HAYAT BOYU ÖĞRENME PROJESİ-2

Tarih Aralığı: 01.12.2016 - 11.01.2017
Haber Sayısı: 32

İÇİNDEKİLER
No

Yayın Tarihi

Yayın Adı

Haber Başlığı

1

07.01.2017

HABERSH.COM

MEB’DEN ÜNİVERSİTELİLERE KISA FİLM YARIŞMASI

2

07.01.2017

HURRIYET.COM.TR

MEB'DEN ÜNİVERSİTELİLERE KISA FİLM YARIŞMASI

3

07.01.2017

KAMUSAATI.COM

“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması

4

06.01.2017

ALEMIHABER.COM

“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması

5

06.01.2017

ALEMIHABER.COM

Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Projesi Kısa Film Yarışması

6

06.01.2017

ANDROHIT.COM

MEB'den Kısa Film Yarışması

7

06.01.2017

BEYAZGAZETE.COM

MEB'den Kısa Film Yarışması

8

06.01.2017

FITRATHABER.COM

MEB'den kısa film yarışması

9

06.01.2017

HABERLER.COM

MEB'den Kısa Film Yarışması

10

06.01.2017

HABERLERDENEVAR.COM

MEB den kısa film yarışması

11

06.01.2017

HABERTURK.COM

MEB'den kısa film yarışması

12

06.01.2017

MEMLEKET.COM.TR

MEB'den kısa film yarışması

13

06.01.2017

MYNET.COM

MEB'den kısa film yarışması

14

06.01.2017

PUSULAHABER.COM.TR

MEB'den kısa film yarışması

15

06.01.2017

SONDAKIKA.COM

MEB'den Kısa Film Yarışması

16

06.01.2017

SONHABERLER.COM

MEB'den kısa film yarışması

17

06.01.2017

STAR.COM.TR

MEB'den kısa film yarışması

18

20.12.2016

BELGE.COM.TR

“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor

19

06.12.2016

ALEMIHABER.COM

“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor

20

06.12.2016

BESIKTAS.COM.TR

EĞİTİM: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”

21

06.12.2016

BEYAZGAZETE.COM

'Hayat Boyu Öğrenme' Kısa Film Yarışması Başlıyor

22

06.12.2016

HABERLER.COM

Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor

23

06.12.2016

HABERSH.COM

MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması

24

06.12.2016

HURRIYET.COM.TR

MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması

25

06.12.2016

HURRIYET.COM.TR

MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması

26

06.12.2016

KAMUAJANS.COM

“Hayat Boyu Öğrenme“ Kısa Film Yarışması Başlıyor

27

06.12.2016

KAMUSAATI.COM

“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor

28

06.12.2016

MEBPERSONEL.COM

“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor

29

06.12.2016

MEMLEKET.COM.TR

"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor

30

06.12.2016

OGRETMENLERDIYARI.COM

MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması

31

06.12.2016

SONDAKIKA.COM

Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor

32

06.12.2016

SONHABERLER.COM

"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor

Yayın Adı

: HABERSH.COM

Yayın Tarihi : 7.01.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://habersh.com/egitim/mebden-universitelilere-kisa-film-yarismasi/

MEB’DEN ÜNİVERSİTELİLERE KISA FİLM YARIŞMASI
MEB’den üniversitelilere kısa film yarışması
MEB , “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” konulu kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmaya genç sinemacılar, iletişim, güzel sanatlar,
eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri 17 Mart’a kadar başvurabilir. Tags:

Yayın Adı
Yayın
Tarihi

: HURRIYET.COM.TR

Bağlantı

:

: 7.01.2017 00:00:00
http://www.hurriyet.com.tr/mebden-universitelilere-kisa-film-yarismasi40329189

MEB'DEN ÜNİVERSİTELİLERE KISA FİLM YARIŞMASI
MEB'den üniversitelilere kısa film yarışması MEB, "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenliyor. Yarışmaya
genç sinemacılar, iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri 17 Mart’a kadar başvurabilir. "Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında düzenlenen
yarışmanın son başvuru tarihi 17 Mart. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılarla
iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversiteliler olarak belirlendi. Yarışmayla hayat boyu
öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor. Filmlerin
süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakikayla sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilecek. Kısa film yarışmasıyla
ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags: Etiketler: MEB , ÖĞRENCİ , Üniversite , kısa
film yarışması

Yayın Adı : KAMUSAATI.COM
Yayın Tarihi : 7.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://www.kamusaati.com/haber/oku-h19485.html

