
Bu proje Avrupa Birliğive Türkiye Cumhuriyeti
ta rafından finanse edilmekted ir.

Mesleki eğilime göre yönlendirme ve kariyer rehberliği projesinin 2. Fooliyet bileşİni oton
Proje uYgulomo ekibinin oluşturulmog sonrası proje uygutomo ekibine verilen 2 günlük hizmet içi
eğitimin pragramıdır:

Deı.s veren eğitici: Mustafa Aksoy
Derse katılanlar

a. Proje koordinatörü
b. Eğitim koordinatörü
c. Proje asistanı
d. İdari ve mali işler uzmanı
e. Kastamonu Kız Meslek Lisesi ve Laika Akbilek Klz Meslek Lisesindeki psikolojik

danlŞmanlık ve rehberlik uzmanı ve bölge sorumlusuna elektronik ortamda ve
okullarına gidilerek eğitim verilecektir.

3. Eğitim, Sürekli Eğitim Bilim ve Kültür Derneğigenei merkezinde verilecektir.
4. Eğitim 8 EylÜl Pazartesi saat 9.0O'da başlayıp 9 Eylül saat 17.00 ,da sona erecektir.
5, Eğitim saat 9.00'da baŞlayıp 12.00'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlayıp 17.00 .da sona

erecektir.

8 Evlül saat 9.00 - 12.00 arası dersler

1, Ders: Projenİn genel hedefi: Proje kapsamında bulunan 1-3 faaliyet bileşenini gerçekleştirmek
ve kalitesini artlrmaktır. Öğrenci|erin bilgi beceri ve yeteneklerine göre seçim yapmalarının
önünü aÇacak mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirilmesi
sağlanacaktır. Meslek lisesi öğretmenleri bu okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin ve
yöneticilerin mesleki rehberlik alanındaki bilgi ve becerilerini artırarak mesleki rehberlik ve
ka riyer rehberliği a lanında model oluşturacaktır.

z. Ders: Proje kapsamında yapılacak 13 faaliyetin tanıtıtması:
a. Faaliyet proje danışma konseyinin oluşturulması

, SEDER genel merkezinden iki yönetici
. Layika Akbilek KML'den 1yönetici
. DTH 'dan 1yönetici
. Proje koordinatörü

Toplam 6 kişiden oiuşur 4. ayda 8. ayda ve 12. ayda top|am 3 toplantı yaoar.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

3. Ders:2. Faaliyet: Proje,uygulama ekibinioluşturulması aşağıdakigibi olacaktır.
a. Proje koordinatörü
b. Eğitim koordinatörü
c, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı

.d. Proje asistanı
e. İdari ve maIi işler uzmani
f. Bölge sorumlusu
g Kısa dönem teknik uzmanlar

Faaliyet: Proje ve yürütme biriminin ve mesleki bilgi rehberlik ve danışmanlık masasının
oluşturulması (Ankara ve Kastamonu'da kurulacaktır}.

8 Ey|ül saat 14.00 - ]_7.00 arası vapılacak dersler:

Ders: 4. Faaliyet: Kurslar:

Ankara'da 16 okul, Kastamonu'da 10 okul projeye dahil edilecek, toplam 26 okuldan 52
Yönetici, 26 rehber öğretmen, 35 meslek dersi öğretmenine eğitimler verilecektir. Rehber
öğretmenler ve meslek dersi öğretmenleri için Ankara 'da 5, Kastamonu'da 5 olmak üzere
toplam 10 eğitim düzenlenecek ve her eğitim 2 gün sürecektir.

Yöneticiler için Ankara'da 3 Kastamonu'da 3 olmak üzere toplam 6 eğitim düzenlenecek her
eğitim 2 gün sürecektir.

Ders:5. Faaliyet:
Proje aÇılıŞ ve tanıtım toplantısı ve mesleki eğiiimi tanıma paneli, açılış ve tanıtım topıantısı
toplam 100 kişinin katılımıyla Kastamonu'da yapılacaktır.
Ders: 6. Faaliyet: Eğiticilerin eğitimi:
7. FaalİYet: fuleslekieğitimiölçme envanterinin hazırianmasıve güvenirliğinin değerlendirilmesi
8. Faaliyet: Yöneticilerin eğitlmi.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

9 Evlül Salı günü saat 9.00 - 12.00 arası dersler

1. Ders: 9. Faaliyet: Envanterinin hazırlanması eğiticilerin eğitimi ve yöneticilerin eğitimi sonrası

ders veren üniversite hocaları ve ders alan meslek dersi öğretmen ve yöneticilerin çalışmaları
sÖnucu ortaya çıkan envanter yazılım olarak hazırlanacaktır.

2. Ders: 10. Faaliyet: Uygulama ve gözetim 3 kısa dönem uzmanının katılımıyla her ilde 3 gün

süren gözetimler yapılacaktır. Bu gözetimler öğretmenlerin yöneticilerin ve rehber

öğretmenlerin geldikleri okullarda yapılacaktır ve eğitimlerin uygulama ve geri dönüşümü

ölçülecektir.
3. Ders: 11. Faaliyet: Anne baba eğitiml her ilde 1 kez olmak üzere toplam 2 ilde 100'er aileye

ulaşılması hedeflenmektedir.

9 Evlü| Salı günü saat 14.00 - ].7.00 arası dersler

1. Ders: 12. Faaliyet: Kariyer günleri; her ilde 1 defa olmak izere 2 kariyer günü düzenlenecek,

toplamda 600 öğrenciye ulaşılacaktır.

13. Faaliyet: Bilgilendirme ve görünürlük faaliyet|eri; Ankara ve Kastamonu 'da yerel medya

ve ulusal medya ile irtibata geçilerek proje ve faaliyetlerin tanıtımı yapılacaktır.

2. Ders: Vergi istisnaiarı ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Satın alma kuralları ile
ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yapı|an uygulamaların MlSTtK istemine yüklenmesi ile ilgili bilgi
verildi.

3. Ders: Soru cevap ve kapanış.

Uzman Eğıtıcı
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Bu proje Avrupa Biriiği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Mesleki eğilime göre yön.lendirme ve koriyer rehberliği projesinin 2. Faaliyet bileşeni olan proje
uygulomo ekibinin oluşturulması sonrost proje uyguloma ekibine verilen 2 günlük hizmet içi eğitimin
imza sirküsüdür.

8 Evlül Pazartesi
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