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Bilgilendirme Toplantısı Isparta’da Düzenlendi
Bilgilendirme Toplantısı Isparta’da Düzenlendi Bilgilendirme Toplantısı Isparta’da DüzenlendiEmniyet Genel Müdürüne Çıktılar Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla yürüttüğü,
“Hayat Boyu Öğrenen bir Türkiye” sloganıyla yola çıkılan Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi–II (HBÖII)
Bilgilendirme Toplantısı, Isparta’da gerçekleştirildi.Toplantıya Isparta Vali Yardımcısı İsmail Akman,Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can’ın yanı
sıra Üniversiteler, Belediyeler, Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri, STK’lar, Meslek Odaları ve İşveren Temsilcileri başta olmak
üzere, eğitim ve istihdam konularında çalışmalar yürüten çok sayıda temsilci katıldı.Vali Yardımcısı Akman, yaygın ve mesleki eğitimler
sayesinde tüm bireylerin bilgi ve donanım seviyesini yükselterek önce aile bütçelerine, ardından ülke ekonomisine sağlanacak katkının
öneminin büyük olduğunu vurguladı.Daire Başkanı Süleyman Akgül,şunları kaydetti:65. hükümet programında “Eğitimde Kalite” vurgusu
yapılarak, “Önümüzdeki dönemde eğitimde uzmanlaşmaya ve her seviyede kaliteyi artırmaya hız verileceği”ne değinilmektedir. Projemizin
en önemli çıktılarından olan “Kalite Güvence Sistemi”nin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda oluşturulmasıyla; mesleki eğitimimiz,
kalite güvencesine kavuşmuş olacak. Bu konuda da Bakanlığımızca Kalite Güvence Uzmanları yetiştirilecektir. Hükümet programındaki bir
diğer husus ise “Hayat boyu öğrenme programlarını yaygınlaştırarak, gençlere temel ve mesleki beceriler kazandırılacağı”dır. Bu amaca
ulaşmada, projemiz kapsamında 4 sektörde 7 meslek alanında ders kitapları, ölçme ve değerlendirme materyalleri de dâhil olmak üzere
program geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca belirlenecek 42 program hazırlanacak ya da revize edilecektir.” İl Milli Eğitim Müdürü
İlyas Can,hayat boyu öğrenmenin öneminin ve geçerliliğinin altını çizerek, 20152016 eğitimöğretim sezonunda Isparta’da hayat boyu
öğrenmeye katılımın artırılması için gerekli çalışmaların yürütülmekte olduğunu sözlerine ekledi.Antalya – Isparta –Burdur bölgesinde 2015
yılında hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 6.7.Bu oran, yüzde 4,6 olan Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, Avrupa
Birliği’nin 2020 hedefi olan %15 oranına ulaşılması için planlı bir çaba sarf edilmesi gerekiyor.Hayat boyu öğrenme alanında yapılan
çalışmalar, Türkiye’de öğrenme kültürünün güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bireylerin öğrenme sonucunda elde edebileceklerinin
daha fazla farkında olmaları gerektiğini gösteriyor.
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Bu tabloyu hak etmiyoruz
Bu tabloyu hak etmiyoruz Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Türkiye’nin hayat boyu öğrenmeye katılımı noktasında çok gerilerde olduğunu belirtti ve
ekledi: Beşikten mezara kadar ilmin farz olduğu bir inanışın mensupları olarak bu tabloyu hak etmiyoruz Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından söz alan Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, Hayat Boyu Öğrenmenin bireyin bilgi
ve becerilerini geliştirmesi amacıyla hayat boyu katıldığı bütün etkinlikler anlamına geldiğini söyledi. PROJE 2 KISIM HALİNDE
UYGULANIYOR Proje hakkında bilgiler veren Abdulhakimoğulları, “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Ocak 2016 tarihi
itibariyle yeni bir Avrupa Birliği Projesi’ni hayata geçirdik. 15 milyon Eurolu bütçeli projemiz hizmet ve hibe bileşeni olmak üzere 2 kısım
halinde uygulanmaktadır. Hibe bileşenimiz kapsamında titizlikle yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış ve sözleşme aşamasına
gelinmiştir. Projemizin hizmet bileşeni Hayat Boyu Öğrenmeye ilişkin farkındalık artırma faaliyetlerinden işbirliği geliştirilmesi çalışmalarına
kadar Hayat Boyu Öğrenme konusunda kapsamlı bir rehberlik sisteminden müfredat çalışmalarına kadar pek çok faaliyeti yeni yaklaşımlar
doğrultusunda gerçekleştirmek üzere kurgulanmıştır” ifadelerine yer verdi. KAPSAMLI BİR ÇABA Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmeye
katılımın hiç iç açıcı olmadığını dile getiren Abdulhakimoğulları şunları kaydetti: “Avrupa Birliği’ne katılım öncesinde mali yardım
alabileceğimiz İPA kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen projemizle Hayat Boyu Öğrenme için
kapsamlı ve uygun stratejiler geliştirilerek Hayat Boyu Öğrenmedeki fırsatların iyileştirilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması
amaçlanmaktadır. Hayat Boyu Öğrenmenin önemine istinaden hazırladığımız bu projede bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması
ve sosyal paydaşlarımızla işbirliği yapılması önceliklerimiz arasındadır ki bu vesileyle 24 pilot ilimizde sosyal paydaşlarımızla bir araya
gelerek görüş, fikir ve önerilerini burada değerlendirme süreci içerisindeyiz. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranları hiç iç açıcı
değil. 2016 yılında yüzde 1.8’den, 2015 yılında yüzde 4.6’ya kadar yükselebilmiştir. Avrupa Birliği’nin 2020 hedefine bakıldığında planlı,
kapsamlı ve anlamlı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Zira Avrupa Birliği’nde bu oran yüzde 15’in üzerinde.” ÖĞRENMEYİ
EMREDİYOR
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HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GELİŞTİRİLMESİ 2 PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Projesi Bilgilendirme Toplantıları
Proje kapsamında Bilgilendirme Toplantıları'nın on birincisi 11 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ'da gerçekleştirildi. Kaynak:
http://www.meb.gov.tr Devamı...
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Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak
seçilen Elazığ’da yapıldı

Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak
seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.
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Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen
Elazığ'da...Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye"
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
"Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.
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Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin... Türkiye’de
öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da
yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı
olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan
projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı
artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.
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Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı
Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliğiİl Milli Eğitim MüdürüMilli Eğitim
BakanlığıSosyal GüvenlikVali Yardımcısı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme
programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler
Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7
bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla
sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı
olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler
belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli
bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi. Kaynak : İHA

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: BEYAZGUNDEM.COM
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.beyazgundem.com/elazig/elazigda-turkiyede-hayat-boyuogrenme-projesi-tanitildi-h256531.html

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse... Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: BURSAHABER.COM
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.bursahaber.com/elazig/elazigda-turkiyede-hayat-boyu-ogrenmeprojesi-tanitildi-h730874.html

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse... Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: DOGUREHBERI.COM
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.dogurehberi.com/elazig/elazigda-turkiyede-hayat-boyu-ogrenmeprojesi-tanitildi-h1233141.html

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse... Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: HABER35.COM.TR
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.haber35.com.tr/ELAZIĞ/elazigdaturkiyedehayatboyuogrenme
projesi-tanitildi-h543280.html

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse... Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: HABERCANIK.COM
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.habercanik.com/elazigda-turkiyede-hayat-boyu-ogrenme-projesitanitildi-253920h.htm

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen
Elazığ'da...Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye"
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
"Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.Kaynak:

Yayın Adı : HABERLER.COM
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.haberler.com/haber-8691256-haberi/

Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı
Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata
geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat
Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de
öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun
yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK
temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında
bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, "Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik
gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi
yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen
dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje
hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.  ELAZIĞ

