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5 MAYIS 2022
PROJE EKİP TOPLANTISI
Projede gerçekleştirilen çalışmalarını
İNTES Genel Sekreterlik üst makamına
aktarmak, Mayıs ayı içerisinde
tamamlanması hedeflenen faaliyetleri
belirlemek amacıyla proje ekibi olarak bir
araya gelindi.

6 MAYIS 2022
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE ANKET
PAYLAŞIMI

Ankara ve İzmir Milli Eğitim
Müdürlüklerinden gelen olumlu geri
dönüşlerin ardından proje koordinatörü
Görkem Deniz Ökbay ve Sektörel Yetkinlik
Geliştirme Merkez Müdürü Ömer Kaan Şimit
anketlerin ilk ayağını Ankara’da
gerçekleştirdiler. İzmir’deki anketler ise
İNTES Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin
İzmir bölgesinden sorumlu uzmanlarınca
yapılacak görüşmelerle tamamlanacak.
İstanbul ili için anket çalışması için onay
alınması beklenmektedir.

Proje ekibimiz Lider Yapı Öğretmenlerimize
uygulanacak eğitim programları için öncelikle
nasıl bir eğitim programı hazırlanması
gerektiğine ilişkin görüşlerini ortaya
koydular, bilgi birikim ve deneyimleriyle
taslak raporlar hazırladılar. Bu çalışmaların
geliştirilmesi için uygulamanın kalbinden
gelen eğitmenlerimize yönelik anket
çalışması yapılmasına karar verildi.
Uzmanlarımızca üç meslek olan alçı levha
uygulayıcısı, iskele kurulum elemanı, inşaat
boyacısı mesleklerine ilişkin doğrudan sonuç
odaklı on dört sorudan oluşan anket
hazırlandı.
MEB bünyesinde çalışan yapı teknik
öğretmenlerine düzenlenecek olan eğitim
programlarının belirlenmesi sürecinde eğitim
ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik
düzenlenen bu anket Ankara, İstanbul, İzmir il
milliği eğitim müdürlüklerine resmi yazı ile
onaya sunuldu.
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7 MAYIS 2022
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZLERİNİN
BELİRLENMESİ

9 MAYIS 2022
ÜRETİCİ FİRMALARLA ÖN GÖRÜŞMELER
DEVAM EDİYOR

Lider Yapı Öğretmenleri projemizin en önemli
çıktılarından birisi üç farklı meslekte eğitim
ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi olacak.

Proje kapsamında teknik öğretmenlere
verilecek iş başı eğitimleri içinde yer alan
İskele Kurulum Elemanı mesleğine yönelik
LAYHER iskele üretici firması ile görüşmeler
yapıldı.

Bu kapsamda INTES Sektörel Yetkinlik
Geliştirme Merkezi’nde hedeflenen sonuçlara
erişmek amacıyla 7 Mayıs 2022 tarihinde
projemizde görev alan yapı öğretmenlerimizle
metot belirlemek üzere bir araya geldik.

Görüşmede İskele çeşitleri , eğitim iş birliği
protokolü ,öğrenim materyali hazırlama
konularında yetkililer ile bir araya gelindi.

10 MAYIS 2022
SATINALMA KONUSUNDA TEDARİKÇİ
FİRMALARLA GÖRÜŞME
Proje görünürlük metaryelleri konusunda teklif
istenen tedarikçi firmalara prosedürler
konusunda bilgi vermek üzere görüşme
gerçekleştirildi.
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11 MAYIS 2022
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürütülen
Lider Yapı Öğretmenleri Projesi için Bakanlık
bünyesindeki yapı öğretmenlerine yöneltilecek
üç mesleğe ilişkin eğitim ihtiyaç anket
sorularının ilk ayağı Mayıs ayının ilk
haftasında Ankara’da başlamıştı. Bu hafta proje
ekibimiz çalışmalarına devam ediyor.

