ADANA DA MESLEKİ EĞİTİM VAKFIMIZLA DAHA DA GÜÇLENİYOR.
Vakfımız çalışanlarından Türker GÜNGÖR ve Erkan KEÇELİ'nin hazırlamış olduğu TR62-1002/192 referans nolu "Otomotiv Sektörüne Yönelik Nitelikli İşgücü Yetiştirme Projesi" Çukurova
Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Vakfımız proje ortağı olmuş ve tüm aşamalarında
gerekli desteği vermiştir. Kendi alanında il 2. si olan proje kapsamında Şehit İdari Ataşe Bora
Süelkan Teknik ve EML (Motor Meslek Lisesi) 350.000 TL hibe alarak bünyesinde yeni bir oto
gövde (kaporta) laboratuvarı oluşturulmuştur. Ayrıca proje kapsamında istihdam garantili 20 oto
boyacı; 20 oto satış elemanı (bayan) eğitimi verilecektir. Laboratuvarın sürdürülebilirliği
kapsamında ayrıca 10 öğretmene kaporta eğitimi de yapılacaktır.
Proje kapsamında oluşturulan Labaratuvara proje çalışmaları sırasında Rahmetli olan arkadaşımız
Erkan KEÇELİ ismi verilmiş ve labaratuarın açılışı Adana Valisi sayın Hüseyin Avni COŞ,
Büyükşehir Belediye başkanı Sayın Zihni Aldırmaz, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Sayın Zekeriya ŞARBAK, Sanayi Odası Başkanı Sayın Sadi SÜRENKÖK ve İl milli Eğitim Müdürü
Sayın Mehmet Ali SELAMET tarafından yapılmıştır. Açılışa Rahmetlinin aileside katılmıştır.
2005 yılından bu yana Adana da yürüttüğümüz proje faaliyetleri sonucu okullarımıza
kazandırdığımız 9. Laboratuar/atelye olmuştur.
Adana daki mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik projelerimiz ve çalışmalarımız devam
edecektir.
AGH Bilgilendirme Çalışmaları
Her hafta Cumartesi günleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Bilgilendirme Faaliyeti kapsamında aynı
zamanda proje koordinatörümüz olan Ekip Liderlerimizden Misbah ŞENGÜL tarafından
grubumuza üye AGH adayı gençlere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Aktif İşgücü Bilgisayar Kullanım, Internet ve Web Tasarımı

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Bilgisayar Kullanım, Internet ve Web Tasarımı

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Hedef gurupların branş bilgi eksikliklerini gidermek eğitim sonrası
istihdamlarını kolaylaştırmak, yerel yönetimler arasında iletişimi sağlayarak
güven ortamını geliştirmek ve bireylere bilgisayarı kullanmayı öğretmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana, Ceyhan

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 106.914 Euro’dur.

Aktif İşgücü Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi -2-

Projenin Adı:

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Genel Amaç:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Osmaniye bölgesindeki küçük ve orta boy işletme (KOBİ) yöneticilerinden 25
ve Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına (OSMMMO) kayıtlı
üyelerden 25, toplam 50 (%40’ı bayan) yararlanıcının kurumsal kimliklerini
geliştirmek ve bölgedeki kurumların verimliliğini arttırmak.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Osmaniye

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 87.997 Euro’dur.

Aktif İşgücü Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi
( UYGULANDI)

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Orta öğretimini tamamlamış sürekli işsiz veya çalışan fakat işini kaybetme
tehlikesi olan 40 kişinin yeniden eğitim yoluyla bilgisayarlı muhasebe konusunda
eğitmek ve yeniden işgücü piyasasına girmeleri konusunda desteklemek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Osmaniye

Projenin

Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 69.196 Euro’dur.

Aktif İşgücü Bilgisayarlı Ofis Yönetimi Kursu -2-

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Bilgisayarlı Büro Yönetimi Kursu

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Projenin özel amacı, % 70’i engelli 60 vatandaşa (%40’ı bayan olacak),
‘bilgisayarlı büro yönetimi’ eğitimi vererek, toplumla bütünleşmeleri ve istihdam
edilebilirliklerinin arttırılması konusunda desteklemek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Osmaniye

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 59.051 Euro’dur.

Aktif İşgücü Büro Makineleri Bakım Onarım Kursu

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Büro Makineleri Bakım Onarım Kursu

Bu proje ile bölgenin işgücü ihtiyaçlarına göre; işsiz insanların yeteneklerini
yeniden yapılandırarak iş bulma olanaklarını yükseltmek ve çalışanların
verimliliklerini arttırarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Projenin Amacı:

Adana bölgesindeki, en az orta öğretimini tamamlamış sürekli işsiz
yada çalışan, ancak işini kaybetme tehlikesi olan 20 kişiyi yeniden eğitim
yoluyla büro makineleri bakım onarım konusunda eğitmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 46.047 Euro’dur.

Aktif İşgücü Çiçek Bakımı ve Düzenleme Kursu

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin
Amacı:

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Çiçek Bakımı ve Düzenleme Kursu
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Adana bölgesinde dar gelirli kadınların Çiçekçilik mesleğinin temel mesleki
bilgi
ve
yeterliliklerin
kazandırılarak istihdamı
kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 110.102 Euro’dur.

