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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"  MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Abdülhakimoğulları:  "Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor" SAMSUN (AA)  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün
güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren
Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam
etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk
bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar,
belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından
incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk
kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu
öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın
Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü
değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime
verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak
üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza
öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan
kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir.
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde
hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir." Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her
seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu
öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları
yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri,
mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik
eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme
yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun
oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik
eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya
Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları
ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ(AB)'NİN ORTAKLAŞA FİNANSE ETTİĞİ
"HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ"NİN TANITIM TOPLANTISI SAMSUN'DA YAPILDI. Türkiye ve
Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği “Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi”nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine “hayat boyu öğrenme”yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle
Türkiye’de “Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)”yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında
hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme
konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. “Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi”nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve
katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek
odaları ve işveren temsilcileri katıldı. ESEN: “YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM” Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının
farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam
becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak
zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız.
Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler
söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek
lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız
var” dedi. ABDÜLHAKİMOĞULLARI: “24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK” Sürekli değişen dünya
düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, “Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim
çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık” diye konuştu. KURT: “İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ” İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, “Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var” şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da
yapıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da
yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak
hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje
kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da
yapıldı.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş "iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya
yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi "Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım." Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye
ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen
dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün
eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan ka... Türkiye ve Avrupa
Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim
Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu
öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık
oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel
hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı
artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve
işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını
söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir
durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim
inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade
edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek
zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’
Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var"
dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya
düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim
çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Avrupa BirliğiAvrupa Birliğiİl Milli Eğitim MüdürüMilli Eğitim
BakanlığıSosyal Güvenlik Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak
katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer
aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat
boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme
programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları,
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri,
belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün
yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek
eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci
çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip
onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek
yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi
yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi'
'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi' MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Abdülhakimoğulları: 'Türkiye'de öğrenme
kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor'.Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıBeyin Fırtınasıİl Milli Eğitim
MüdürüMilli Eğitim BakanlığıVali Yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, 'Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor.' dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme
Toplantısı'na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar
yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.'Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden
birini oluşturuyor.' diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti:'Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise
Milli Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı.'Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:'Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak' sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir.' Mesleki eğitimde kalite güvence
sistemiAbdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli
çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine
kavuşması olacağını belirtti.Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:'Projemiz ile
tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum
kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki
toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin
geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan
kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem
olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık.'Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat... Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat... Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı. ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM" Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi. ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK" Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu. KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ" İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." dedi. Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme
Toplantısı"na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar
yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden
birini oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise
Milli Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir." Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi
Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından
birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını
belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani
genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel
sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin
fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki
ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin
bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu
çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım
lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da
yapıldı.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş "iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya
yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi "Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım." Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye
ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen
dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün
eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.Kaynak:
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Samsun'da "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Samsun'da "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak
hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje
kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor."
dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na
katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve
üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti: "Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli
Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu: "Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir."Mesleki eğitimde kalite güvence
sistemiAbdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli
çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine
kavuşması olacağını belirtti.Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti: "Projemiz ile
tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum
kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki
toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin
geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan
kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem
olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren
Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor" diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti:
"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi
var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler,
üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve
değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise
hizmet bileşeni teknik destek kısmı" Projenin temel felsefesinin, hayat boyu öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu
öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu: "Sayın
Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü
değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime
verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak
üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza
öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan
kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir.
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde
hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir" Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her
seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu
öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları
yetiştirileceğini belirterek şöyle devam etti: "Projemiz ile tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim
merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim
programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak,
sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı
sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli
alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık" Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı
Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat... Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
SAMSUN (AA)  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor."
dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na
katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve
üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli
Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir." Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi
Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından
birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını
belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani
genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel
sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin
fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki
ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin
bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu
çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım
lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
SAMSUN (İHA)  Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım
toplantısı Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak
katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer
aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat
boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme
programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları,
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri,
belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün
yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek
eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci
çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip
onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek
yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi
yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği 'Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR
ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş 'iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi 'Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor."
dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na
katıldı. Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve
üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor" diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti: "Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli
Eğitim Bakanlığı’dır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı" Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu: "Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, ‘Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir" Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi
Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından
birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını
belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini belirterek şöyle devam etti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel
müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir
araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası
oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik
eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması
nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve
süreci başlattık" Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean
Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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‘Önceliğimiz öğrenme kültürünün geliştirilmesi’
‘Önceliğimiz öğrenme kültürünün geliştirilmesi’ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor."
dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na
katıldı. Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve
üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor" diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti: "Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli
Eğitim Bakanlığı’dır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı" Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu: "Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, ‘Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir" Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi
Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından
birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını
belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini belirterek şöyle devam etti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel
müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir
araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası
oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik
eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması
nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve
süreci başlattık" Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean
Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da
yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak
hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje
kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da
yapıldı.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş "iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya
yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi "Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım." Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye
ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen
dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün
eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.Kaynak:
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat... Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni
dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni
şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu
öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA
BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da
yapıldı.Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı
Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda
bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş "iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya
yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi "Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım." Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye
ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen
dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün
eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.Kaynak:
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII
(HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması
aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak
amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle
istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve
mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK
LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı
algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak
bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut
ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye
yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz
varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme
noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM
TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat
boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını
geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında
ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye
konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu
öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri
ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Abdülhakimoğulları:  "Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor" SAMSUN (AA)  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün
güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren
Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam
etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk
bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar,
belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından
incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk
kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu
öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın
Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü
değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime
verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak
üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza
öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan
kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir.
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde
hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir." Mesleki eğitimde kalite güvence sistemiAbdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her
seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu
öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını belirtti.Bu konuda kalite güvence uzmanları
yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri,
mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik
eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme
yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun
oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik
eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya
Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları
ve davetliler katıldı.AA
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan ka... Türkiye ve Avrupa
Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Milli Eğitim
Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu
öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık
oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel
hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.
Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren
temsilcileri katıldı. ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM" Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını
söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir
durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim
inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade
edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek
zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’
Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var"
dedi. ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK" Sürekli değişen dünya
düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim
çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu. KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ" İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
IHATürkiye ve Avrupabirligi/ " target="_blank" class="tag">Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
"hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII
(HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması
aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak
amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle
istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve
mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK
LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı
algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak
bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut
ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye
yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz
varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme
noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM
TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat
boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını
geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında
ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye
konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu
öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri
ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da
yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak
hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje
kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli
Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler,
STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli
insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse
yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve
anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak
durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya
yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler
söylemek lazım.' Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye
ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen
dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün
eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat boyu öğrenme projesi tanıtım toplantısı
Hayat boyu öğrenme projesi tanıtım toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesinin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı. Haber: İhlas Haber Ajansı  Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan
kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etti. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM" Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK" Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ" İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye'de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel'de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK'lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR
ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş "iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır'. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana'nn dediği gibi "Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım." Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.

Yayın Adı : POLITIKARS.COM
Yayın Tarihi : 09.06.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.politikars.com/oku-552170h.htm

Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da
yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan ka...Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı. ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM" Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi. ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK" Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu. KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ" İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu. Kaynak:
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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Samsun'da 'Hayat Boyu Öğrenme'
Samsun'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen,"İnancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır" dedi. Türkiye
ve Avrupa Birliği (AB)'nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun'da yapıldı.
Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri
katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl
Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını
görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim
yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine
benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği
gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey
söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.24 PİLOT İLDE
TANITIMSürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında
yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri
doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal
paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ
KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu
söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde
uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim
Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" dedi.
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SAMSUN'DA HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
SAMSUN'DA HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ TANITIM TOPLANTISI Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse
ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa
finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle
Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında
hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme
konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve
katılımı artırmak. Samsun Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek
odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının
farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam
becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz. Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak
zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız.
Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler
söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek
lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız
var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya
düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim
çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim
rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek
ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE
GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali
Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle
işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim
Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor."
dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na
katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve
üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini
oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli
Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu
kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar, belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje
ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro
arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu
öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu
anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100.
yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke
standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze
bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm
öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve
danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi
kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir."Mesleki eğitimde kalite güvence
sistemiAbdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli
çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine
kavuşması olacağını belirtti.Bu konuda kalite güvence uzmanları yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile
tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum
kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki
toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin
geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan
kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem
olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun
Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren
Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi."Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor" diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam
etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Projemizin 15 milyon avroluk
bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar,
belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından
incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk
kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı"Projenin temel felsefesinin, hayat boyu öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu
öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın
Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü
değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime
verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak
üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza
öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan
kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir.
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde
hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir"Mesleki eğitimde kalite güvence sistemiAbdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her
seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu
öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları
yetiştirileceğini belirterek şöyle devam etti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim
merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik eğitim
programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme yapmak,
sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun oluşturulmasına katkı
sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik eğitimin en öncelikli
alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık"Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı
Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları ve davetliler katıldı.
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"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"  MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Abdülhakimoğulları:  "Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor" SAMSUN (AA)  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, "Türkiye'de öğrenme kültürünün
güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." dedi.Abdülhakimoğulları, Samsun'daki bir otelde düzenlenen "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II. Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.Bu toplantıların 24 pilot ilde düzenlendiğini bildiren
Abdülhakimoğulları, projeye katılım oranlarında 2023 yılına kadar yüzde 15 ve üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti."Türkiye'de
öğrenme kültürünün güçlendirilmesi şu anda en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor." diyen Abdülhakimoğulları, şöyle devam
etti:"Program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, faydalanıcısı ise Milli Eğitim Bakanlığıdır. Projemizin 15 milyon avroluk
bütçesi var. 7,5 milyon avroluk kısmı hibe bileşeni olarak titizlikle devam etti. Bu kapsamda 81 ilimizde vakıflar, dernekler, STK'lar,
belediyeler, üniversitelerden gelen proje fikirleri ve teklifleri, genel müdürlüğümüz proje ekibinden oluşan bağımsız denetmenler tarafından
incelendi ve değerlendirmesi yapıldı. Kriterlere uyan projelere 100 bin ile 200 bin avro arası hibe sunuldu. Geri kalan 7,5 milyon avroluk
kısmı ise hizmet bileşeni teknik destek kısmı."Projenin temel felsefesinin, hayat boyu öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, hayat boyu
öğrenmedeki fırsatları iyileştirme ve bu konudaki farkındalığın arttırılması olduğunu anlatan Abdülhakimoğulları, şöyle konuştu:"Sayın
Başbakanımızın TBMM'ye sunduğu 65. hükümet programında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılına yürürken eğitimde yapacağımız köklü
değişiklikler ülkemizi yüksek gelir gurubu ve en yüksel insani gelişmişlik seviyesindeki ülke standartlarına ulaştıracak" sözleriyle eğitime
verilen öneme vurgu yapılmıştır. Bu projemiz ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerimiz başta olmak
üzere mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitülerimizdeki tüm öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza
öğrenme ilkeleri gözetilerek mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek. Bu sayede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzde insan
kaynağının gelişimine hep beraber katkı sağlamayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme, rehberlik ve danışmanlık hizmetinin geliştirilmesidir.
