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BAKANLIK MAKAMINA
Genel Müdürlüğümüzde her yaş ve sosyal gruptaki bütün vatandaşlarımızın hayat
boyu öğrenmeye katılımının artırılması için ihtiyaç duyulan öğretim programlarının sürekli
hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.
10. Kalkınma Planı’nda “Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel
yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin
sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir” şeklinde ele alınmıştır.
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planında (2014-2018) yer alan altı
öncelikten birisi “Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimin Artırılması” dır. Bu öncelik
kapsamında “Özel eğitime (tüm engelli grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan
bireylerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerine
erişiminin artırılması” hedeflenmiştir.
Kalkınma planı ve strateji belgesindeki öncelik ve hedefler doğrultusunda; özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerin hayat boyu öğrenmeye katılımının artırılması için bu bireylere
özel öğretim programı çalışmalarına başlanmış, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda
uygun meslekler saptanmıştır. Bu meslekler engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerini
sağlamalarına, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına ve hayatlarını kendi başlarına devam
ettirebilmelerine olanak tanıyacak şekilde gruplara ayrılmıştır. Alanda çalışan kişilerin görüş
ve önerileri programa yansıtılarak El Sanatları Teknolojisi alanına ait programlar revize
edilmiştir.
Bu kapsamda, (Ek-1) listede belirtilen programların Genel Müdürlüğümüze bağlı
eğitim kurumlarında uygulanması yararlı olacaktır.
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, (Ek-1) listede belirtilen programların
Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında uygulanmasını ve Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinde yayımlanmasını olurlarınıza arz ederim.
Dr. İsmail DEMİR
Daire Başkanı V.

OLUR
..../09/2015
Şaban CENGİZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Teknikokullar 06648 Yenimahalle / ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: A.F.ALTUN Şef
Tel: (0 312) 413 20 59
Faks: (0 312) 212 68 80

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb028-8ad7-3dac-b662-27d2 kodu ile teyit edilebilir.

Ek :
Ek -1 liste (29 sayfa)
Dvd (1 adet)

Teknikokullar 06648 Yenimahalle / ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: A.F.ALTUN Şef
Tel: (0 312) 413 20 59
Faks: (0 312) 212 68 80

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb028-8ad7-3dac-b662-27d2 kodu ile teyit edilebilir.