Aktif İşgücü Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarımcılığı

Projenin Adı:

Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarımcılığı

Genel Amaç:

Bu proje ile bölgenin işgücü ihtiyaçlarına göre; işsiz insanların yeteneklerini
yeniden yapılandırarak iş bulma olanaklarını yükseltmek ve çalışanların
verimliliklerini arttırarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Projenin Amacı:

Adana bölgesinde, en az ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz
yada çalışan ancak işini kaybetme tehlikesi olan kişileri yeniden eğitim yoluyla
elektrikli ev aletleri bakım onarımı alanında eğitmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin tahmini toplam finansmanı 55.995 Euro’dur.
Projenin
Bütçesi:

Aktif İşgücü Endüstriyel Hidro-Pnömatik Sistemleri Bakım Onarım Operatörlüğü Kursu

Projenin Adı:

Endüstriyel Hidro-Pnömatik Sistemleri Bakım Onarım Operatörlüğü Kursu

Genel Amaç:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Adana bölgesinde en az ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz
yada çalışan ancak işini kaybetme tehlikesi olan kişileri yeniden eğitim
yoluyla Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin çalışması, bakım ve onarımlarında
sektörün, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak.

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 99.592 Euro’dur.

Aktif İşgücü Gaz Altı Kaynak Teknolojileri

Projenin Adı:

Gaz Altı Kaynak Teknolojileri

Genel Amaç:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Ceyhan ve Yumurtalık bölgesindeki, en az ilk öğretimini tamamlamış sürekli
işsiz yada çalışan ancak işini kaybetme tehlikesi olan kişileri yeniden eğitim
yoluyla Gaz Altı Kaynak Teknolojileri konusunda eğitmek.

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana, Ceyhan

Projenin tahmini toplam finansmanı 91.098 Euro’dur.

Aktif İşgücü Hazır Giyim Eğitimi Projesi -1-

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin
Amacı:

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Hazır Giyim Eğitimi Projesi
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Ceyhan, Yumurtalık bölgesindeki, temel eğitimini tamamlamış, sürekli işsiz
veya işini kaybetme riski taşıyan, engellilerden ve kadınlardan oluşan 48 kişiyi
yeniden eğitim yoluyla hazır giyim konusunda eğitmek.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana, Ceyhan

Projenin tahmini toplam finansmanı 59.051 Euro’dur.

Aktif İşgücü Hazır Giyim Eğitimi Projesi -2-

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin
Amacı:

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Hazır Giyim Eğitimi Projesi
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Adana bölgesindeki, temel eğitimini tamamlamış , sürekli işsiz veya işini
kaybetme riski taşıyan, engellilerden ve kadınlardan oluşan 48 kişiyi yeniden
eğitim yoluyla hazır giyim konusunda eğitmek.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin tahmini toplam finansmanı 59.051 Euro’dur.

Aktif İşgücü Hazır Giyim Eğitimi Projesi -3Hazır Giyim Eğitimi Projesi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Osmaniye bölgesindeki, temel eğitimini tamamlamış , sürekli işsiz veya işini
kaybetme riski taşıyan, engellilerden ve kadınlardan oluşan 48 kişiyi yeniden
eğitim yoluyla hazır giyim konusunda eğitmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Osmaniye

Projenin tahmini toplam finansmanı 59.051 Euro’dur.
Projenin
Bütçesi:

Aktif İşgücü İşyeri Geliştirme Destek Merkezi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin
Amacı:

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

İşyeri Geliştirme Destek Merkezi
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Bölgemizdeki üretime yönelik faaliyet gösteren işletmelerdeki yönetici ve
teknik personeli yaşam boyu eğitim, yeniden eğitim yöntemleri ile verimlilik ve
girişimcilik konularında eğiterek gelişen teknolojieri tanımalarını sağlayıp
rekabet ortamını güçlendirmek, üretim kapasitelerinin artmasını sağlamak ve
AB üretim standartlarını öğreterek ürünlerinin dış pazarlara açılmasını ,
toplam kalite bilincini geliştirerek bu bilincin üretime yansımasını sağlamak.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 118.257 Euro’dur.

Aktif İşgücü İşyeri Geliştirme ve Destek Merkezi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

İşyeri Geliştirme ve Destek Merkezi

Bu proje ile Bölgemizdeki Teknik Öğretmenler, kalite ve verimlilik konularında
eğitilerek, okullarda ve işletmelere yönelik yapılacak olunan eğitimlerde,
üretime kalite ve verimlilik anlayışının yerleşmesine, bunun paralelinde
KOBİ'lerin kalite ve verimlilik konusunda AB standartlarına ulaşmalarına
katkıda bulunmak..

Projenin Amacı:

Adana bölgesindeki, 35 Teknik Öğretmen ve 15 KOBİ yöneticisine yeniden
eğitim ve yaşam boyu eğitim felsefesi doğrultusunda kalite ve verimlilik
konularında eğitim seminerleri vermek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 84.770 Euro’dur.

Aktif İşgücü MIG- MAG Kaynakçılık Yöntemlerine Operatör Yetiştirme

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

MIG- MAG Kaynakçılık Yöntemlerine Operatör Yetiştirme
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Adana bölgesinde; ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz ya da çalışan
ancak işini kaybetme tehlikesi olan 40 kişinin yaşam boyu eğitim felsefesi ile
MIG-MAG Kaynak Teknolojileri konusunda eğitmek ve yeniden işgücü
piyasasına girmeleri konusunda desteklemektir.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 61.934 Euro’dur.