12 MAYIS 2022
YÜKSEK DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
İNTES’in en üst kurulu olan Yüksek Danışma
Kurulu Üyelerine Lider Yapı Öğretmenleri
projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

14 MAYIS 2022
İZMİR’DE İHTİYAÇ ANALİZ
BELİREME ÇALIŞMALARI

13 MAYIS 2022
PROJE EKİP TOPLANTISI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
yazışmalar sonucunda alınan olumlu dönüşün
ardından İNTES Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin
İzmir temsilcileri sınav organizasyon
sorumlularımızca İzmir Konak Çınarlı Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi yapı öğretmenlerine
anket uygulandı.

Proje ekip içi yapılan toplantıda Genel Sekreter
makamına çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Proje bütçesi hakkında görüşme yapıldı.
Rehber dokumanda belirtilen önemli hususlar
üzerinde görüşüldü.
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15 MAYIS 2022
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ PROJESİ
GÖRÜNÜRLÜK

20 MAYIS 2022
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ
İLE EĞİTİM HAZIRLIKLARI

İNTES Haftalık Bülteninde Lider Yapı

Lider Yapı Öğretmenleri Projesinin asli
faaliyetlerinden olan gerçekleşecek eğitimlere
yönelik ihtiyaç analizlerinin odak grup çalışması
yapıldı.

Öğretmenleri Projesi haftalık faaliyetlerinin
tanıtımı yapıldı.

Sektör temsilcileri ve MEB teknik ekibinden
oluşan uzmanlar ile Proje ekibi liderlerinin
moderatörlüğünde iskele kurulum elemanı, inşaat
boyacısı, alçı levha uygulama mesleklerine
yönelik çalışma yapıldı.

16 - 17 MAYIS 2022
HİBE PROJELERİNE SATIN ALMA EĞİTİMİ
İki gün süreyle devam eden sektörel
Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması
yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Arttırılması Operasyonu (METEK) Hibe
Faydalanıcıları için düzenlenen Hibe
Projelerinde Satın Alma ve İhale Süreci konulu
eğitimi gerçekleşti.
Eğitime proje koordinatör, asistan ve mali işler
sorumluları katıldı.
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21 MAYIS 2022
İNTES İNŞAAT SANAYİ DERGİSİNDE
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ TANITIMI

22 MAYIS 2022
LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ PROJESİ
GÖRÜNÜRLÜK

İNTES’in dijital olarak ve dört ayda bir

İNTES Haftalık Bülteninde Lider Yapı
Öğretmenleri Projesi haftalık
faaliyetlerinin tanıtımı yapıldı.

yayımlanan İnşaat Sanayi dergisinde altı
sayfalık proje faaliyetlerini anlatan tanıtım
yapıldı. İNTES dergisi on bin kişiye mail olarak
gönderilmektedir. Ayrıca web sayfasında ve
sosyal medyada da yayımlanmaktadır.

24 MAYIS 2022
TOPLANTI ORGANİZASYONLARI
Proje faaliyetleri içerisinde yapılacak 4 adet
toplantı organizasyonu için görüşmelere
başlanıldı.
Açılış Toplantısı
Okul Sanayi
Sektör Temsilcileri için Toplantı
Öğretmenlerin İş Başı Eğitimleri Sonrasında
Tecrübelerini Aktardığı Paylaşacağı Toplantı
Kapanış Toplantısı
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MAY ACTIVITIES WITH HEADLINES

5 MAY 2022
PROJECT TEAM MEETING
The project team had a meeting in order to
present the project activities to the
General Secretariat of INTES and to
determine the activities that will be
completed during the month of May.

6 MAY 2022
SHARING SURVEY WITH THE PROVINCIAL
DIRECTORATES OF NATIONAL EDUCATION

After the positive feedbacks from the
Provincial Directorates of National Education
of Ankara and İzmir, the Project Coordinator
Görkem Deniz Ökbay and Sectoral Competence
Development Center Manager Ömer Kaan
Şimit conducted surveys in Ankara as the
first step. The surveys in İzmir will be
conducted by the representatives of INTES
Vocational Competence Centre of Turkey in
İzmir. The approval is being waited to conduct
surveys in İstanbul.

