA’nın 

deneyimleri  

 

 

  

  



Ekonomik Gelişim - İstihdam   
İşsizlik oranı: 4.4%, gençlerde: 9.9 % 
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Giderek daha fazla çeşitlilik barındıran bir toplum 
Nüfus artışı: 1990: 7.7 mil., 2010 8.4. mil.  
Anadili Almanca dışında bir dili daha olan öğrenciler: 
18.4%,Viyana: 43.3%  
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Gelişme Öncelikleri:  

Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Artırılması:   

•  2010’dan beri 5 yaşındaki çocuklar için bir yıllık zorunlu, ücretsiz anaokulu eğitimi  

•  Dil desteği   

• “Yeni Ortaokul”: öğrencilerin erken takibe alınmasının etkilerinin aşılabilmesi için 

       (mevcut durum:  2011: 434; 2015/2016: 1.178 okul)  

• Okullarda, çalışan ailelerin çocuklarını emanet edebileceği kreş olanaklarının 

genişletilmesi 

•  “Ausbildungsgarantie” – 18 yaşına kadar eğitim garantisi 

• Okulu erken yaşta bırakanların sayısının azaltılması için stratejiler: yeni araçlar, 

örneğin “gençlere koçluk yapılması” + öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin normal 

sınıf ortamına dahil edilmesi  

• Yetişkinler için temel eğitim olanaklarının/ eğitimin niteliğinin artırılması 

• Eğitim sisteminin geçirgenliğinin artırılması 
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Avusturya’da Mesleki Eğitim 

• Lise öğrencilerinin yaklaşık %80’i mesleki eğitim görüyor 

• Geniş bir yelpazede farklı mesleki eğitim yolları – ikili sistem ve okul bazlı 

mesleki eğitim 

• Mesleki eğitim sisteminin geçirgenliğinin artırılması  

• Sosyal ortaklarla güçlü iş birlikleri – iş piyasasında mesleki eğitim 

vasıflarının tanınması – örneğin, 5 yıllık teknik okul mezunlarının gelir düzeyi 

üniversitelerin beşeri bilimler bölümlerinden mezun olanlardan daha yüksek 

• Mesleki eğitim geniş bir öğrenci kitlesine hitap ediyor  

• Böylece: mesleki eğitimin genel olarak oldukça cazip olması  

• Tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ekonomi sektöründen 

giderek artan bir baskı  
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Mesleki Eğitime Erişim ve Eşitliğin Artırılması -  Mesleki 

Eğitime Geçiş 

• Okul düzeyinde, geliştirilmiş kariyer danışmanlığı/rehberlik hizmetleri (7. + 8. 

sınıflar; yılda 32 saat, çeşitli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak) 

• Gençler için kariyer merkezleri (işe yerleştime hizmetleri)   

• Okulu bırakma riski taşıyan hassas gruplar/gençler için:      

     Gençlere koçluk hizmeti verilmesi: 2012’de başlayan pilot uygulama: 

Hedef kitle: 9. sınıftaki, yani zorunlu eğitimin son yılındaki öğrencilerden, 19 

yaşındaki öğrencilere kadar tüm öğrenciler (25 yaşa kadar özel ihtiyaçları 

olan öğrenciler de dahil) 

Hizmet: Örneğin staja yerleştirme gibi destekleri de içeren ve 12 aya kadar 

sürebilen bir rehberlik süreci.  

Hizmeti sunma biçimi:  okulda ya da bireysel olarak, dışarıdan bir uzman 

tarafından  
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Mesleki Eğitime Erişim ve Eşitliğin Artırılması -  Okul Bazlı 

Önlemler 

• Birinci sınıf öğrencilerinin ana eğitim alanları olan Almanca, Matematik ve 

İngilizce’de bireysel ihtiyaçlarının belirlenmesi: güçlü/zayıf yönlerin bireysel 

analizi, öğrenci ve velilere geri bildirim verilmesi, bireysel gelişim programları 

ve özel destek önlemleri  

• Herkes için kişiye özel öğretim/öğrenme süreçleri 

• Okullarda kaliteyi artırma süreci kapsamında, okulu bırakan öğrenci 

sayısının azaltılması 

• İkili sistem: destekli stajyerlik yaklaşımları  

      stajyerlik koçları, stajyerlik eğitimi merkezleri   

     Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için: uyarlanmış planlar 

      (uzatılmış stajyerlik veya kısmi yeterlik)  
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KKA Deneyimi 

Mesleki Eğitimde Sosyal İçermenin Uygulanması  

KKA, Avusturya Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı adına, eğitimde 

iş birlikleri, kültür ve sanat eğitimi alanlarında faaliyet 

göstermektedir. (Kulturvermittlung) 

Sosyal içerme – çeşitliliği yönetmek kurumsal bir önceliktir, 

örneğin:   

• Okul düzeyinde kültürlerarası öğrenme ve çok dillilik 

(Avusturya) 

• Kosova’da mesleki eğitimde sosyal içerme 

• Karadağ’da içerici mesleki eğitim  

• “Eşitlik Taraması” – sosyal içerme için alınan önlemlerin 

yaygınlaştırılması  

• .... 
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Karşılaşılan zorluklar ve çıkarılan dersler: 

• Hassas gruplarla ilgilenirken: dışlama mekanizmaları hakkında 

farkındalık yaratmak – toplumda ve okul düzeyinde, 

öğretmenlerin/idarecilerin kendi kalıplaşmış yargıları ve önyargıları 

da dahil  

• Somut dışlama mekanizmalarını/engelleri azaltmak için hedefe 

yönelik önlemler– aynı zamanda “çoğunluk” ile çalışmak   

• Etiketleme süreçleri/mekanizmalarından kaçınmak 

• Okul düzeyinde çeşitli aktörler arasında + okul dışındaki ortaklarla 

(işverenler, sosyal hizmet sunanlar, veliler, yerel yönetim, sivil 

toplum) iş birliği ihtiyacı  

• Velilere ulaşmak ve onlarla iş birliği yapmanın önemini vurgulamak  

• Dezavantajlı gruplar hakkında konuşmak değil, onlarla konuşmak – 

ortak bir dil bulmak  

• Önlemlerin yaygınlaştırılması – bütünsel yaklaşım    
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