Projenin
Bütçesi:

Aktif İşgücü Otomotiv Güvenlik ve Konfor Sistemleri
Otomotiv Güvenlik ve Konfor Sistemleri

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Adana bölgesinde; ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz ya da çalışan
ancak işini kaybetme tehlikesi olan 40 kişinin yaşam boyu eğitim felsefesi ile
Otomotiv Güvenlik ve Konfor Sistemleri
konusunda
eğitmek ve yeniden işgücü piyasasına girmeleri konusunda desteklemektir.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 84.442 Euro’dur.

Projenin
Bütçesi:

Aktif İşgücü Örme Çorap Üretimi

(UYGULANDI)

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Örme Çorap Üretimi

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Okulumuz bünyesinde kurulacak çorap üretimi eğitim merkezi sayesinde
işsizlere ve ev hanımlarına yönelik eğitim verilerek istihdama, aile bütçesine ve
ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana, Ceyhan

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 108.819 Euro’dur.

Aktif İşgücü Scada

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin
Amacı:

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Scada Projesi
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Bu eğitim projesi Ceyhan İlçe sınırları ve bölgesi içerisinde yaşayan Teknik
mezunların endüstriyel otomasyon ve kontrol sektöründe istihdamına
yöneliktir. Hedef gruplara sürdürülebilir bir eğitim programı oluşturarak
mesleki alan eğitiminden nitelikli branş eğitimine geçmelerini ve alanları ile
ilgili sosyal güvenlikli işlere kavuşmalarını sağlayarak, nitelikli işgücüne katkıda
bulunulacaktır.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana, Ceyhan

Projenin tahmini toplam finansmanı 110.252 Euro’dur.

Aktif İşgücü Sıhhi Tesisatçılık Kursu

Projenin Adı:

Sıhhi Tesisatçılık Kursu

Genel Amaç:

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Adana bölgesindeki, en az ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz yada çalışan
ancak işini kaybetme tehlikesi olan kişileri yeniden eğitim yoluyla Sıhhi
Tesisatçılık Kursukonusunda eğitmek.

Hedef Bölge:
Projenin
Bütçesi:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin tahmini toplam finansmanı 86.662 Euro’dur.

Aktif İşgücü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu
( UYGULANDI)

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kursu

Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.

Projenin
Amacı:

Adana'nın sosyo-kültürel yapısı içerisinde sıkışıp kalmış olan kadınlarımızın, aile
bütçelerine katkıda bulunabilecek, hak ve özgürlüklerini koruyabilecek,
toplumda biyolojik yeteneklerini en iyi şekilde yansıtabilecekleri bir meslek
alanında çalışmalarını sağlamak.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 110.717 Euro’dur.

Aktif İşgücü TIG Kaynakçılık Yöntemlerine Operatör Yetiştirme

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

TIG Kaynakçılık Yöntemlerine Operatör Yetiştirme
Bölgesel işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde
bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem
işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma
olanaklarını yükseltmektir.
Adana bölgesinde; ilk öğretimini tamamlamış sürekli işsiz ya da çalışan
ancak işini kaybetme tehlikesi olan 40 kişinin yaşam boyu eğitim felsefesi ile
TIG Kaynak Teknolojileri konusunda eğitmek ve yeniden işgücü piyasasına
girmeleri konusunda desteklemektir.
Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 69.682 Euro’dur.

Projenin
Bütçesi:

Aktif İşgücü Tv ve Uydu Alıcı Sistemleri Bakım Onarım Kursu

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Tv ve Uydu Alıcı Sistemleri Bakım Onarım Kursu

Bu proje ile bölgenin işgücü ihtiyaçlarına göre; işsiz insanların yeteneklerini
yeniden yapılandırarak iş bulma olanaklarını yükseltmek ve çalışanların
verimliliklerini arttırarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Projenin Amacı:

Meslek standartları doğrultusunda, iş hayatının ihtiyaç duyduğu niteliklerde
araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve işçi
sağlığı kurallarına uyan, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun
olarak, ‘Televizyon Ve Uydu Alıcı Sistemleri Bakım-Onarımcısı’ yetiştirmek

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 47.171 Euro’dur.

Aktif İşgücü Yapı Sektöründe Bilgisayar Destekli Dizayn
( UYGULANDI)

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Yapı Sektöründe Bilgisayar Destekli Dizayn

Bu proje ile bölgenin işgücü ihtiyaçlarına göre; işsiz insanların yeteneklerini
yeniden yapılandırarak iş bulma olanaklarını yükseltmek ve çalışanların
verimliliklerini arttırarak istihdam edilebilirliklerinin arttırılması
hedeflenmektedir.

Projenin Amacı:

Adana bölgesinde, yapı sektöründe, en az ilk öğretimini tamamlamış sürekli
işsiz yada çalışan ancak işini kaybetme tehlikesi olan kişileri yeniden eğitim
yoluyla bilgisayarlı tasarım alanında eğitmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 64.566 Euro’dur.

