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Batmanda "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" Toplantısı Yapıldı
Batmanda "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" Toplantısı Yapıldı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında
Batman'da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Batmanda yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi" kapsamında Batman'da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Batman İl Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy,
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli
Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile okul müdürleri katıldı. Açılış konuşmasının
ardından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Akgül, projeyle ilgili kısa bilgi verdi.
Akgül, projeyle AB ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek, hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını söyledi. Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda
bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacağını belirten Akgül, bu doğrultuda sosyal
paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.
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Batmanda "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" Toplantısı Yapıldı
Batmanda "Hayat Boyu Öğrenme Projesi" Toplantısı Yapıldı "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında
Batman'da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi" Batmanda
yapıldıMilli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Batman'da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya Batman İl Vali Yardımcısı Ertuğ
Şevket Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman
Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.Açılış
konuşmasının ardından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Akgül, projeyle ilgili kısa
bilgi verdi.Akgül, projeyle AB ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme makamı olarak yer
aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek, hayat
boyu öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını söyledi.Hayat boyu öğrenmenin önemi
konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacağını belirten Akgül, bu doğrultuda
sosyal paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini
ifade etti.
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Hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı
Hayat boyu öğrenme toplantısı yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Türkiye’de
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Batman’da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Vali
Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire
Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile okul müdürleri
katıldı. Açılış konuşmasının ardından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Akgül,
projeyle ilgili kısa bilgi verdi. Akgül, projeyle AB ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme
makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla
iyileştirmek, hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını söyledi. Hayat boyu
öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacağını belirten Akgül,
bu doğrultuda sosyal paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları
düzenlediklerini ifade etti. Daha sonra kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Aksoy ise 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşma yaptı. Darbe
girişiminden bu yana zor bir süreçten geçildiğini belirten Aksoy, “Hakikaten bu toplumun huzuruna ve devlete kast eden bir grup eşkıya, bir
darbe girişiminde bulundu. O günden bugüne kadar bunun travmasını toplum olarak her alanda görebiliyoruz. Bu durum bizi çok üzdü.
Bundan sonra sadece bu darbeyi yapanlarla değil, bu tür oluşumlarla ve bu tür oluşumların içerisinde olanlarla her zaman mücadele
edeceğiz. Bu bizim çocuklarımıza karşı görevimizdir. Bence Türkiye’nin bugünleri yaşamasında birçok etkenin yanında en önemli
etkenlerden bir tanesi de, ne yazık ki bugün halen istenilen düzeyde evrensel değerlere sahip bir bilgi toplumu yaratılamamış olmasındandır”
dedi. Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcılara proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.
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‘Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi’ bilgilendirme toplantısı
‘Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi’ bilgilendirme toplantısı Batman’da, “Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi
projesi” için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan
“Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Batman’da proje hakkında bilgilendirme toplantısı
yapıldı.Toplantıya İl Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve
Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları
temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.Açılış konuşmasının ardından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim
Daire Başkanı Akgül, projeyle ilgili kısa bilgi verdi.Akgül, projeyle AB ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve
uygulanması aracılığıyla iyileştirmek, hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını
söyledi.Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği
yapılacağını belirten Akgül, bu doğrultuda sosyal paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde
bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.Akgül, bu toplantılarla Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye katılım oranının yüzde 1,8’den
yüzde 4,6’ya yükselmiş olmasına rağmen AB’nin 2020 hedefi olan yüzde 15 oranına ulaşması için planlı bir çaba sarf edildiğini sözlerine
ekledi.Daha sonra kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Aksoy ise ABD destekli 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşma yaptı.Darbe
girişiminden bu yana zor bir süreçten geçildiğini belirten Aksoy, “Hakikaten bu toplumun huzuruna ve devlete kast eden bir grup eşkıya, bir
darbe girişiminde bulundu. O günden bugüne kadar bunun travmasını toplum olarak her alanda görebiliyoruz. Bu durum bizi çok üzdü.
Bundan sonra sadece bu darbeyi yapanlarla değil, bu tür oluşumlarla ve bu tür oluşumların içerisinde olanlarla her zaman mücadele
edeceğiz. Bu bizim çocuklarımıza karşı görevimizdir. Bence Türkiye’nin bugünleri yaşamasında birçok etkenin yanında en önemli
etkenlerden bir tanesi de, ne yazık ki bugün halen istenilen düzeyde evrensel değerlere sahip bir bilgi toplumu yaratılamamış
olmasındandır.” dedi.Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcılara proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. (M.Fatih
AkgülİLKHA)
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Hayat boyu öğrenme projesi
Hayat boyu öğrenme projesi **Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat boyu öğrenmeyi tanıtarak, katkıda bulunmak hedefiyle başlattığı ‘Türkiye’de
hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi teknik destek’ projesini Batman’da tanıttı. İl yöneticileri, STK ve meslek Odaları ile işverenlerinin
katıldığı toplantı ilgi gördü. “HAYAT BOYU ÖĞRENEN TÜRKİYE” 24 Pilot ilde ‘Hayat boyu öğrenme’ projesi kapsamında Batman’da
da düzenlenen toplantı ilgi gördü. Mezopotamya otelindeki toplantıya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim
Daire Başkanı Süleyman Akgül, Vali Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Üniversite, Halk Eğitim, STK’lar,
Meslek Odaları ve işveren temsilcileri katıldı. Batman bilgilerdirme toplantısının katılımcıları, proje teknik ekibinin ‘projeyi tanıtan’
sunumlarını ilgiyle izlerken, gün boyu süren toplantıda katılımcılarla birlikte masa başı takım çalışmaları gerçekleştirilerek, il düzeyinde hayat
boyu öğrenme ile ilgili sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri değerlendirildi.
