
 

 

ENGELLİ BİREYLERİN İŞ YAŞAMINDA KARŞILAŞDIKLARI PROBLEMLERİN AB 
ÜLKELERİNDE İNCELENMESİ 

 

         Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitimi ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 

uyguladığı, Türkiye Ulusal Ajans’ın yürüttüğü Erasmus+Programınca yapılan hibe 
destekli proje kapsamında K1 mesleki eğitim öğrenme hareketliliğine projesi kabul 
edilen Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Merkezi İSVEÇ” te idi… 

      Projemiz, Avrupa Birliği Stratejilerinden biri olan özel eğitime muhtaç bireylerin 

istihdamına yönelik olarak hazırlamıştır. Proje konusu, özel eğitime muhtaç bireylerin iş 

yaşamında karşılaştıkları sorunların Avrupa boyutunda incelenmesi olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda Ülke olarak İsveç ve Hollanda”ya gezi gözlem ve iş başında 

izleme olarak onbeşer günlük ziyaretler programlanmıştır. Bu ziyaretlerin ilki İsveç”e 

gerçekleştirilmiştir. İsveç’e yapılan ziyaretimize bir yönetici ve farklı branşlardan 
çoğunluğu özel eğitim öğretmeni olan toplam dokuz öğretmen katıldı. 

 İsveç AB ülkeleri içerisinde refah düzeyi en yüksek ülkelerden bir olması yanı 

sıra eğitim öğretim de olduğu kadar engelli bireylere sağlanan fırsat eşitliği ve  sosyal 

imkanlar konusunda oldukça ileride olduğunu gördük.  Engelli bireylerin topluma 
entegrasyonları, iş yaşamındaki yerleri ve çalışma koşulları konularında önemli 

deneyimler edindik. Engelli bireylerin, üretimin bir parçası olduğu özellikle üretime 



dönük atölyelerin gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından işletildiği, mesleki 

eğitim merkezlerinin engelli bireyleri topluma hazırlama noktasında çok önemli roller 
üstlendiğini gördük. 

      Projemiz, kurumumuz öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ve dil yetkinliklerini 
artırma noktasında önemli kazanımlar edinmelerini sağladı. İki haftalık eğitim ve 

ziyaretler boyunca İsveç ‘in özel eğitim sistemi ile ülkemizdeki özel eğitim sistemini 

karşılaştırma fırsatı yakaladık. Özellikle engelli bireylerin mesleki eğitimleri ve sosyal 

hakları noktasında ülkemizde de iyileştirmelerin olduğunu ancak daha yapılması 

gerekenlerin olduğunu farkettik. Toplumsal kabul edilmişlik düzeyi olarak İsveç ile 
aramızda anlamlı farklılar olduğunu söyleyebiliriz. AB saha ziyaretimiz sonucunda 

öğretmenlerimizin birçok ön yargılarının değiştiği, kültürler arası ön yargıların ortadan 
kaldığını gözlemledik.  

Gelişmiş bir AB ülkesinde yabancı meslek taşlarımız ile iki hafta boyunca izleme 
ve inceleme çalışmaları yapmak kurumumuz adına önemli bir kazanç oldu. Yetişkin 

engelli bireylerin iş yaşamına nasıl katıldıkları ve üretime sağladıkları katkıları yerinde 

inceledik. Kurum olarak deneyimlerimizi rapor haline getirip Milli Eğitim Bakanlığı Özel 

Eğitim Genel Müdürlüğüne sunacağız. Yerel yönetimler ile iş birliği yaparak İsveç ‘deki 
benzer uygulamaların ülkemizde de gerçekleşmesi için çalışmalar yapacağız. 
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