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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 38552587-604-E.4833069 08.05.2015
Konu: Bağımlıkla Mücadele Eğitimi Projesi

Uygulaması

.............................. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi, 03 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı
ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında Sayın Bakanımız tarafından imzalanan Ek-1’deki
Protokolle yürürlüğe girmiştir. Projeyle, toplumun bağımlılıklarla mücadele sürecindeki
bilinç düzeylerinin artırılması yoluyla ülkemizde yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlerin daha
güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaca
ulaşmada;

1-Proje çalışmalarının Bakanlığımızda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iş birliğinde yürütülmesi,

2-İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenme bölümleri
koordinasyonunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin diğer bölümleri ve Türkiye
Yeşilay Cemiyeti şubeleri ile iş birliğinde yürütülmesi,

3-27 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına
katılan il millî eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı/
şube müdürünün ilçe millî eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube
müdürleri ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurum müdürlerine (halk eğitimi
merkezleri, meslekî eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, turizm eğitim
merkezleri) Ek-2’deki ve http://hayatboyuogren.gov.tr internet adresindeki sunu
doğrultusunda 22 Mayıs 2015 tarihine kadar proje bilgilendirme toplantısı yaparak
toplantı tutanakları, imza sirküleri ve fotoğrafları ile birlikte toplantı tarihini takiben
7 gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze göndermesi,

4-İl millî eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı/ şube
müdürünün projenin amacına ulaşması için ilçe millî eğitim müdürlüğü hayat boyu
öğrenmeden sorumlu şube müdürleri ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurum
müdürlükleri ile sürekli iletişim hâlinde olup çalışmaların yürütülmesi konusunda
gerekli tedbirleri alması,

5-İlde yaşanan aksaklıkların Genel Müdürlüğümüz bilgisi dâhilinde il millî eğitim
müdürlüklerince çözüme kavuşturulması,

6-İlçe millî eğitim müdürlüğü hayat boyu öğrenmeden sorumlu şube müdürünün
ilçesindeki Genel Müdürlüğümüze bağlı kurum müdürleri ile ayda bir değerlendirme
toplantısı yapıp gerekli tedbirleri alması ve ilçede yaşanan aksaklıkların il millî
eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde çözüme kavuşturulması,
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7-İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, proje faaliyetlerini yapılmasını sağlamak adına
görevlendirilen formatör/uygulayıcı öğretmenlerin çalışmalarını kolaylaştırıcı
önlemler alarak destek olması,

8-Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından yaygın eğitim programları
arasında Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık alanında yer alan Türkiye Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi kurs programı doğrultusunda proje kapsamında düzenlenen
hizmetiçi eğitimler yoluyla eğitim alıp belgesi olan formatör/uygulayıcı öğretmenler
yardımıyla örgün eğitimin her kademesinde yer alan öğrencilere, Genel
Müdürlüğümüze bağlı kurumlardaki öğrenci/kursiyer ile okul/kurum çalışanlarına
ve diğer yetişkinlere kurs açması,

9-Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlar kurs öğretmeni olarak proje kapsamında
düzenlenen hizmetiçi eğitimler yoluyla formatör/uygulayıcı belgesi olan ilçesindeki
rehber ve diğer öğretmenleri görevlendirmesi,

10-İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin 2014-2015 eğitim öğretim yılının
tamamlanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle özellikle liselerde mezun olacak son
sınıf öğrencilerinden başlamak üzere kursları planlaması,

11-Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde
www.tbm.org.tr ve http://hayatboyuogren.gov.tr adreslerinde yaş gruplarına göre
eğitim içeriklerini, kursiyerlere uygulanacak ön-son testi, memnuniyet anketlerini ve
www.tbm.org.tr web sitesi öğretmen kullanım kılavuzunu yayımlaması,

12-Formatör/uygulayıcı öğretmenlerin internet bağlantısı bulunan ortamlarda sunum
ve etkinlikleri destekleyici olarak www.tbm.org.tr adresinde yer alan uzaktan eğitim
içeriklerini de bir öğretim aracı olarak kullanması,

13-Formatör/uygulayıcı öğretmenlerden istekli olanların Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Eğitim Birimine (Telefon: 0 212 527 16 83 Dâhili 1266) en az 3 gün öncesinden
haber vermek suretiyle uzaktan eğitim sistemini kullanarak sanal sınıflar aracılığıyla
kursiyerlerine etkinlik ve ödev paylaşımında bulunması,

14-Proje kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin eğitim talebini artırmak üzere
gerekli tanıtım, duyuru çalışmalarını yürütmesi ve bu çalışmalara muhtarların, yerel
basın-yayın kuruluşlarının ve ilgili kurum/kuruluşların katılımını sağlaması,

15-Proje kapsamında düzenlenen hizmetiçi eğitimler yoluyla eğitim alıp belgesi olan
formatör/uygulayıcı öğretmenlerin projenin uygulanması sırasında örgün eğitimin
her kademesinde yer alan öğrencilere ve Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlardaki
öğrenci/kursiyer ile okul/kurum çalışanlarına ve diğer yetişkinlere rehberlik etmesi,

16-Kursların fiziksel şartların uygunluğuna göre; örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
ve diğer mekânlarda eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde ders dışı zamanlarda
düzenlenmesi,

17-Kurslarda eğitim verilecek kişilerin yaş gruplarına göre Ek-3’deki tablo
doğrultusunda eğitimlerin planlanması ve formatör/uygulayıcı öğretmenlerin bu
planlama doğrultusunda etkinlikleri uygulaması ve takibini yapması,

18-Kursun düzenlendiği fizikî mekânın bulunduğu örgün/yaygın eğitim kurumu
müdürlüğünce kursiyerlere uygulanacak ön-son test, memnuniyet anketlerinin
çoğaltılmasının sağlanması,

19-Merkezi değerlendirme açısından örneklem olarak Iğdır, Malatya, Urfa, İstanbul,
Tekirdağ, Aydın, Bursa, Konya, Hatay, Kayseri, Amasya, Rize illeri belirlenmiş
olup bu illerdeki kursun düzenlendiği fizikî mekânın bulunduğu örgün/yaygın
eğitim kurumu müdürlüğünün tüm yaş gruplarına ön-son test ve memnuniyet
anketlerini uygulayarak Türkiye Yeşilay Cemiyetine (Sepetçiler Kasrı - Kennedy
Cad. No:3 Sarayburnu, PK:34110, Fatih/İSTANBUL) MNG Kargo ile karşı
ödemeli olarak göndermesi,
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20-İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yukarıda belirtilen çalışmaları etkin olarak
yürütmesi ve bu esasları il/ilçedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlere duyurması;
Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Salih ÇELİK
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EKLER:
1-Protokol (6 sayfa)
2-Sunu (51 Sayfa)
3-Yaş Gruplarına Göre Eğitim İçerikleri

Planlama Tablosu (1 Sayfa)
4-Eğitim Materyalleri (18 Adet)

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
B Planı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Türkiye Yeşilay Cemiyeti