Projenin Bütçesi:

BM.MDFG Biyoljik Çeşitlilik

Projenin Adı:

Doğal hayata duyarlı tarımsal ilaçlama ve iklime duyarlı biyolojik çeşitlilik
unsurlarının güçlendirilmesi

Genel Amaç:

Karataş lagünü ve çevresinde tarımsal bilinçlendirme ve biyolojik çeşitliliğin
güçlendirilmesi

Projenin Amacı:

Karataş-Akyatan lagünün korunması ve biyolojik çeşitliliğinin artırılması
amacıyla lagün çevresindeki bölge halkının bilinçli zirai ilaçlama teknikleri,
bilinçli su kullanımı, çevre kirliliği ve biyolojik çeşitlilik konusunda
bilinçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Hedef Bölge:

Türkiye – Doğu Akdeniz – Adana - Aşağı Seyhan ovası ve Yüreğir ovası

Projenin Bütçesi:

Bu projenin tahmini bütçesi 139 635 USD’ dir.

BM.MDFG Su tasarruf bilinci oluşturmak

Projenin Adı:

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SU TASARRUFU BİLİNCİNİ
OLUŞTURMA

Genel Amaç:

Su Tasarruf bilinci oluşturmak

Projenin Amacı:

1. Geleceğin toplumunu oluşturacak olan bugünün küçük öğrencilerinin su
kullanımı konusunda bilinçlendirilmesiyle ortadan kaldırılmasına katkı
sağlanabilir.

2. Çocuklarda bir farkındalık ve su tasarruf bilinci oluşturularak kültürler
arası bir bilgi birikimi ve aktarımı sağlanabilir.
3. Su kullanım bilinci oluşması sayesinde; alternatif enerji kaynaklarına
yönelim sağlanabilir.
4. Şehir planlamasında ve bina yapımında güneş ile yapı arasındaki ilişkinin iyi
ayarlanması ısı adası etkisini engelleyecektir.
Hedef Bölge:

Projenin Bütçesi:

Türkiye – Doğu Akdeniz – Adana- Aladağ, İmamoğlu ve Kozan ilçeleri

Bu projenin tahmini bütçesi 136.562.-USD’dir.

ÇKA 2008 Mevsimlik Tarım İşçilerine Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu

(UYGULANDI)
Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNEBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ
SUNUMU
Tarımsal alanlarda yaşayan sosyo ekonomik düzeyi düşük insanlara birinci
basamak sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamak hedeflenmektedir
·
Çocukların genel sağlık taramaları ve aşı programlarının takibi·
Kırsal
kesimde sıkça yaşanabilecek zehirlenme, kesilme, salgın hastalıklarda gerekli
ilk yardım ve/veya müdahalenin yapılması akabinde gerekiyorsa tedavinin
alınabileceği uygun merkezlere yönlendirmenin yapılması·
İleri sağlık
basamaklarından hizmet almış hastalarda (ameliyat) pansuman yara bakımı
yapılması·
Kadınlarda doğurganlıkla ilgili gerekli tespitlerin yapılarak
bilinçlendirilmesi

Hedef Bölge:

TR62(Adana, Mersin) / Adana /Karataş.

Projenin
Bütçesi:

Projenin toplam Bütçesi 143.195,00 TL’ dir.

ÇKA 2009 E-Eğitim

Projenin Adı:

Genel Amaç:

UZAKTAN EĞİTİM METODU İLE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN
GELİŞTİRİLMESİ

İş piyasasındaki personellerin, mesleki ve teknik eğitim okullarından yeni
mezun olanların, uzaktan eğitim (e- öğrenme) yöntemiyle eğitilerek, hedef
sektörlerdeki hizmet kalitesinin geliştirilmesine ve istihdam edilebilirliğin

artırılmasına katkı sağlamak.

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Projenin
Bütçesi:

İlimizde en yaygın sanayi sektörlerinden otomotiv ve konfeksiyon
sektörlerindeki çalışanların, İş sağlığı ve güvenliği, ayrıca otomotiv sektöründe
satış ve satış sonrası hizmetleri ve konfeksiyon sektöründe markalaşma ve
pazarlama stratejileri konularında uzaktan eğitim ( e-öğrenme ) yoluyla 300
kişinin eğitilmelerinin sağlanması

Türkiye – Doğu Akdeniz - Adana

327.021,00 TL

Genç İstihdamın Desteklenmesi İstihdam Edilebilme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

İstihdam Edilebilme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Projenin genel hedefi; mesleki ve teknik eğitim görmüş/görmekte olan kişilerin
istihdam edilebilme becerilerini geliştirerek iş yaşamına aktif katılımlarını
kolaylaştırmaktır
ü İstihdam edilebilme becerilerinin bireyin iş yaşamındaki yeri hakkında
farkındalık yaratmak,ü İş yaşamının istihdam edeceği kişilerde aradığı mesleki
bilgi ve beceriler dışındaki yeterlilikleri belirleyip, bunların eğitim sistemi
içerisinde öğrencilere kazandırılması için gerekli alt yapıyı oluşturmak,ü
Mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki gençlerin istihdam edilebilme
becerilerini geliştirmek,ü Mesleki eğitim almış kişilerin istihdam edilebilme
becerilerini geliştirerek onların iş bulma, işlerini koruma, işlerinde yükselme ve
kendiişlerini kurma potansiyellerini güçlendirmektir. Bölgenin iş gücü arz ve
talep taraflarını web ortamında oluşturulacak portalda buluşturmak böylece
bölgesel işgücü hareketliliğine ve işgücü dengesine katkı sağlamak.

Hedef Bölge:

Projenin Bütçesi:

Türkiye TR63 Hatay – Kahramanmaraş - Osmaniye

Projenin faaliyet bütçesi 331,345.00 AVRO’ dur.

