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Hayat Boyu Öğrenme
Hayat Boyu Öğrenme
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Projenin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle
istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak. Bakanlığımız, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine
“Hayat Boyu Öğrenme”yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi–
II (HBÖII)’yi hayata 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 yaratmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını
artırmak amaçlanıyor. “Hayat Boyu Öğrenen bir Türkiye” sloganıyla yola çıkılan projenin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak. Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda
bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacaktır. Bu doğrultuda, sosyal paydaşları
bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte olup, projenin pilot
illerinden biri olan ilimizdeki bilgilendirme toplantısı 27 Nisan 2016 Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirildi. Toplantıya İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü temsilen projede görevli öğretmen Sayın
Ömer Yusuf Şekerci, ilimiz merkez ve ilçelerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldılar. Program Saygı Duruşunda bulunulması ve
akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Eğitim, insanın
ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir.Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekân şartları önemini
yitirmiştir. Bu nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün
eğitime dâhil öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dâhil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu
öğrenmenin kapsama alanındadır. Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal
paydaşlarımızla etkili işbirlikleri yapıyoruz. Kurumlar arası işbirliği ekseninde halkın farkındalığını oluşturmak için ciddi çabalar içerisinde
bulunmaktayız.2016 yılında Türkiye de hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 4,6 iken Edirne’mizde bu oran 8.79 olarak istatistiklere
yansımıştır. Bu oranın da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oran olduğunu belirtmek isterim. 01 Eylül 201531 ağustos 2016 tarihleri
arasında toplam 907 kurs açılmış olup, bu kurslarda 17,410 kişi yararlanmıştır. Dezavantajlı bölgelerde 82 kurs, hastanelerde 43 kurs,
cezaevlerinde 42 kurs ve en önemlisi kaderlerine terk etmek istemediğimiz 23 yaş üstü engellilere 46 kurs açmış bulunmaktayız. Şunu ifade
etmek isterim ki eğitimde 23 yaş üstü engelli bireylerin eğitim hayatları ile ilgili bir boşluğu halk eğitim merkezlerimizin uhdesindeki kurslarla
kapattık. Normalde 23 yaşındaki engeli bireyler eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerinden mezun olduktan sonra evlerinde anne
babalarıyla çoğunlukla zaman geçiriyor. Bizler bu boşluğu doldurmak için halk eğitim merkezimizi 23 yaş üstü engelli yaşam merkezlerine
dönüştürerek, öğrenmeyi ve eğlenmeyi birleştirici adımlar attık. Tüm engelli 23 yaş üstü çocuklarımıza açtığımız kurslarla onları rehabilte
etme konusunda büyük katkılar sağladık. Bugün Sultanlar Yadigârı Serhad Şehrimiz Edirne’mizde, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi ProjesiII kapsamında gerçekleştirdiğimiz Edirne Bilgilendirme Toplantısına katılımlarıyla ve sunumlarıyla katkı sağlayan tüm
katılımcılara teşekkür ediyor, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum.” dedi.
Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü temsilen projede görevli öğretmen Sayın Ömer Yusuf Şekerci’nin, Hayat Boyu
Öğrenmenin önemine ve gerekliliğine ilişkin yapmış olduğu konuşmasının ardından program, projenin Takım Lideri, Eğitim Kalite Uzmanı,
Sayın John Kavin Curley’in yapmış olduğu Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II’nin “genel hedefi”, “amaçları”, “elde edilmesi
planlanan sonuçları” başlıklı sunumu ile devam etti. Vali Yardımcısı Sayın Beyazıt Tanç ile İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin
Özcan, açılış programının ardından başlayan çalıştayın yapıldığı salona gelerek çalışmaları yerinde takip ettiler.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin
Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu
belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.

Yayın Adı : AKSIYONHABER.COM
Yayın Tarihi : 28.09.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.aksiyonhaber.com/oku-384007h.htm

Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Türkiye'de Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve
ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını
hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim
kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme
programlarına... Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yö... Türkiye’de Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve
ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını
hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim
kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı
Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Örgün EğitimÖğretmenHalk Eğitimİl Milli Eğitim MüdürüTürkiye İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, kentteki bir otelde tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin insanın
ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreç olduğunu belirtti.Bireylerin hayatlarının her anında eğitim kurumlarının
desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:'Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere ilgi,
istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Teknolojinin sınır tanımadığı
çağımızda eğitim için yaş ve mekan şartları önemini yitirmiştir. Bu nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim
kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün eğitime dahil öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dahil olduğunu
düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu öğrenmenin kapsama alanındadır. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkanlarıyla
eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı dünyayı, parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaşmıştır ancak insana
dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize ettiğimiz hayatın merkezinde tutacaktır.'Özcan, hayat boyu öğrenme kapsamında
amacın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve
yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru
bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu belirtti.Toplantıya projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, Edirne merkez ve ilçelerindeki
rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinden ilgili katılımcılarla paydaş kurum ve
kuruluşların temsilcileri katıldı. Kaynak : AA
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.Örgün EğitimFarkındalıkİl Milli Eğitim MüdürüMilli Eğitim BakanlığıSosyal Güvenlik Projenin temel hedefinin Türkiye’de
öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci,
il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar
ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun
kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar.
Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve
kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin
istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak
ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi. Kaynak : İHA
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme
programlarına... Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme
programlarına... Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Edirne'de hayat boyu öğrenme toplantısı
Edirne'de hayat boyu öğrenme toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan,
kentteki bir otelde tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir
süreç olduğunu belirtti.Bireylerin hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Özcan, şunları
kaydetti:"Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekan şartları önemini
yitirmiştir. Bu nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün
eğitime dahil öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dahil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu
öğrenmenin kapsama alanındadır. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkanlarıyla eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı
dünyayı, parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaşmıştır ancak insana dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize
ettiğimiz hayatın merkezinde tutacaktır."Özcan, hayat boyu öğrenme kapsamında amacın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin
istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu
belirtti.Toplantıya projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, Edirne merkez ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk
eğitim merkezleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinden ilgili katılımcılarla paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Yayın Adı : HABERLER.COM
Yayın Tarihi : 28.09.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.haberler.com/haber-8808654-haberi/

Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı
Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan,
kentteki bir otelde tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir
süreç olduğunu belirtti.Bireylerin hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:
"Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve
kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekan şartları önemini yitirmiştir. Bu
nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün eğitime dahil
öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dahil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu öğrenmenin
kapsama alanındadır. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkanlarıyla eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı dünyayı,
parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaşmıştır ancak insana dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize ettiğimiz
hayatın merkezinde tutacaktır."Özcan, hayat boyu öğrenme kapsamında amacın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu belirtti.Toplantıya
projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, Edirne merkez ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki ve teknik anadolu liselerinden ilgili katılımcılarla paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi. 
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Edirne'de hayat boyu öğrenme toplantısı
Edirne'de hayat boyu öğrenme toplantısı
EDİRNE (AA)  Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi bilgilendirme toplantısı
düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, kentteki bir otelde
tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreç olduğunu
belirtti.Bireylerin hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:"Yaygın eğitim
kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
çalışmalarda öncülük etmektedir. Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekan şartları önemini yitirmiştir. Bu nedenle
ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün eğitime dahil
öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dahil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu öğrenmenin
kapsama alanındadır. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkanlarıyla eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı dünyayı,
parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaşmıştır ancak insana dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize ettiğimiz
hayatın merkezinde tutacaktır."Özcan, hayat boyu öğrenme kapsamında amacın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu belirtti.Toplantıya
projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, Edirne merkez ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki ve teknik anadolu liselerinden ilgili katılımcılarla paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor (Fotoğraflı) Koray Ustabaşı EDİRNE (İHA)  Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Projenin temel hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi. 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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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. Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve
ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını
hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim
kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi. (KU-SOY)28.09.2016 11:05:32 TSINNNN
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
EDİRNE (İHA)  Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin
Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu
belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat boyu öğrenme projesi devam ediyor
Hayat boyu öğrenme projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Türkiye'de Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü
yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve
ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş
kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını
hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim
kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel
çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam
edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve
nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi.Kaynak:
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2)
hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü
temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında
eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında,
farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü
gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2)
hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü
temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında
eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında,
farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü
gerçekleştirmektir” dedi.

Yayın Adı : MERHABAHABER.COM
Yayın Tarihi : 28.09.2016 00:00:00
Bağlantı
: http://www.merhabahaber.com/oku-898596h.htm

Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ DEVAM EDİYOR
HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ DEVAM EDİYOR
IHATürkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin
Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu
belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata geçiriyor.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 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.Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü
temsilen projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında
eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında,
farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü
gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.
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Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı
Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan,
kentteki bir otelde tertiplenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir
süreç olduğunu belirtti.Bireylerin hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Özcan, şunları
kaydetti:"Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekan şartları önemini
yitirmiştir. Bu nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün
eğitime dahil öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dahil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu
öğrenmenin kapsama alanındadır. Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkanlarıyla eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı
dünyayı, parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaşmıştır ancak insana dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize
ettiğimiz hayatın merkezinde tutacaktır."Özcan, hayat boyu öğrenme kapsamında amacın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin
istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu
belirtti.Toplantıya projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, Edirne merkez ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk
eğitim merkezleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinden ilgili katılımcılarla paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi Devam Ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel
hedefinin Türkiye'de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak
olduğu belirtildi.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 Projesi2'yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir" dedi. 
EDİRNE
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi ara vermeden devam ediyor
Hayat Boyu Öğrenme Projesi ara vermeden devam ediyor Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi. Projenin temel hedefinin Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına
erişimi ve katılımı artırmak olduğu belirtildi. 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 Projesi2’yi (HBÖ2)
hayata 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.
Toplantıya Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen
projede görevli öğretmen Ömer Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki
ve teknik Anadolu liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Özcan, “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim
kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı
öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü
gerçekleştirmektir” dedi.
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Hayat Boyu Öğrenme Projesi devam ediyor
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi2 Edirne bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Projenin temel hedefinin
Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak olduğu
belirtildi.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 Projesi2’yi (HBÖ2) hayata 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.Toplantıya Edirne İl Milli
Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü temsilen projede görevli öğretmen Ömer
Yusuf Şekerci, il merkezi ve ilçelerindeki rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinden
ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, “Eğitim, insanın ve
toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç
duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik,
toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir. Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki
bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini
arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir” dedi.

