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Konu: Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite

İzleme ve Değerlendirme Semineri

23.05.2017

KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

MESLEKİ pĞİriııı MERKEZi MüDüRLüĞIINB

22_30.05.2017 tarihleri arasında yapılacak olan 'Mesleki ve Teknik Eğitimde

Kalite İzleme ve Değerlendirme" Semineri Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konferans Salonunda 0-9:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılması planlanmış oluP, Valilik
onayı ekte sunulmuştur.

Söz konusu ekli onayda belirtilen gün ve saatte ilgililerin faalİyetin başlayacağı MuŞ

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazır bulunmalarının sağlanmasını hususunda;

Metin İLCİ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
1- Valilik Onayı

DAĞITIM:
Bulanık,Korkut, Hasköy İlçe Mem.
Muş Mesleki Eğitim merkezi müd.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştlr- http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f820-dc81-3e7c-bB3f-64bB kodu ile teyit edilebilir.
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Abdulkadir OKAY
Vali a.

vali yardımcısı

cöngv ygni rrNvaNı
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Görevlisi

vaı-iı-ir MAKAMINA

iıgi: vıiııi Eğitim Bakanlığı Öğretmen yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün

03.05.2017 tarihli ve 6198203 sayılı yazısr

Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) okul/ kurumlannda kalite izleme ve değerlendirme sisteminin

oluşturulmasına yönelik ola-rak sürdürülen öz değerlendirme ve uygulamasınln ttirn mesleki ve teknik

eğitim okul /l«urumlarında yaygınlaştınlması içiıİil/ ilçelerde bulunan Mesleki ve Teknik okullarında

(Mesleki Eğitim merkezlerİ Öu'ıriu görevli her okuldan Okul Müdi.ırü, bir Müdür Yardımcısı, iki genel

bilgi dersi zümre başkanı , iki atoly:e ve laboratuvar dersi alan şefi'ne 22-30.05.2017 tarihlerinde 2'Şer

gün süreyle Muş Mesleki ve Teknit Anadolu Lisesi Koıferans,salonunda09_15:00 saatleri arasında

Mahalli olarak "Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalİte İzleme ve Değerlendirme" Semineri

düzenlenmesi planlanmaktadır. Seminere üerkezde mesleki ve teknik_ _"k",]Ti iki genel bilgi dersi

zümre başkanı , iki atölye ve laboratuvar dersi alan şefi'ne 22-23.05,2017 tarihinde, ilÇedeki okullarda

görevli iki genel bilgi İersi zümre başkanı , iki atölye ve laboratuvar dersi alan Şefi'ne 24-25,05,2017

tarihinde il ve ilçe okul Müdür ve yardımcılarına ise 29_30.05.2017 tarihinde seminere

alınacaklardırusu 
düzenlenmesi planlanan Mahalli seminere iı ngitım yöneticisi Milli Eğitim Müdür

yardımcısı Mahmut KARAKAYA Kurs Müdürü Mesleki ," ı"ı.riı. Anadolu lisesi Öğretmeni

gı.r"r, gnı_iĞ ve Hizmetiçi Eğitim Bölümü şefi Mahfuz BASKIN,ın ise iş ve işlemleri yürütmek

üzere görevlendirirlmesini, aşagıda adl, soyadı ve görev unvanl yaziıı öğretmenin eğitim görevlisi

olarak görevlendirilmesi , ğtırevİenolrllecek personeİin ek ders ücretlerinin ise 2017 ma|iYılının ilgili

harcama kaleminden ka.şİıanması, ilçede gelen Katılımcıların görevli izinli saYılması, Yoluk ve

yevmiyenin görevli bulunduğu okul müdürlüğünce hazırlanması hususunu;

S.N ADI ve SOYADI
l- Osman ALARSLAN
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