Projenin Adı:

İstihdam Edilebilme Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

Genel Amaç:

Projenin genel hedefi; mesleki ve teknik eğitim görmüş/görmekte olan kişilerin
istihdam edilebilme becerilerini geliştirerek iş yaşamına aktif katılımlarını
kolaylaştırmaktır

Projenin Amacı:

İstihdam edilebilme becerilerinin bireyin iş yaşamındaki yeri hakkında
farkındalık yaratmak, İş yaşamının istihdam edeceği kişilerde aradığı mesleki
bilgi ve beceriler dışındaki yeterlilikleri belirleyip, bunların eğitim sistemi
içerisinde öğrencilere kazandırılması için gerekli alt yapıyı
oluşturmak, Mesleki ve teknik okul ve kurumlarındaki gençlerin istihdam
edilebilme becerilerini geliştirmek, Mesleki eğitim almış kişilerin istihdam
edilebilme becerilerini geliştirerek onların iş bulma, işlerini koruma, işlerinde
yükselme ve kendiişlerini kurma potansiyellerini güçlendirmektir. Bölgenin iş
gücü arz ve talep taraflarını web ortamında oluşturulacak portalda
buluşturmak böylece bölgesel işgücü hareketliliğine ve işgücü dengesine katkı
sağlamak.

Hedef Bölge:

Türkiye TR63 Hatay – Kahramanmaraş - Osmaniye

Projenin
Bütçesi:

Projenin faaliyet bütçesi 331,345.00 AVRO’ dur.

Kadın istihdamı Desteklenmesi Evde Yaşlı Bakım Elemanı Eğitimi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Evde Yaşlı Bakım Elemanı Eğitimi
Osmaniye ve çevresinde yaşayan kadınların yaşlı bakımı ve koruyucu hizmetler
alanındaki girişimciliği ve istihdamını uluslar arası yeterlilikler çerçevesine
göre yapılandırılması ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin artırılmasına katkı
sağlamak
1. Osmaniye'de yaşayan, en az lise mezunu kadınlara, yaşlı bakım hizmetleri
alanında yeni istihdam alanı oluşturmak,2. Kadın girişimciliğini
desteklemek,
3. Uluslararası yeterlilikler çerçevesinde kabul edilebilir
sertifikaya sahip, nitelikli eleman yetiştirmek,4. Ulusal yeterlilik çerçevesi
içerisinde meslek standardı oluşturulmasına model teşkil etmek,5. Uluslararası
yeterlilikler çerçevesine uygun nitelikli elemanların uluslararası platformda

istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak,6. Türkiye'de yerleşik yabancı
uyruklu yaşlıların bakımında kendi ülkelerindeki standartlara uygun yaşlı
bakımı ve koruyucu hizmetler veren personel yetiştirmek.7. Kadınların işgücü
piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engellerin azaltılmasına katkı
sağlamak
Hedef Bölge:

Projenin
Bütçesi:

Türkiye/ TR63/ Osmaniye

366.840.73.- AVRO

Kadın istihdamının Desteklenmesi Yaşlı Bakımında Yeni Ufuklara

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Projenin Bütçesi:

Yaşlı Bakımında Yeni Ufuklara

Samsun ve çevresinde yaşayan kadınların yaşlı bakımı ve koruyucu hizmetler
alanındaki girişimciliği ve istihdamını uluslar arası yeterlilikler çerçevesine
göre yapılandırılması ile yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin artırılmasına katkı
sağlamak
1. Samsun 'da yaşayan, en az lise mezunu kadınlara, yaşlı bakım hizmetleri
alanında yeni istihdam alanı oluşturmak,2. Kadın girişimciliğini
desteklemek,
3. Uluslararası yeterlilikler çerçevesinde kabul edilebilir
sertifikaya sahip, nitelikli eleman yetiştirmek, 4. Ulusal yeterlilik çerçevesi
içerisinde meslek standardı oluşturulmasına model teşkil etmek, 5. Uluslararası
yeterlilikler çerçevesine uygun nitelikli elemanların uluslararası platformda
istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak, 6. Samsun büyükşehir belediyesinin
huzur evinde istihdam edeceği kalifiye elemanın yetiştirilmesi 7. Türkiye'de
yerleşik yabancı uyruklu yaşlıların bakımında kendi ülkelerindeki standartlara
uygun yaşlı bakımı ve koruyucu hizmetler veren personel yetiştirmek.8.
Kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engellerin
azaltılmasına katkı sağlamak
Türkiye/ TR83/ Samsun

393,804.73.- AVRO

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASINDA YEREL İNİSİYATİF

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASINDA YEREL İNİSİYATİF
Kız çocuklarında okullaşma oranlarının arttırılmasında tüm yerel aktörlerin
inisiyatif almalarının sağlanması ve farkındalıklarının artırılması.
ü Kız çocuklarının okullaşmasının sağlanması için ailelerde bilinç oluşturmak
ü Bölgedeki sosyo kültürel aile yapısı içerisinde etkili olan değer ve kişilerin
kız çocuklarının okullaşması yönünde inisiyatif kullanmalarını sağlamak
ü Kız çocuklarının okullaştırılması ile eğitimin, Kız çocuklarının ileri
yaşamlarında sağlayacağı yeterlilikler hakkında farkındalık yaratmak,

Hedef Bölge:

TR63 Antakya / Hatay

Projenin
Bütçesi:

Projenin bütçesi 145,925 AVRO’ dur.

