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İrlanda

• Ne yapıyoruz?

• Nasıl yapıyoruz?

• Hangi yaptıklarımız iyi işliyor?

• Hangi yaptıklarımız daha da 

geliştirilebilir?
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İrlanda
 Yeterlilikler (Eğitim ve Öğretim) Yasası, 1999

- Yeni 3 kuruluş oluşturulmuştur

 İrlanda Ulusal Yeterlilikler Kurumu (NQAI)

- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

- Erişim, transfer ve ilerleme

 İleri Eğitim ve Öğretim Belgeleri Konseyi (FETAC)

- Belge verir ve teşvik eder, standartlar belirler, sunuculara kalite 

güvence hizmeti verir, programları doğrular, sunucuların programlarının 

etkililiğini izler, adil ve tutarlı değerlendirme sağlar

 Yüksek Eğitim ve Öğretim Belgeleri Konseyi (HETAC)

- Belge verir ve teşvik eder, standartlar belirler, sunuculara kalite 

güvence hizmeti verir, programları doğrular, sunucuların programlarının 

etkililiğini izler, adil ve tutarlı değerlendirme sağlar

- üniversite dışı sekör

 Ekim 2009’da çıkacak yeni mevzuat

- Bu mevzuatla söz konusu üç kurum birleştirilecek ve oluşturulan yeni 

kuruluş üniversitelerin dış kalite güvencesinden de sorumlu olacaktır. 



FETAC

 İleri eğitim ve öğretimden sorumludur

 Ulusal düzeyde çalışmaktadır

 750’den fazla sunucuya kalite güvencesi 

vermektedir

 2.000’in üzerinde belge için standartları 

belirlemektedir

 5.000’den fazla programı 

doğrulamaktadır

 Yıllık 130.000’in üzerinde belge 

vermektedir



Stratejik Hedefler 2008 - 2011

 Kapsamlı bir belge seti

 Ulusal ve uluslararası tanınma

 Erişim, transfer ve ilerlemeye dönük 

yollar

 Program iyileştirmeyi teşvik

 Etkili ortaklıklar kurma

 Kaliteli hizmet sunumu

 Asıl odak öğrenenlerin ihtiyaçları 

olacaktır



Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

 2003’te yayımlanmıştır

 Yeterlilikleri ölçme ve karşılaştırmada kullanılan ulusal 

bir araçtır

 Belgelendirme kuruluşları ve belgeler kalite 

güvencelidir

 10 düzey

 Düzey göstergeleri

 Öğrenenlere ilişkin sonuçlar

 Bilgi, beceri ve yetkinlik

 Genişlik, tür, kapsam, seçicilik, bağlam, öğrenmeyi 

öğrenme ve içgörü

 Belge tipleri (4 tip)

 Belge tipi tanımlayıcıları



Çerçevede yer alan Belgeler



Belge Tipleri

 Büyük Belgeler: verilen ana belge türü

 Küçük Belgeler: Bir Büyük Belgenin 

sonuçlarının kısmen tamamlanması 

halinde verilir

 Ek Ödüller: Büyük Belge kapsamına ek 

öğrenmeler için verilir

 Özel Amaçlı Ödüller: göreli dar kapsamlı 

veya amaca özgü başarılar için verilir



FETAC FETAC Belgeleri için Standartlar

Bilgi, beceri veya yetkinlik beyanları, öğrenme 

bağlamından bağımsız olarak sonuçlar biçiminde 

ifade edilir

Provider

Program +   Değerlendirme
(Hizmet) sunum tip(ler)i, süre, öğrenen profili, 

bağlam, katma değer

Öğrenen

Belge

FETAC Belgelerine Genel Bakış



Belge ve Standart Geliştirme

 Yeni belge yapısı = Ulusal Yeterlilikler 

Çerçevesine (NFQ) uygun Ortak Belge 

Sistemi, öğrenme sonuçları, kredi biriktirme 

ve transferi

 Süreç = geliştirme, onay, gözden geçirme

(5 yıl)

 Ortaklık yaklaşımı, paydaşların katılımı, 

sektörlerin/öğrenenlerin / sunucuların 

ihtiyaçlarının karşılanması

 Araçlar – Belge Şartnamesi, Rehberler



Sektörler

Belgeler

- Öğrenme alanına/alt alanına/konusuna göre kategorilere ayrılır

- Sektöre özgü öğrenme sonuçları

- Genel (jenerik) öğrenme sonuçları (sektörler arası çaprazlama)