Yayın
: HABERX.COM
Adı
Yayın
: 11.08.2016 00:00:00
Tarihi
Bağlantı : http://www.haberx.com/elazigda_turkiyede_hayat_boyu_ogrenme_projesi_tanitildi(17,n,12325381,291).aspx

Elazığ’da ‘Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
ELAZIĞ(İHA) Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge
ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme
programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler
Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7
bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla
sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı
olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler
belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli
bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: IHA.COM.TR
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.iha.com.tr/elazig-haberleri/elazigda-turkiyede-hayat-boyuogrenme-projesi-tanitildi-elazig-1468244/

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak
seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : ISTANBULHABER.COM.TR
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.istanbulhaber.com.tr/oku-haber-457683.htm

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen
Elazığ'da...Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye"
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
"Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.Kaynak:

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: KARAR.COM
: 11.08.2016 00:00:00

Bağlantı :

http://www.karar.com/elazig/elazigda-turkiyede-hayat-boyu-ogrenme-projesi-tanitildi-215622?
utm_source=icerik_liste_matris&utm_medium=website&utm_content=manset_click&utm_campaign=anasayfa_alt_diger

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu
Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen
Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı
memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini
söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün
değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda
güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan
davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme
günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona
erdi.ELAZIĞ/İHA(FOTOĞRAF)

Yayın Adı : KIRIKHANOLAY.COM.TR
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.kirikhanolay.com.tr/oku/249113/

Elazığda ‘Türkiyede Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtıldı
Elazığda ‘Türkiyede Hayat Boyu Öğrenme Projesi Tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin
tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya
Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin
hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal
Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde
insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler
yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan
davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat
boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini
ardından sona erdi.

Yayın Adı : MALATYAGERCEK.COM
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.malatyagercek.com/haber/oku-h1248961.html

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse... Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili
olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : MANISADASONNOKTA.COM
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://manisadasonnokta.com/256101-haber-oku

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin
tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya
Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin
hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal
Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde
insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler
yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan
davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat
boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini
ardından sona erdi.

Yayın Adı : MERHABAHABER.COM
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.merhabahaber.com/oku-862396h.htm

Elazığ’da ‘türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı
Elazığ’da ‘türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin... Türkiye’de
öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da
yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı
olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan
projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı
artırmak. Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı. Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi. Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi. Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : MILLIYET.COM.TR
Yayın
: 11.08.2016 00:00:00
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ELAZIĞ’DA ‘TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME’ PROJESİ TANITILDI
ELAZIĞ’DA ‘TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENME’ PROJESİ TANITILDI
IHATürkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak
seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupabirligi/ " target="_blank" class="tag">Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı
yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak,
istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı
Zekeriya Göker, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel,
Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve
proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin
uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler
Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle
kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar
doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak
ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : MILLIYET.COM.TR
Yayın
: 11.08.2016 00:00:00
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http://www.milliyet.com.tr/elazig-da-turkiye-de-hayat-boyu-ogrenme-elazigBağlantı :
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Elazığ'da 'Türkiye'de hayat boyu öğrenme' projesi tanıtıldıElazığ Haberleri
Elazığ'da 'Türkiye'de hayat boyu öğrenme' projesi tanıtıldıElazığ Haberleri Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen
“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. IHAAvrupabirligi/ " target="_blank"
class="tag">Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı
olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan
projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı
artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat
Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : OLAY53.COM
Yayın Tarihi : 11.08.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.olay53.com/haber/oku-493121.htm

Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de
Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ'da... Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen
"Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme"
projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya
Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin
hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal
Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, "Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde
insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler
yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan
davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat
boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini
ardından sona erdi.
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Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata
geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de
öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun
yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK
temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında
bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik
gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi
yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen
dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje
hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.