Projenin Adı:

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASINDA YEREL İNİSİYATİF

Genel Amaç:

Kız çocuklarında okullaşma oranlarının arttırılmasında tüm yerel aktörlerin
inisiyatif almalarının sağlanması ve farkındalıklarının artırılması.

Projenin
Amacı:

Kız çocuklarının okullaşmasının sağlanması için ailelerde bilinç oluşturmak
Bölgedeki sosyo kültürel aile yapısı içerisinde etkili olan değer ve kişilerin
kız çocuklarının okullaşması yönünde inisiyatif kullanmalarını sağlamak
Kız çocuklarının okullaştırılması ile eğitimin, Kız çocuklarının ileri
yaşamlarında sağlayacağı yeterlilikler hakkında farkındalık yaratmak,

Hedef Bölge:

TR63 Antakya / Hatay

Projenin
Bütçesi:

Projenin bütçesi 145,925 AVRO’ dur.

LDV Projeleri

Proje Numarası

Proje Sahibi
Kurum/Kuruluş

Proje Adı

Proje Ortağı

TR/04/A/F/EX1151

ORHAN ÇOBANOĞLU
KIZ MESLEK LİSESİ

PUNCH SİSTEMLERİ

TEKEV- Adana
Şubesi

TR/04/A/F/PL1025

KİREMİTHANE EML

YAŞAM BOYU EĞİTİM
MODELİNDE ÖĞRENEN OKUL

TEKEV- Adana
Şubesi

TR/04/A/F/EX1183

KİREMİTHANE EML

ÖĞRENCİ STAJI

TEKEV- Adana
Şubesi

TR/05/A/F/EX1–
0158

SEYHAN ANADOLU KIZ
MESLEK LİSESİ

TEMEL MESLEKİ EĞİTİMDE
MESLEKİ REHBERLİK

Tekev-Adana

TR/05/A/F/EX1–
0361

İHSAN SABANCI KML

HAZIR GİYİMDE ÜRETİM
SÜRECİNDE KALİTE-KONTROL

Tekev-Adana

TR/05/A/F/EX1–
0543

YEŞİLEVLER TEKNİK VE
ENDÜSTRİ MESLEK
LİSESİ

PNÖMATİK KUMANDALAR

Tekev-Adana

TR/05/A/F/EX1–
1246

KÖPRÜLÜ İMKB MESLEK
LİSESİ

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE MESLEKİ
EĞİTİMİN SANAYİYE
ADAPTASYONUNDASİMÜLASYON Tekev-Adana
PROGRAMLARININ
KULLANILMASI

TR/05/A/F/EX1–
1464

DOĞANKENT ÇOK
PROGRAMLI LİSESİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ SINIFLARDA
TOPLUMSALLAŞMA MODELLERİ

Tekev-Adana

TR/05/A/F/EX1–
1717

YÜREĞİR MESLEKİ
EĞİTİM MERKEZİ

MOBİLYA ÜRETİMİNDE
KONSTRÜKSİYON ŞEKİLLERİ VE
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ

Tekev

TR/05/A/F/EX2–
31

KİREMİTHANE EML

REKABETÇİ ORTAMLARDA
YABANCI DİL YETERLİLİKLERİ

Tekev-Adana

TR/05/A/F/PL 1–
126

CEYHAN ANADOLU
MESLEK VE MESLEK
LİSESİ

KALICI MAKYAJ
(MİKROPİGMENTASYON)

Tekev-Adana

TR/05/A/F/PL1–
189

NEZİHE YALVAÇ
ANADOLU OTELCİLİK
VE TURİZM MESLEK
LİSESİ

ÖĞRENCİ STAJI

Tekev-Adana

TR/05/A/F/PL 1–
264

AKKAPI ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ

ELEKTRONİK TIBBİ CİHAZLARIN
ONARIMI

Tekev-Adana

TR/06/A/F/EX1–
1098

ATATÜRK KIZ MESLEK
LİSESİ

ÖZÜRLÜLERİN İSTİHDAM
UYGULAMALARININ
İNCELENMESİ

TEKEV- Adana

MEG AB Dilleri Eğitimi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

AB Dilleri Eğitimi

Mesleki Eğitimde görevli Teknik Öğretmenlerin yeni teknolojik bilgilere
ulaşmasını ve kültürler arası diyalog kurabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla
İngilizce'nin yanı sıra Almanca ve Fransızca gibi Avrupa dillerini öğretmek.
AB'ne uyum sürecinde STK’ların mesleki eğitim reformlarına katılımını ve AB
ülkelerindeki STK’ların işleyişlerini incelemelerini
kolaylaştırmak.

Projenin Amacı:

Mesleki Eğitimde görevli vakıf üyesi 20 teknik öğretmenlerimizin yeni
teknolojik bilgilere ulaşması ve AB Ülkeleri ile kültürler arası diyalogun
kurulabilmesine katkı sağlayacaklardır. Ülkemizde mesleki eğitim reformu
sırasında STK’ların kurumsal yapılarının güçlenmesinde önemli rol
oynayacaklardır.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 103.885 Euro’dur.

