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Projenin Amacı
Millî Eğitim Bakanlığının 2014 - 2018 Hayat Boyu
Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken
grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere
tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin
bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması ve temel becerilerini
geliştiren dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliliklerinin arttırılması konusunda gerekli olan kurumsal
iş birliğinin sağlanması projenin amaçlarıdır.

Projenin Hedeﬁ
33 Avrupa ülkesinde ve Türkiye’de 4. fazı uygulanan
Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesi, özellikle
eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin
artırılmasını hedeflemektedir.

Coğraﬁ Kapsam
Ankara’da, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte
olan projenin 7 pilot ili bulunmaktadır. Proje
kapsamında Eskişehir, Bursa, Malatya, Manisa, Ordu,
Hatay, Mardin illeri pilot il olarak seçilmiştir.

Neler Yapıldı
Proje Açılış Konferansı İstanbul’da yapıldı.
7 il Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimi tamamlandı. (Eskişehir, Bursa, Manisa, Malatya, Mardin,
Hatay ve Ordu)
Proje paydaşları ile projenin verimli yürütülmesini
sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Web Portal

Eski hükümlülerin istihdam sorunu kaynağının tespit
edilmesine yönelik saha araştırması İŞKUR, Adalet
Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş
birliğin de yapıldı ve araştırma sonucu raporlaştırıldı.

www.hbo.gov.tr

Projenin bir önceki fazına ait Etki Analizi raporu
hazırlanıp 12 il halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle
paylaşıldı.

Proje Web Sitesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri
personel eğitimleri tamamlandı. Eğitimler 81 ildeki
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde çalışan denetimli serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülere
rehberlik yapan personelin katılımıyla 7 pilot ilde
(Malatya, Mardin, Manisa, Eskişehir, Bursa, Ordu ve
Hatay) gerçekleştirildi. Bu toplantılarla eş zamanlı
olarak bölgesel iş birliği çalıştayları paydaşlarla
(İŞKUR, TESK, TOBB, MÜSİAD, İl Belediyesi ve İl Halk
Eğitimi Merkezi Temsilcileri) gerçekleştirilmiştir.

http://yetiskinproje.com

Planlanan Çalışmalar
Bu projenin sonunda eski hükümlülerin toplumda
kabul görmesini artıracak bölgesel ve ulusal farkındalık çalışmaları yapılacaktır.
Temel beceriler konusunda e - içerik geliştirilecektir.
Yapılacak ulusal konferans ile eğitim ve istihdam
konusunda yapılan kurumlar arası iş birliğinin iyi
örnekleri paylaşılacaktır.

Proje Oﬁsi
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ANKARA - TÜRKİYE
T: +90 312 413 21 14 - 16
F: +90 312 212 99 58

AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ
GÜNDEMİ 4 PROJESİ

PIAAC Nedir

?

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

PIAAC (Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi
Programı) daha nitelikli iş gücüne sahip olabilmek ve
bu hususta karşılaşılan zorlukları yenebilmek adına
ülkelerdeki mevcut çerçeveyi çizmek amacıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından
yürütülen uluslararası bir programdır.

Sözel Beceriler

Bireyin bilgi ve potansiyelini geliştirmesi, yaşam
amaçlarına ulaşması ve topluma katılım sağlaması için
gereken; yazılı metinleri anlama, değerlendirme ve
kullanma becerileridir. Dijital metinleri okuma becerisi
de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kahramanmaraş

PIAAC Neyi Ölçer

Şanlıurfa

?
Proje Pilot İller

PIAAC, 16 - 65 yaş aralığındaki yetişkinlerin “temel
becerilerinin” genel durumunu ortaya koymayı hedefler. Bu amaç kapsamında bazı becerileri odağa alır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ülkemizde
öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama
yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı
artırmak amacıyla çok sayıda iş birliği ve platformlar
geliştirmekte, yerel ve Avrupa Birliği finansmanlı projeleri hayata geçirmektedir.

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi, Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilmektedir.

Temel
Beceriler Nelerdir ?

• Dijital Beceriler

Bireyin hayatında karşılaşabileceği matematikle ilgili
durumları yönetebilmesi ve üstesinden gelebilmesi için
matematiksel bilgi ve fikirlere ulaşma, onları kullanma
ve yorumlama becerileridir. Bu becerilere sahip olan
birey, günlük hayat problemlerini çözebilmek ve problemlere ilişkin durumları yönetebilmek için matematiksel içerik, bilgi ve fikirleri uygun bir şekilde kullanır.

Dijital Beceriler

• Sözel Beceriler
• Sayısal Beceriler

Sayısal Beceriler

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
yurt genelinde 21000'den fazla çalışanı ile Türkiye’yi daha aydınlık yarınlara
taşımak için, her geçen gün artan hayat boyu öğrenme ve öğretme arzusuyla
çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmek,
diğer bireylerle iletişim kurmak ve uygulamalı süreçlerde bulunmak amacıyla dijital teknoloji, iletişim araçları
ve ağlarını kullanma becerileridir. Bilgisayar ve bilgisayar ağları aracılığıyla bilgiye erişip kullanmayı gerektiren problem çözme becerilerine odaklanmaktadır. Bu
sebeple bilgisayar okuryazarlığı ve bilişsel kesişim
kümesi olarak düşünülebilir.

