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Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması
Katılımcılarını Bekliyor
Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye konulu kısa film
yarışmasının son başvuru tarihi 17 Mart 2017.
Devamı...

Modüler Program Geliştirme Ziyaretleri
Gerçekleştirildi
HBÖ-II kapsamında modüler programlar geliştiren 4
uzmanlık merkezi ekiplerine ziyaretler düzenlendi.
Devamı...

Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri ve E-Öğrenme
Uluslararası Konferansı
Türkiye´de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında, “Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri ve E-
Öğrenme Uluslararası Konferansı“ 1-2 Aralık 2016
tarihinde İstanbul’da düzenlendi.
Devamı...

Proje Bilgilendirme Toplantıları 24 İlde Düzenlendi
24 pilot ilde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında,
projenin bileşenlerinin amaçları ve hedefleri tanıtıldı, hayat
boyu öğrenme konusunda illerdeki mevcut durum analiz
edildi.
Devamı...

7 Uzmanlık Merkezi çalışmalarına başladı.
HBÖ-II kapsamında seçilen 7 uzmanlık merkezi, belirlenen
7 meslekte yatay ve dikey eğitime imkân tanıyan eğitim,
öğretim, ölçme ve değerlendirme materyalleri geliştirmek
üzere çalışmalara başladı.
Devamı...

http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/moduler-program-gelistirme-ziyaretleri/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/moduler-program-gelistirme-ziyaretleri/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/moduler-program-gelistirme-ziyaretleri/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-rehberlik-sistemleri-ve-e-ogrenme-uluslararasi-konferansi/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-rehberlik-sistemleri-ve-e-ogrenme-uluslararasi-konferansi/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/hayat-boyu-rehberlik-sistemleri-ve-e-ogrenme-uluslararasi-konferansi/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/bilgilendirme-toplantilarimiz-tamamlandi
http://hayatboyu.meb.gov.tr/bilgilendirme-toplantilarimiz-tamamlandi
http://hayatboyu.meb.gov.tr/bilgilendirme-toplantilarimiz-tamamlandi
http://hayatboyu.meb.gov.tr/uzmanlik-merkezleri/
http://hayatboyu.meb.gov.tr/uzmanlik-merkezleri/


HBÖ-II Proje Ekibi Uzmanlık Merkezlerini Ziyaret Etti.
Ziyaretlerde, müfredata ilişkin kalite güvencesinin
geliştirilmesi için gerekli olan personel ve lojistik konuları,
mesleki standartlar ve yeterlilik standartları konularında
görüşmeler yapıldı.
Devamı...

Kalite Güvence Eğitimleri Gerçekleştirildi.
Mesleki eğitim kalite yönetim sistemlerinin temel özellikleri,
modüler mesleki eğitim programlarının değerlendirme
süreçleri ve kalite güvence sistemleri ile bu tür sistemler
arasındaki ilişkilerin tanıtıldığı eğitimler Ankara’da
gerçekleştirildi.
Devamı...

Müfredat Geliştirme Eğitimleri Yapıldı.
Müfredat geliştirme ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde, Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü, Mesleki Eğitim ve Öğretim Genel
Müdürlüğü’nden temsilciler bir araya geldiler.
Devamı...

Politika Çalışma Grubu Eğitim ve Çalıştayları Devam
Ediyor
Proje kapsamında oluşturulan politika çalışma grubu, HBÖ
Projesinin ilk etabında oluşturulan Politika Belgesinin
incelenmesi çalışmalarına başladı. Politika Belgesi’nin
2017 yılının ilk bölümünde tamamlanması hedefleniyor.
Devamı...
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