Projenin Bütçesi:

MEG AB Fonlarına Erişim

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin

AB Fonlarına Erişim

AB uyum sürecinde, Mesleki Eğitim kurumları ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının yapılarının güçlendirilmesi amacıyla, AB Hibe
Programlarına Müracaat yöntemlerini öğrenmelerine katkıda bulunmak.
Teknik Eğitim Vakfı üyesi teknik öğretmenlere ve Adana'nın
ilçelerindeki STK’lara AB Hibe Programlarına müracaat yöntemleriyle

Amacı:

ilgili eğitim vermek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana
Projenin tahmini toplam finansmanı 68.458 Euro’dur.

Projenin
Bütçesi:

MEG Çalışma Gezisi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Çalışma Gezisi

Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesinin hedeflediği reformlara Adana
Bölgesindeki Pilot Kurumların öğretmen ve yöneticilerinin farkındalıklarını
artırmak ve Mesleki Eğitim alanında faaliyet gösteren Teknik Eğitim Vakfı
Adana Şubesinin Avrupalılık anlayışını destekleyecek projelerine, AB
ülkelerinden ortak bulma çabalarına yeni vizyon
kazandırmak.

Projenin Amacı:

Adana bölgesindeki, MEGEP Bölge Pilot Okullarında görevli müdür, müdür
yardımcıları, değişim önderi öğretmenler, rehber öğretmenleri, bölgedeki
işletme yöneticileri ve teknik öğretmenlerden oluşan 20 kişilik grup
İngiltere’de mesleki eğitim ve rehberliğin nasıl yapıldığını yerinde öğrenerek
elde edilen verilerin bölgemize adaptasyonunun sağlanması.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 131.751 Euro’dur.

MEG Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Adana İlindeki kadınlara eğitim yolu ile bir meslek sahibi olmalarını sağlayarak
ekonomik özgürlüklerini ve toplum içinde statü kazanmalarına katkıda
bulunmaktır.

Projenin Amacı:

Bölgemizdeki kadınların, ekonomik özgürlüğüne kavuşturulması, kararlara
katılmasını sağlayarak, çocuk bakım elemanı alanı ile ilgili bölgenin yetişmiş
işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 47.029 Euro’dur.

MEG İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Mesleki Yönlendirilmesi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Mesleki Yönlendirilmesi

ilköğretim okullarında okuyan 8.sınıf öğrencilerinin ilgi alanları ve günümüz
işgücü ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yönlendirmelerini sağlamaya katkıda
bulunmak.

Projenin Amacı:

MEGEP pilot okullarındaki rehberlik öğretmenleri ile çevrelerindeki belirlenen
ilköğretim okullarındaki İş-Teknik ve Rehber öğretmenlerine mesleki
yönlendirme konusunda eğitim verilmesi.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 38.520 Euro’dur.

MEG Mesleki Eğitim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin İstihdamının Kolaylaştırılması

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Mesleki Eğitim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin İstihdamının
Kolaylaştırılması

Bir mesleki eğitim kurumundan mezun olup, istihdamı gerçekleşmemiş genç
insanların mesleki yeterliliklerine yönelik veri tabanı oluşturmak ve istihdamı
kolaylaştırıcı eğitimler vererek, girişimci yapılarını güçlendirmek ve teknik
öğretmenlere bilgi iletişim eğitimi vererek rekabet edebilme yeteneklerini
arttırmak.

Projenin Amacı:

Adana bölgesindeki, 10 tane teknik öğretmen, Meslek okullarından mezun
öğrencilere yönelik veri tabanı oluşturarak internet üzerinden kamuoyuna
sunmak.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 45.460 Euro’dur.

MEG Öğretmen Yeterliklerinin Arttırılması

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Öğretmen Yeterliklerinin Arttırılması

AB Uyum sürecinde, değişen eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermek için, bilgi
toplumu hedeflerinde yeniden eğitim yoluyla öğretmenlerin mesleki
yeterliliklerini artırmak.

Projenin Amacı:

MEGEP Pilot Okullarında görevli 300 Teknik Öğretmenin, değişen eğitim
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte öğretmen yeterliklerini geliştirmek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 65.401 Euro’dur.

MEG Teknoloji Eğitimi

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Teknoloji Eğitimi

MEGEP Pilot Okulları görev yapan teknik öğretmenlerin, sürekli değişen iş
piyasaları ihtiyaçlarına uyumunu, bilgi, beceri düzeylerinin artmasına ve bilgi
toplumu hedeflerinde yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı
sağlayarak, mesleki eğitim kurumlarının rekabet edebilme yeteneklerini
artırmaktır.

Projenin Amacı:

Adana bölgesindeki, 300 Teknik Öğretmen yeniden eğitim ve yaşam boyu
eğitim felsefesi doğrultusunda branşlarındaki gelişmeler hakkında eğitim
seminerleri vermek.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin Bütçesi: Projenin tahmini toplam finansmanı 79.986 Euro’dur.