“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması
“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması Millî Eğitim Bakanlığınca, “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa
film yarışması düzenlendi. Millî Eğitim Bakanlığınca, “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması düzenlendi. "Avrupa
Birliği ve Türkiyenin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında
düzenlenen yarışmaya 17 Marta kadar başvurulabilecek. Yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim
bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak,
öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor. Filmlerin süresi jenerik hariç, en
az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğünce kısa film yarışmasıyla ilgili detaylı bilgi ise şöyle; ''Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II
kapsamında Kısa Film Yarışması düzenliyor.Yarışmanın konusu: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”Son başvuru tarihi: 17 Mart 2017
Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmek, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa
filmlerle kamuoyuna anlatmak amaçlanıyor. Hayat boyu öğrenme, bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve
yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor.ÖdüllerBirincilik Ödülü –
BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programıİkincilik Ödülü – Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM LensÜçüncülük Ödülü – GoPro Hero 5 Aksiyon KamerasıMansiyon – Apple
iPad Air 2 (2 Adet) Yarışma herkese açıktır.'' Başvuru formu ve yarışma şartnamesini incelemek için TIKLAYINIZ Tags:
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: ALEMIHABER.COM

Yayın
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“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması
“Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu kısa film yarışması
Milli Eğitim Bakanlığınca, 'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' konulu kısa film yarışması düzenlendi Tags:

Yayın
Adı
Yayın
Tarihi

: ALEMIHABER.COM
: 6.1.2017 00:00:00

Bağlantı :

http://www.alemihaber.com/turkiye/5967290/hayat-boyu-ogrenmeningelistirilmesi-2-projesi-kisa-film-yarismasi

Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Projesi Kısa Film Yarışması
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Projesi Kısa Film Yarışması
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2 Projesi' proje kapsamında
düzenlenen 'Kısa Film Yarışması' için başvurular başladı. Tags:

Yayın Adı : BEYAZGAZETE.COM
Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://beyazgazete.com/haber/2015/12/21/oku-3655518.html

MEB'den Kısa Film Yarışması
MEB'den Kısa Film Yarışması 'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' konulu kısa film yarışmasına başvurular, 17 Mart'a kadar
yapılabilecek.Türkiye CumhuriyetiTürkiyeKısa Film Yarışması Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye'
konulu kısa film yarışması düzenlendi.'Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2' kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek.'Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye' konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta
olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi.Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı
olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye,
'http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/' adresinden ulaşılabiliyor. Kaynak : AA Tags: Türkiye CumhuriyetiTürkiyeKısa Film Yarışması

Yayın Adı : FITRATHABER.COM
Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://www.fitrathaber.com/genel/meb-den-kisa-film-yarismasi/384669

MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi. "Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef
kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak
belirlendi. Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna
anlatmak hedefleniyor. Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek. Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:

Yayın Adı : HABERLER.COM
Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://www.haberler.com/meb-den-kisa-film-yarismasi-9137454-haberi/

MEB'den Kısa Film Yarışması
MEB'den Kısa Film Yarışması Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması
düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi."Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında
düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç
sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi.Yarışma
ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak
hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:

Yayın Adı

: HABERLERDENEVAR.COM

Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: https://www.haberlerdenevar.com/haberdetay/1416232/oku-haberi

MEB den kısa film yarışması
MEB den kısa film yarışması
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi. "Avrupa
Birliği ve Türkiye... Tags:

Yayın Adı : HABERTURK.COM
Yayın
: 6.1.2017 00:00:00
Tarihi
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/10591589-mebden-kisaBağlantı :
film-yarismasi

MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi. "Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef
kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak
belirlendi. Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna
anlatmak hedefleniyor. Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek. Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:

Yayın Adı : MEMLEKET.COM.TR
Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://www.memleket.com.tr/mebden-kisa-film-yarismasi-1031245h.htm

MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışmasına başvurular, 17 Mart'a kadar yapılabilecek
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi."Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef
kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak
belirlendi.Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna
anlatmak hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor.AA Tags:

Yayın Adı : MYNET.COM
Yayın
: 6.1.2017 00:00:00
Tarihi
http://www.mynet.com/haber/amp/guncel/mebden-kisa-film-yarismasiBağlantı :
2817822-1

MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi."Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında düzenlenen
yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar
ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi.Yarışma ile hayat
boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak
hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:

Yayın Adı : PUSULAHABER.COM.TR
Yayın Tarihi : 6.1.2017 00:00:00
Bağlantı
: http://www.pusulahaber.com.tr/oku-496930h.htm

MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışmasına başvurular, 17 Mart'a kadar yapılabilecek
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi."Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef
kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak
belirlendi.Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna
anlatmak hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:

Yayın Adı
Yayın
Tarihi

: SONDAKIKA.COM

Bağlantı

:

: 6.1.2017 00:00:00
http://www.sondakika.com/haber/haber-meb-den-kisa-film-yarismasi9137454/

MEB'den Kısa Film Yarışması
MEB'den Kısa Film Yarışması Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması
düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi."Avrupa Birliği ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında
düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç
sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi.Yarışma
ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak
hedefleniyor.Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru
yapılabilecek.Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags:
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MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışmasına başvurular, 17 Mart'a kadar yapılabilecek
ANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu düzenlendi. "Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında düzenlenen
yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar
ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Yarışma ile hayat
boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor.
Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilecek. Kısa film
yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor. Tags: Etiketler; #Hayatboyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü #kısa film yarışması #meb
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MEB'den kısa film yarışması
MEB'den kısa film yarışması MEB'den kısa film yarışması "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışmasına başvurular,
17 Mart'a kadar yapılabilecekANKARA (AA)  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film
yarışması düzenlendi. "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu
yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite
öğrencileri olarak belirlendi. Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa
filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor. Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden
fazla filmle başvuru yapılabilecek. Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden
ulaşılabiliyor. Tags:
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“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor
“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor Türkiye Cumhuriyeti ile AB“nin ortaklaşa finansmanıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Türkiye“de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2’ kapsamında, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye’ konulu kısa film yarışması düzenlendi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel: ’Kısa film yarışması ile hayat boyu
öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal
veya iş amaçlı becerilerin geli İSTANBUL (AA)  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2“ kapsamında,
“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması düzenlendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri
olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi
gösteremediğini aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile
getiren Altunel, Türkiye’nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen
rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen, “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2“ kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı.“Hayat
Boyu Öğrenen Bir Türkiye“ konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, “Hayat boyu öğrenme;
bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme
etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.“ diye konuştu.Yarışmanın birincisinin
“BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı“, ikincisinin “Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens“, üçüncüsünün “GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası“ ile
ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet “Apple iPad Air 2“ hediye edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan
yarışmaya katılımcıların “http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma“ internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan
filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini
aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine
ekledi. Tags:
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“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor
“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor
Türkiye ile Avrupa Birliğinin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Türkiyede Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2“ kapsamında, “Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması düzenle
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EĞİTİM: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
EĞİTİM: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”
Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması katılımları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II
kapsamında Kısa Film Yarışması düzenliyor. Yarışmanın konusu: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye” Son başvuru tarihi: 17 Mart 2017
Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmek, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa
filmlerle kamuoyuna anlatmak amaçlanıyor. Hayat boyu öğrenme, bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve
yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Ödüller Birincilik Ödülü –
BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı İkincilik Ödülü – Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens Üçüncülük Ödülü – GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası Mansiyon –
Apple iPad Air 2 (2 Adet) Yarışma herkese açıktır. “http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma” internet sayfası üzerinden başvurabilirsiniz.
Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye
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'Hayat Boyu Öğrenme' Kısa Film Yarışması Başlıyor
'Hayat Boyu Öğrenme' Kısa Film Yarışması Başlıyor Türkiye Cumhuriyeti ile AB'nin ortaklaşa finansmanıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2' kapsamında, 'Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye' konulu kısa film yarışması düzenlendi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel: 'Kısa film yarışması ile hayat boyu
öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal
veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi
amaçlanıyor'.Mesleki EğitimAvrupa BirliğiTürkiye CumhuriyetiMilli Eğitim BakanlığıKısa Film Yarışması Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye'de Hayat
Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2' kapsamında, 'Hayat Boyu Öğrenme' kısa film yarışması düzenlendi.Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk
eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim
çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları
faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa
Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti.Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın
farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, 'Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2' kapsamında kısa film
yarışması düzenlediklerini anlattı.'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade
eden Altunel, 'Hayat boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı
boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin
her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin
geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.' diye
konuştu.Yarışmanın birincisinin 'BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing
Programı', ikincisinin 'Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens', üçüncüsünün 'GoPro Hero 5
Aksiyon Kamerası' ile ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet 'Apple iPad Air 2' hediye edeceklerini
söyledi.Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların 'http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma' internet sayfası üzerinden
başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına
düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu
yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine ekledi. Kaynak : AA
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Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor
Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm
eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının
yeterince ilgi gösteremediğini aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya
çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle
kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti.Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen, "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini
anlattı."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, "Hayat
boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü
öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.Yarışmanın birincisinin
"BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile
ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi.Altunel, herkese açık olan
yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan
filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini
aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine
ekledi.
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MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim BakanlığıHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Türkiye ‘de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2” kapsamında, “Hayat Boyu Öğrenme” kısa film
yarışması başlatılıyor.
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MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim
BakanlığıHayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla,
Milli Eğitim BakanlığıHayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlatılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürü Ali Rıza Altunel, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm
eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının
yeterince ilgi gösteremediğini anlattı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını artırmaya
çalıştıklarını söyleyen Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında,
istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı. "Hayat
Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu belirten Altunel, "Hayat boyu öğrenme;
bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme
etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor" dedi. Yarışmanın birincisinin "BlackMagic
URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18-135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II
DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen
Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların
"http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini belirtti.Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük
olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini anlatan Altunel, kısa film
konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine ekledi.
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MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlatılıyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürü Ali Rıza Altunel, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm
eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının
yeterince ilgi gösteremediğini anlattı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını artırmaya
çalıştıklarını söyleyen Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında,
istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı. "Hayat
Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu belirten Altunel, "Hayat boyu öğrenme;
bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme
etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor" dedi. Yarışmanın birincisinin "BlackMagic
URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18-135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II
DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen
Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların
"http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini belirtti.Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük
olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini anlatan Altunel, kısa film
konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine ekledi.
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“Hayat Boyu Öğrenme“ Kısa Film Yarışması Başlıyor
“Hayat Boyu Öğrenme“ Kısa Film Yarışması Başlıyor KamuAjans.ComTürkiye ile Avrupa Birliğinin ortaklaşa finansmanıyla, Millî Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiyede Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2“
kapsamında, “Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması düzenlendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, ülkenin dört
bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen
eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini aktardı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları
faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiyenin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa
Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın
farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması
düzenlediklerini anlattı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden
Altunel, "Hayat boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca
katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta
ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin
kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu. Yarışmanın birincisinin
"Black Magic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile
ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan
yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti. Yarışmada birinci olan
filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini
aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine
ekledi.
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“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor
“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor Türkiye ile Avrupa Birliğinin ortaklaşa finansmanıyla, MEB Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğünce “Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması düzenlendi. Ödüllü olan yarışmanın son başvuruları ise 17 Mart 2017
olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa
finansmanıyla yürüttüğü Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II kapsamında Kısa Film Yarışması
düzenliyor.Yarışmanın Konusu: “Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye”Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2017Sonuçların Açıklanması: 21 Nisan
2017 Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekmek, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa
filmlerle kamuoyuna anlatmak amaçlanıyor. Hayat boyu öğrenme, bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve
yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Yarışma herkese açık olarak
gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonuçları 21 Nisan 2017 tarihinde http://hayatboyu.meb.gov.tr adresinden duyurulacakÖdüllerBirincilik
Ödülü – BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programıİkincilik Ödülü –
Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM LensÜçüncülük Ödülü – GoPro Hero 5 Aksiyon
KamerasıMansiyon – Apple iPad Air 2 (2 Adet) Başvuru formu ve yarışma şartnamesi için TIKLAYINIZ Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürü Ali Rıza Altunel, ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu
hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini aktardı. Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiyenin özellikle
hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel,
bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Millî
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17
Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, "Hayat boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin
tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı
becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye
konuştu. Yarışmanın birincisinin "Black Magic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing
Programı", ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5
Aksiyon Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi.
Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade
etti. Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve
etkinliklerde göstereceklerini aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye
dikkati çekeceğini sözlerine ekledi.
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“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor
“Hayat Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması başlıyor Türkiye ile Avrupa Birliğinin ortaklaşa finansmanıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiyede Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2“ kapsamında, “Hayat
Boyu Öğrenme“ kısa film yarışması düzenlendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, ülkenin dört bir yanında halk
eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim
çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini aktardı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları
faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiyenin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa
Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın
farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması
düzenlediklerini anlattı.
"Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, "Hayat boyu
öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü
öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.
Yarışmanın birincisinin "Black Magic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı",
ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon
Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi. Altunel,
herkese açık olan yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.
Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve
etkinliklerde göstereceklerini aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye
dikkati çekeceğini sözlerine ekledi.
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"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor
"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor Türkiye Cumhuriyeti ile AB'nin ortaklaşa finansmanıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi İSTANBUL (AA)  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm
eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının
yeterince ilgi gösteremediğini aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya
çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle
kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti.Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması
düzenlediklerini anlattı."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden
Altunel, "Hayat boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca
katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta
ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin
kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.Yarışmanın birincisinin
"BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile
ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi.Altunel, herkese açık olan
yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan
filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini
aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine
ekledi.AA
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MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
MEB’den, her yaştan katılıma açık kısa film yarışması
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim BakanlığıHayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü tarafından
yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması
başlatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu
hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini anlattı. Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını artırmaya çalıştıklarını söyleyen Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat
boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti. Altunel, bu
nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin ortaklaşa
finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı. "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son
başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu belirten Altunel, "Hayat boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri
ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat
boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel,
sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat
çekilmesi amaçlanıyor" dedi. Yarışmanın birincisinin "BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve
DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün
"GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye
edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden
başvurabileceğini belirtti. Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına
düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini anlatan Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu
yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine ekledi. Kaynak: AA
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Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor
Hayat Boyu Öğrenme" Kısa Film Yarışması Başlıyor Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2"
kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm
eğitim merkezleri olgunlaşma enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının
yeterince ilgi gösteremediğini aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya
çalıştıklarını dile getiren Altunel, Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle
kıyaslandığında, istenilen rakamların görülmediğini belirtti.Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen, "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini
anlattı."Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, "Hayat
boyu öğrenme; bireyin, kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü
öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde
gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi
yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.Yarışmanın birincisinin
"BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS
7D Mark II DSLR Fotoğraf Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile
ödüllendirileceğini söyleyen Altunel, mansiyon olarak da iki adet " Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi.Altunel, herkese açık olan
yarışmaya katılımcıların "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan
filmi, genel müdürlük olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini
aktaran Altunel, kısa film konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine
ekledi.
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"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor
"Hayat Boyu Öğrenme" kısa film yarışması başlıyor  Türkiye Cumhuriyeti ile AB'nin ortaklaşa finansmanıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Altunel:  "Kısa film yarışması ile hayat boyu
öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal
veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi
amaçlanıyor" İSTANBUL (AA)  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında, "Hayat Boyu
Öğrenme" kısa film yarışması düzenlendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkenin dört bir yanında halk eğitim, mesleki eğitim, turizm eğitim merkezleri olgunlaşma
enstitüsü bulunduğunu hatırlatarak, bu merkezlerde yürütülen eğitim çalışmalarına toplumun bir kısmının yeterince ilgi gösteremediğini
aktardı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak yaptıkları faaliyetlerin farkındalığını arttırmaya çalıştıklarını dile getiren Altunel,
Türkiye'nin özellikle hayat boyu öğrenmeye katılım oranları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, istenilen rakamların
görülmediğini belirtti. Altunel, bu nedenle hayat boyu öğrenmeye katılımın farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile
Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finansmanıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen,
"Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında kısa film yarışması düzenlediklerini anlattı."Hayat Boyu
Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın son başvuru tarihinin 17 Mart 2017 olduğunu ifade eden Altunel, "Hayat boyu öğrenme; bireyin,
kişisel, sosyal veya istihdam amaçlı, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri
olarak tanımlanıyor. Kısa film yarışması ile hayat boyu öğrenmenin tanıtılması, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğinin
kamuoyuna anlatılması, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin kişinin kendi yaşamına, ailesine, çevresine
ve topluma kazandırabileceklerine dikkat çekilmesi amaçlanıyor." diye konuştu.Yarışmanın birincisinin "BlackMagic URSA Mini
Profesyonel Kamera, Canon 18-135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı", ikincisinin "Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf
Makinesi ve 18135mm IS STM Lens", üçüncüsünün "GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası" ile ödüllendirileceğini söyleyen Altunel,
mansiyon olarak da iki adet "Apple iPad Air 2" hediye edeceklerini söyledi. Altunel, herkese açık olan yarışmaya katılımcıların
"http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma" internet sayfası üzerinden başvurabileceğini ifade etti.Yarışmada birinci olan filmi, genel müdürlük
olarak yürüttükleri çalışmaları topluma gösterebilmek adına düzenledikleri toplantı ve etkinliklerde göstereceklerini aktaran Altunel, kısa film
konusunda çalışma yapan sinema sektörünün, bu yarışmayla hayat boyu öğrenmeye dikkati çekeceğini sözlerine ekledi.