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA İLGİ Bilgilendirme toplantısında konuşan Daire Başkanı Akgül, hayat boyu öğrenme alanında
yapılan çalışmalar Türkiye’de öğrenme kültürünün güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve bireylerin öğrenme sonucunda elde
edeceklerinin daha fazla farkında olmalarının gerektiğini ifade etti. Akgül, şöyle devam etti; “Mevcut öğrenme fırsatları ve faydaları
hakkında farkındalık oluşturulamadığında hayat boyu öğrenme faaliyetlerine talep olamayacağından hareketle, bireylerin kendilerine uygun
eğitim faaliyetlerinden ve erişim için gerekli mekanizmalardan haberdar olarak bireysel gelişim süreçlerini yönetmeleri gerekiyor.”
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‘Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi’ bilgilendirme toplantısı
‘Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi’ bilgilendirme toplantısı Batman’da, “Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi
projesi” için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Çınar HÜDA PAR ile Çınar Şefkat Der, patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileği. Erdoğan'ın “Herkes yerini bilecek” çıkışı,
ardından İHH'nin “özür” açıklaması ortamı yumuşatması gerekirken bazılarının dilini daha da keskinleştirdi. Yarın birileri KışanakDumanlı
resmini gösterip “Bu ittifakın neresinde demokrasi var?” dese verecek cevabı var mıdır? Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Botika köyü ve
90'lı yıllar. Havalar sıcak, yürekler yangın yeri. Gündüz tarlasına giden ve akşam eve gelince dinlenemeyen, işini gücünü bitirmiş ve huzur
içinde başını yastığa koyamayan bir köy. Kürdistan'daki birçok kö Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce
yürütülmekte olan “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Batman’da proje hakkında bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Toplantıya İl Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve
Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları
temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.
Açılış konuşmasının ardından MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Akgül, projeyle ilgili
kısa bilgi verdi.
Akgül, projeyle AB ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme makamı olarak yer aldığı
proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek, hayat boyu
öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını söyledi.
Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacağını
belirten Akgül, bu doğrultuda sosyal paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme
toplantıları düzenlediklerini ifade etti.
Akgül, bu toplantılarla Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye katılım oranının yüzde 1,8’den yüzde 4,6’ya yükselmiş olmasına rağmen AB’nin
2020 hedefi olan yüzde 15 oranına ulaşması için planlı bir çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.
Daha sonra kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Aksoy ise ABD destekli 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşma yaptı.
Darbe girişiminden bu yana zor bir süreçten geçildiğini belirten Aksoy, “Hakikaten bu toplumun huzuruna ve devlete kast eden bir grup
eşkıya, bir darbe girişiminde bulundu. O günden bugüne kadar bunun travmasını toplum olarak her alanda görebiliyoruz. Bu durum bizi çok
üzdü. Bundan sonra sadece bu darbeyi yapanlarla değil, bu tür oluşumlarla ve bu tür oluşumların içerisinde olanlarla her zaman mücadele
edeceğiz. Bu bizim çocuklarımıza karşı görevimizdir. Bence Türkiye’nin bugünleri yaşamasında birçok etkenin yanında en önemli
etkenlerden bir tanesi de, ne yazık ki bugün halen istenilen düzeyde evrensel değerlere sahip bir bilgi toplumu yaratılamamış
olmasındandır.” dedi.
Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcılara proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. (M.Fatih AkgülİLKHA)
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'Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi' bilgilendirme toplantısı
'Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi' bilgilendirme toplantısı
Batman'da, 'Türkiye'de hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi projesi' için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında Batman’da proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıya İl Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Kurtaran, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.Açılış konuşmasının ardından MEB
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Akgül, projeyle ilgili kısa bilgi verdi.Akgül, projeyle AB
ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat
boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek, hayat boyu öğrenme konusunda
farkındalık yaratmak ve katılım oranını artırmanın amaçlandığını söyledi.Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve
işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacağını belirten Akgül, bu doğrultuda sosyal paydaşları
bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.Akgül, bu
toplantılarla Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye katılım oranının yüzde 1,8’den yüzde 4,6’ya yükselmiş olmasına rağmen AB’nin 2020
hedefi olan yüzde 15 oranına ulaşması için planlı bir çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.Daha sonra kürsüye çıkan Vali Yardımcısı Aksoy
ise ABD destekli 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşma yaptı.Darbe girişiminden bu yana zor bir süreçten geçildiğini belirten Aksoy,
“Hakikaten bu toplumun huzuruna ve devlete kast eden bir grup eşkıya, bir darbe girişiminde bulundu. O günden bugüne kadar bunun
travmasını toplum olarak her alanda görebiliyoruz. Bu durum bizi çok üzdü. Bundan sonra sadece bu darbeyi yapanlarla değil, bu tür
oluşumlarla ve bu tür oluşumların içerisinde olanlarla her zaman mücadele edeceğiz. Bu bizim çocuklarımıza karşı görevimizdir. Bence
Türkiye’nin bugünleri yaşamasında birçok etkenin yanında en önemli etkenlerden bir tanesi de, ne yazık ki bugün halen istenilen düzeyde
evrensel değerlere sahip bir bilgi toplumu yaratılamamış olmasındandır.” dedi.Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından katılımcılara
proje hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. (M.Fatih AkgülİLKHA)