Standart Geliştirme Grupları

- Ortaklık yaklaşımı

- Gönüllü

- Yapılandırılmış

- Üyeler ilgili sektörü temsil eder

- Sosyal ortaklar, sanayi, sunucular, konunun uzmanları

- Sektör ihtiyaçları analizi / gerekçe de dahil araştırma yapar

- Belge şartnamelerini, belge gereksinimlerini, öğrenme sonuçlarını, 
değerlendirme gereksinimlerini / tekniklerini hazırlar

Finansman

- Kamu

- Özel



Standart Geliştirme Grupları
• Gerekli yetkinlikler

• Belgelerin uzun süreli, inandırıcı olması ve ilgili sektör içerisinde ve hizmet sunumunda yer alan sunucular arasında 
kabul görmesi için, Standart Geliştirme Grupları belge geliştirme ve standart yazma işlevini yerine getirmek 
amacıyla bir dizi spesifik yetkinliği haiz olmak durumundadır. 

• Bunlar a) teklif edilen belgenin spesifik konusu, b) liderlik ve yönetim becerileri, c) organizasyon ve koordinasyon 
becerileri, d) üzerinde fikirbirliğine varılan belge standartlarını zamanında ve mutabık kalınan formatta teslim etme 
kapasitesi ile ilgili yetkinliklerdir.

• a) Spesifik konu üzerine uzmanlık

• Standart Geliştirme Grupları teklif edilen öğrenme alanına ilişkin standart/program geliştirme konusunda bilgili ve 
deneyimli olmalıdırlar. Grupların liderliğini tercihan o sahada yetkin/lider/profesyonel bir kuruluş yapmalıdır.

• Belgenin inanırlığının, geliştirenlerin bilgi ve birikimine bağlı olduğu takdir edilmektedir.

• b) Liderlik ve yönetim becerileri

• Bir Standart Geliştirme Grubu içerisindeki lider kuruluş grupta yer alan farklı temsilcileri yönetebilmelidir. İlgili 
taraflardan katkı yapılmasını teşvik etmeli, yapılan katkıları ulusal yetkinlikler çerçevesi, yeni Ortak Belge Sistemi ve 
bunların altında yatan kredi, biriktirme transfer gereksinimleri bağlamında yönetmelidir.

• Öğrenenlerin yaşam boyu öğrenmeye yönelik ilgisi ve bu aktif biçimde kolaylaştırmaları belge geliştirme 
çalışmalarının temel ilkeleri arasındadır.

• c) Organizasyon ve koordinasyon becerileri

• Lider kuruluş/organ ve bütün grup üyeleri zaman ve kaynaklarını aktivitelerini Grubun aktivitelerini destekleyecek 
biçimde organize edebilecek bir konumda olmalıdırlar.

• Her aktivitenin odağında planlama olmalıdır. Proje yönetimi yaklaşımının benimsenmesi tercih edilir.

• Grup üyeleri ile dış taraflar arasında iletişim açık, şeffaf, tutarlı ve profesyonel olmalıdır.

• d) Ürün sunma kapasitesi

• Bir Standart Geliştirme Grubu, üzerinde mutabık kalınan belgeleri ve destek materyalleri, karar verilen takvim 
içerisinde teslim etme kapasitesine ve kaynaklarına sahip olmalıdır. 

• Her Standart Geliştirme Grubu kendinden beklenen zaman ve uğraş katkısının ayırdında olmalı; üyeler bu konuda 
kendi kuruluşlarının taahhüdünü, desteğini ve işbirliğini temin etmelidir. 

•



Değerlendirme Standardı

• Sunucunun sorumluluğu
- iç doğrulama
- dış tasdik
- sonuçların onaylanması

• Sunucular için yayımlanmış rehberler

• Değerlendirme teknikleri Belge 
Şartnamesinde belirtilmiştir

• FETAC tarafından izlenir



Kalite Güvencesi

Değerlendirme

Öğrenenler



Ve……..

 Yaptıklarımızdan hangileri iyi 

işlemektedir?

- Belge yapıları

- Süreç

- Ortaklıklar

 Hangi yaptıklarımız daha da 

iyileştirilebilir?

- Gönüllülük temeli

- Yineleme