MEG. OÖP AKREDİTASYON

Projenin Adı:

Mesleki ve Teknik Eğitimde Standardizasyon ve Akreditasyon Sistemi

Genel Amaç:

Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının iş piyasası taleplerine cevap verecek
şekilde kalite ve niteliklerinin artırılmasına katkı sağlamak

Projenin Amacı:

Adana ilinde Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm ve Sağlık İşleri Dairesi
Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı olarak mesleki ve teknik eğitim veren
kurumların, farklı meslek alanlarında görev yapan 20 atölye ve meslek
öğretmenin Meslek Standardı Geliştirme, Mesleki Bilgi ve Beceri Ölçme ve
Belgelendirme konularında bilgi, yeterlilik ve farkındalık düzeylerinin
artırılması

Hedef Bölge:

Türkiye – Dogu Akdeniz - Adana

Projenin Bütçesi: Projenin toplam bütçesi: 125.928,20 €

MEG. OÖP YABANCI DİL

Projenin Adı:

Yabancı Dil Eğitimi

Genel Amaç:

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının nitelik ve kalitelerinin artırılarak uluslar
arası rekabet edebilirlik düzeylerinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Projenin Bütçesi:

Bölgemizde ön plana çıkan, metal,inşaat,otomotiv, enerji, ahşap, makine imalat
sektörlerinin mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki temsilcilerinin (atölye ve
meslek dersi öğretmenleri), alanları ile ilgili bilgi ve teknolojiyi takip etme ve
kullanma becerisini artırmak amacıyla, mesleki yabancı dil (İngilizce)
yeterliklerinin artırılması
Türkiye - Doğu Akdeniz - Adana

Bu projenin tahmini bütçesi 70.890 Euro’dur

Okul Öncesi Eğt. Eğitimde, Eğitime İlk Adım

Projenin Adı:

Genel Amaç:

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Eğitimde, Eğitime İlk Adım

Okul öncesi eğitiminin geliştirilmesi için AB uygulamaları ile uyumlu
stratejilerin uygulanmasını desteklemek ve okul öncesi eğitimi hizmetini
yaygınlaştırmanın olanaklarını artırmak.
1-Dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimin gerekliliği hakkında toplumsal
bilinç oluşturarak farkındalık düzeyinin artırılması.2-Okul öncesi eğitim ve
toplum temelli gündüz bakımı modellerinin yaygınlaştırılması konusunda
eğiticilerin eğitimi. 3-Mevcut okul öncesi eğitim sisteminin güçlendirilmesinin
yanı sıra, yeni okul öncesi eğitim kurumu oluşturarak okul öncesi eğitimden
faydalanan çocuk sayısının arttırılması.
Türkiye – Doğu Akdeniz - Adana
87.350.- AVRO

Projenin Bütçesi:

Okul Öncesi Eğt. Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Projenin Adı:

Okul öncesi eğitiminin geliştirilmesi için AB uygulamaları ile uyumlu
stratejilerin uygulanmasını desteklemek ve okul öncesi eğitiminde farklı
metotları yaygınlaştırmak

Genel Amaç:

1- Geleneksel ve karma okul öncesi eğitim metodları ile yetiştirilen eğiticilere
farklı eğitim yöntemlerin den Reggio Emilia, metodunu tanıtmak.2-Okul öncesi
eğitim hizmeti veren kurumların personel eğitim kapasitelerinin geliştirilerek,
mevcut okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması. 3-Okul öncesi
eğitimin güçlendirilmesi hedefine katkı sunabilecek, proje ortakları arasında
işbirliği sağlanarak diyalogun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

Projenin Amacı:

Hedef Bölge:

Türkiye – Doğu Akdeniz - Adana

Projenin Bütçesi:

87,500.- AVRO

REC Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Karşı Farkındalık Düzeylerinin
Arttırılması

Projenin Adı:

Mesleki Eğitim (ME) Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Karşı Farkındalık
Düzeylerinin Arttırılması

Genel Amaç:

STK’ların Türkiye’de yerel çevre sorunları konusundaki halkın bilinç ve
duyarlılık düzeyinin gelişmesine somut katkıda bulunmaları

Projenin
Amacı:

Proje; Adana'daki 10 ME okulunun öğretmen ve öğrencilerine çevre sorunları ve
geri dönüştürülebilir atıklar konusunda seminerler verilerek , çevre sorunları
hakkındaki farkındalık düzeylerinin arttırılmasını hedeflenmektedir.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 8.312 Euro’dur.

REC Orman Köylerinde Sürdürülebilir Çevre Bilinci

Projenin Adı:

Orman Köylerinde Sürdürülebilir Çevre Bilinci

Genel Amaç:

STK’ların Türkiye’de yerel çevre sorunları konusundaki halkın bilinç ve
duyarlılık düzeyinin gelişmesine somut katkıda bulunmaları

Projenin
Amacı:

Varsakların, ormanın ve ekolojik çevrenin korunmasına yönelik bilgi düzeylerinin
ve ‘Sürdürülebilir Çevre’ konusunda duyarlılıklarının artmasına katkıda
bulunmaktır.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin
Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 7.357 Euro’dur.

REC Temel Mesleki Eğitimde Çevre Bilinci

Projenin Adı:

Temel Mesleki Eğitimde Çevre Bilinci

Genel Amaç:

STK’ların Türkiye’de yerel çevre sorunları konusundaki halkın bilinç ve
duyarlılık düzeyinin gelişmesine somut katkıda bulunmaları

Projenin
Amacı:

Bu proje ‘Temel Mesleki Eğitimde’ öğrenim gören öğrencilerde, uzman
akademisyenlerin danışmanlığında, seminerler yolu ile çevre bilinci ve duyarlılık
düzeyinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Hedef Bölge:

Türkiye, Doğu Akdeniz, Adana

Projenin

Bütçesi:

Projenin tahmini toplam finansmanı 6.317 Euro’dur.

