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4 HAZİRAN 2022
Milli Eğitim Bakanlığı mensubu üç yapı
öğretmeni ve proje uzmanlarımız 75 saatlik
çalışma süresi sonunda İnşaat Boyacısı,
Alçı Levha Uygulayıcısı ve İskele Kurulum
Elmanı mesleklerindeki Mesleki Gelişim
Programı Çerçeve İşbaşı Eğitim
Programlarını tamamladı.

8 HAZİRAN 2022
Tamamlanan program Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü’ne sunuldu.

10 HAZİRAN 2022
ROJE EKİBİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Proje ekibiz genel sekreterimiz ile
gerçekleştirdiği toplantıda çalışmalara
yönelik gelişmeleri paylaştı.
Açılış toplantısına yönelik önerilerini
paylaştı.

13 HAZİRAN 2022
MEB’DEN TEMATİK İZLEME ZİYARETİ
İzleme uzmanları izleme ziyaretinde bulunuldu.
Ziyarette MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü METEK III Hibe Koordinatörü
projemizin bugüne kadar gerçekleşen
faaliyetlerini inceledi. Görüşlerini ve eleştirini
paylaşarak gelecekte sürdürülecek olan
faaliyetler için sorularımızı cevaplandırdı
.
Proje çıktılarından olan eğitim ihtiyaç analizi
çalışmaları incelendi. Düzeltilmesi gerekli
hususlar konusunda uzmanlar notlarını
paylaştılar.
Proje için gerçekleştirilmesi planlanan toplantı
hakkında bilgi verildi.
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14 HAZİRAN 2022
HİZMET ALIM FİRMALARIYLA GÖRÜŞMELER

16 HAZİRAN 2022
PROJE UZMANLARI İLE GÖRÜŞME

Açılış toplantısının gerçekleştirilmesi amacıyla
hizmet temin edilecek firmalardan birisi ile
yüz yüze toplantı yapıldı.
Takip eden günlerde ise farklı firmalar ile de
görüşme yaparak görüş ve önerileri alındı.

Proje koordinatörü Görkem Deniz Ökbay ve
sektörel yetkinlik geliştirme merkezi müdürü
Ömer Kaan Şimit Lider Yapı Öğretmenleri
projesi eğitim analizleri yapan uzmanlarla bir
araya gelerek durum değerlendirmesinde
bulundu.

24 HAZİRAN 2022
İNTES HAFTALIK BÜLTENDE

28 HAZİRAN 2022
AÇILIŞ TOPLANTISI

Haftalık bültende Lider Yapı Öğretmenleri
projesi ile ilgili özet bilgilendirme yapıldı.

Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan
Lider Yapı Öğretmenleri açılış toplantısı için
çalışma yapılabilecek firmalar ile görüşüldü.
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JUNE ACTIVITIES WITH HEADLINES

4 JUNE 2022
The construction teachers of Ministry of

10 JUNE 2022
PROJECT TEAM MEETING

National Education and the project experts
have completed the on-the-job training
programs for the professions of
construction painter, plasterboard operator

The project team had a meeting with the
Secretary General and they shared the
developments on the processes and ideas
about the opening meeting.

and scaffolding personnel.

8 JUNE 2022
The programs were submitted to the
Directorate General for Vocational and
Technical Education of the Ministry of
National Education.

13 JUNE 2022
THEMATIC MONITORING VISIT OF THE
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
On June 13, 2022, the thematic monitoring
experts of the Ministry of National Education
came for the monitoring visit of the Leader
Construction Teachers Project.
During the visit, our project activities were
viewed and the experts answered our questions
regarding the upcoming activities by sharing
their remarks and reviews.
The training needs analyses which are one of
the outputs of the project were reviewed. The
experts shared their remarks on the points to
be amended. They were also informed on the
opening meeting of the project.
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14 JUNE 2022
TALKS WITH THE COMPANIES

16 JUNE 2022
MEETING WITH THE PROJECT EXPERTS

There had been a meeting with one of the
companies that could provide service for the
opening meeting. In the following days, the
meeting took place with other companies to get
suggestions and opinions.

The project coordinator Görkem Deniz ÖKBAY
and the Sectoral Competence Development
Center manager Ömer Kaan ŞİMİT had a
meeting with the project experts that
concluded the training needs analyses and they
evaluated the current situation.

24 JUNE 2022
İNTES WEEKLY BULLETIN

28 JUNE 2022
OPENING MEETING

The developments on the Leader Construction
Teachers Project appeared in the weekly
bulletin of İNTES.

For the opening meeting of the Leader
Construction Teachers Project that was planned
to take place in July, the companies that could
provide service were contacted.
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