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II. Projesi ile hayat boyu rehberlik sistemi kurulacak ve bakanlığımızın bünyesinde
hayat boyu rehberlik uzmanları yetiştirilecektir." Mesleki eğitimde kalite güvence sistemi Abdülhakimoğulları, eğitimde uzmanlaşma ve her
seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceğini dile getirerek, projenin en önemli çıktılarından birinin de kalite güvence sisteminin hayat boyu
öğrenme ilkeleri doğrultusunda mesleki eğitim kalite güvence sistemine kavuşması olacağını belirtti. Bu konuda kalite güvence uzmanları
yetiştirileceğini bildiren Abdülhakimoğulları, şunları kaydetti:"Projemiz ile tüm taraflar, yani genel müdürlüğümüz, halk eğitim merkezleri,
mesleki eğitim merkezleri ve en önemli paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşları özel sektörle bir araya gelerek ülkemizin mesleki teknik
eğitim programlarını projelerini yeniden gözden geçireceğiz. Buradaki toplantılarla beyin fırtınası oluşturacağız. Yeniden bir değerlendirme
yapmak, sanayi ve hızla gelişen yüksek teknoloji yönelik ülkemizin geleceği için mesleki ve teknik eğitimin ortak vizyonunun
oluşturulmasına katkı sağlamak, çok boyutlu rekabetin merkezinde olan insan kaynağının niteliğinin bulunması nedeniyle mesleki ve teknik
eğitimin en öncelikli alan haline getirilmesi için gerekli çalışmaların elzem olduğu inancıyla bu çalışmaları ve süreci başlattık."Toplantıya
Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje takım lideri Sean Curley ile milli eğitim uzmanları
ve davetliler katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları
kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik
Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.
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Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, Türkiye de öğrenme kültürünün güçlendirilmesi en büyük önceliklerimizden birini oluşturuyor. dedi.
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YurthaberHayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
YurthaberHayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım Toplantısı
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtım ToplantısıTürkiye ve Avrupa Birliği (AB)’nin ortaklaşa finanse ettiği "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.Eğitim Bakanlığı">Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki gelişen insan
kaynakları kapasitesine "hayat boyu öğrenme"yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Teknik Destek ProjesiII (HBÖII)"yi hayat geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranını artırmak amaçlanıyor. "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi"nin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.Samsun Anemon Otel’de düzenlenen
toplantıya; Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Sedat Abdülhakimoğulları, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları,
üniversiteler, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, belediyeler, STK’lar, meslek odaları ve işveren temsilcileri katıldı.ESEN: "YENİ
BİR ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"Dün ile bugün yapılan eğitimli insan tanımının farklılaştığını söyleyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü
Coşkun Esen, "Yeni dünyayı algılarken gerek eğitimimizin gerekse yaşam becerilerimizin yeni bir durumla karşılaştığını görüyoruz.
Dolayısıyla biz eğitim kurumları olarak bu yeni süreci çok iyi okumak ve anlamak zorundayız. Bizim inancımıza göre bilgi bizim yitik
malımızdır. Onu nerede bulmayı umut ediyorsak oraya gidip onu almak durumundayız. Ne güzel ifade edilmiş ‘iki günü birbirine benzeyen
insan aldanmıştır’. Her an her saniye yeni şeyler öğrenmek yeni dünyaya yeni şeyler söylemek zorundayız. Mevlana’nn dediği gibi ‘Dünle
beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ Yarının dünyasına yeni bir şey söylemek için
şüphesiz temel becerilerimizi geliştirme noktasında hayat boyu öğrenmeye ihtiyacımız var" dedi.ABDÜLHAKİMOĞULLARI: "24 PİLOT
İLİMİZDE TANITIM TOPLANTILARINA BAŞLADIK"Sürekli değişen dünya düzeninde hayat boyu öğrenmenin yaşamın bir parçası
olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdülhakimoğulları, "Hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkin eğitimi örgün eğitim çağının dışına çıkmış veya dışında kalmış kişilerin bilgi
beceri ve davranışlarını geliştirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitim rehberlik ve uygulama etkinliklerinin tamamı olarak
tanımlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki tüm sosyal paydaşlarımızı bilgilendirmek ve onların desteğini almak için 24 pilot ilimizde
tanıtım toplantılarına başladık" diye konuştu.KURT: "İŞSİZ KESİMİ NİTELİKLİ HALE GETİRMELİYİZ"İnsanın hayatını rahat bir
şekilde sürdürmek için hayat boyu öğrenmek zorunda olduğunu söyleyen Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, "Bu projelere önem
vermeliyiz ve bu projeleri ülkemizde yoğun bir şekilde uygulayarak halkımızın özellikle işsiz kesimi nitelikli hale getirerek işsizlikten
kurtulmalarına fayda sağlamalıyız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Halk Eğitim Merkezlerimizi bu konuda önemli çalışmaları
var" şeklinde konuştu.