The project team expressed opinions on how
to prepare the education programs that will
be provided to the Leader Construction
Teachers and they prepared draft reports
thanks to their knowledge and experiences. In
order to improve these studies, it was decided
to apply survey study to the teachers that are
experinced in educating.
Our experts prepared a survey that is
composed of result-oriented fourteen
questions on the professions of gypsum board
operator, scaffolding personnel, construction
painter.
The survey that will be used to determine the
education programs for the construction
teachers of MoNE was submitted for approval
to the Provincial Directorates of National
Education of Ankara, İstanbul, İzmir through
official letters.
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7 MAY 2022
DETERMINING TRAINING NEEDS ANALYSES
One of the most important outputs of Leader
Construction Teachers Project would be the
determination of training needs analyses for
three professions. In this regard, in order to
reach the outcomes that had been targeted, a
meeting was held to determine the method in
INTES Sectoral Competence Development
Center on 7 May 2022 with the construction
teachers that had been assigned for the project.

9 MAY 2022
PRE-INTERVIEWS WITH THE
PRODUCING COMPANIES
A meeting was held with LAYHER scaffold
producing company towards the profession of
scaffolding personnel that was included in onthe-job trainings for the construction teachers
within the scope of the Project.
In the meeting, the topics of varieties of
scaffold, cooperation protocol for education,
preparation of education material were
discussed with the authorities.

10 MAY 2022
MEETING WITH PRODUCING COMPANIES
REGARDING PROCUREMENT
A meeting regarding the project visibility
materials took place with the producing
companies to inform them about the
procedures.
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11 MAY 2022
LEADER CONSTRUCTION TEACHERS TRAINING
NEEDS ANALYSIS STUDIES
The survey studies on three professions that
the construction teachers of the Ministry of
National Education would take part for training
needs analysis as a part of the Leader
Construction Teachers Project had started in
Ankara in the first week of May. This week the
project team is continuing their studies.

12 MAY 2022
INFORMATION ON THE LEADER
CONSTRUCTION TEACHERS PROJECT IN THE
SUPREME ADVISORY BOARD MEETING
The Supreme Advisory Board of INTES has been
informed about the Leader Construction
Teachers Project.

14 MAY 2022
TRAINING NEEDS ANALYSIS STUDIES
IN İZMİR
After the approval from the Provincial
Directorate of National Education in İzmir,
INTES staff in charge of examination in İzmir
has started conducting surveys to the
construction teachers of İzmir Konak Çınarlı
Vocational and Technical Anatolian High
School.

13 MAY 2022
PROJECT TEAM MEETING
The Secretary General has been informed about
the studies by the project team.
The project budget and the important points of
the guideline have been discussed.
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15 MAY 2022
LEADER CONSTRUCTION TEACHERS PROJECT
VISIBILITY
The weekly activities of the Leader
Construction Teachers Project have been
presented at the weekly bulletin of INTES.

20 MAY 2022
FOCUS GROUP STUDY
A focus group study for training needs analysis,
that is one of the main activities of the project,
took place.
With the moderatorship of the project team
leaders, experts of sector representatives and
Ministry of National Education technical team
conducted studies on the professions of
scaffolding personnel, construction painter and
plasterboard operator.

16 - 17 MAY 2022
PROCUREMENT TRAINING
A training on procurement rules and
procedures in grant projects took place for the
beneficiaries of Improving the Quality of
Vocational Education and Training Through
Establishment of Sectoral Centres of Excellence
Operation (IQVETIII). The project coordinator,
Sectoral Competence Development Centre
manager, the project assistant, and the project
accountant participated the training.
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21 MAY 2022
INFORMATION ON THE LEADER
CONSTRUCTION TEACHERS PROJECT IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY JOURNAL OF INTES
The project activities were expressed in the
Construction Industry Journal of INTES that is
published digitally once every four months. The
journal is sent to ten thousand people by mail
and it is also published in the website and the
social media.

22 MAY 2022
LEADER CONSTRUCTION TEACHERS
PROJECT VISIBILITY
The weekly activities of the Leader
Construction Teachers Project have
been presented at the weekly bulletin of
INTES.

24 MAY 2022
PROJECT MEETINGS
The negotiations were conducted for the project
meetings
The Opening Meeting
The Meeting of School Industry
Sector Representatives
The Meeting That Teachers Share
Experiences After The On-The-Job Trainings
The Final Meeting
as a part of the project activities.
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