Yayın Adı : SONDAKIKA.COM
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Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı
Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı. Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata
geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ'da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı "Türkiye'de Hayat
Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye'de
öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun
yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK
temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında
bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, "Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik
gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi
yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen
dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur" dedi.Program daha sonra proje
hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.  ELAZIĞ
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Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Elazığ’da ‘Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ projesi tanıtıldı
Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak
seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının
erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri
olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar
büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları,
“Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim
sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi
programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir
kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.
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Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı
Elazığ'da 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Tanıtıldı
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen
Elazığ'da yapıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer
aldığı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme" projesinin tanıtımı yapıldı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganı ile yola çıkılan projenin
temel hedefi, Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.
Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda
başkanları ve STK temsilcileri katıldı.
Projenin hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ'ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü
Ahmet Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.
Proje hakkında bilgi veren Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, "Bilginin ve öğrenme alanının her geçen
gün değişiklik gösterdiği günümüzde insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir
gerçektir. Bu konuda güncellemeler yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin
kendi yaşantısıyla bireyde oluşan davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve
gelişen dünya düzeni içerisinde hayat boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur" dedi.
Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini ardından sona erdi.
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Elazığ’da ‘türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı
Elazığ’da ‘türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi Tanıtıldı
Elazığ’da ‘türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme’ Projesi TanıtıldıTürkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek için hayata geçirilen “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenme” projesinin tanıtımı bölge ili olarak seçilen Elazığ’da yapıldı.Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olarak yer aldığı “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme” projesinin
tanıtımı yapıldı. “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” sloganı ile yola çıkılan projenin temel hedefi, Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, istihdama yönelik öğrenme programlarının erişimi ve katılımı artırmak.Bir otelin konferans salonun yapılan toplantıya
Elazığ Vali Yardımcısı Zekeriya Göker, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Ali Rıza Altunel, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.Projenin
hazırlanması ve proje içerisinde Elazığ’ın 7 bölgeden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, projenin uygulanarak başarıyla sonuçlanmasına kadar büyük gayret göstereceklerini söyledi.Proje hakkında bilgi veren Sosyal
Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları, “Bilginin ve öğrenme alanının her geçen gün değişiklik gösterdiği günümüzde
insanların özellikle kapasite ve buna bağlı olarak gelişim sürecine ihtiyaç duymaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu konuda güncellemeler
yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejiler belirlenmesi programın bir parçasıdır. Öğrenme, bireyin kendi yaşantısıyla bireyde oluşan
davranış değişikliği olarak ifade edilebilen önemli bir kavramdır. Buna bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde hayat
boyu öğrenme günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur” dedi.Program daha sonra proje hakkında karşılıklı görüş alışverişlerini
ardından sona erdi.
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Türkiyede Hayat boyu Öğrenim
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek II”
bilgilendirme toplantısı 11 Ağustos 2016 tarihinde ilimizde gerçekleştirilecektir.
Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine hayat boyu öğrenmeyi tanıtarak katkıda bulunmak, hayat boyu öğrenme olanaklarını
hayat boyu öğrenme için uyumlu hale getirerek kapsamlı stratejilerin uygulanmasını sağlamak amacıyla iyileştirmeyi amaçlayan “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek II” bilgilendirme toplantısı 11 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 09.00’da Park
Dedeman Otel’de gerçekleştirilecektir.
Hayat boyu öğrenme konusunda farkmdalık yaratmak ve hayat boyu öğrenme sürecine katılımı arttırmayı hedefleyen projenin tanıtım
toplantısına Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, eğitim
kuramlarımız, ilimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri de
katılacaktır.
Yaklaşık 6.9 milyon Avro bütçeli olan bu projenin Türkiye’deki 7 bölgesinden biri de Elazığ’dır. Büyük önem verdiğimiz ve 20 ay sürecek
olan projenin bilgilendirme toplantısı ilimizdeki kamu ve sivil toplum kuram ve kuruluşlarının katılacağı bir toplantı ile gerçekleştirilecektir.

