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KAYMAKAMt-IGINA
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ıvıüoünı-üĞtrNp
İıgi : vıEe. Hayat Boyu Öğrenıne Genel Müdürlüğünün 20.10.20l7 tarih ve 17309627 sayılı
ya^S|.

i|gi yazıdaGenel Müdürlüğümüzce halk eğitimi merkezlerİ/olgunlaşma enstİtiilerİnce
uygulanan';Ail" Egitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" çerçevesinde, konuya ilişkin eğitim
materyalleri bastırılmış ve ilgi yazı ile illerden gelen istekler doğrultusunda uygulama
yapan halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerinin belİrttİğİ depo adreslerİne söz
konusu eğitim materyalleri gönderildiği belirtilnıektedir.
Bakanlığımızca göırderileır ınateryalleriıı, ilgili kurıımların ellerİndekİ en Son mevcut
sayılarının ilgili sorumlularca belirlenııesi ve aynca yazı ekiırde sunulan materYal tutanağının
excel formatında (format özelliği.. değiştirilmeden) doldurularak 26 Ekim 2017 tarihine
kadar Müdürlüğümüz Hayat Boyu Ögrenme Şubesine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini rica ederim.
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iı ıııiııı Eğitim Müdürü

EKLER:
İ|giYanve Ekleri
DAĞITIM:
İlçe Kaymakaınlıklarına
Halk Eğt. Merkezi Müd.
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Hayat Boyu Ögrenme Cene l Mtidtirlüğü

Sayı : 159237l8/10l

20.|0.2017

.04l |'730962"7

Konu: (0-18 Yaş) Aile Eğitimi Kursu Programı
Depo Materyal Sayısı Belirleme

DAĞIT]M YERLERINE
I|gi: 2510412014 tarihlive 1678057 sayılı yazınıız,
enstitülerince uygulanan
Genel Müdüırlüğüınrüzce halk eğitinıi merkezleri/olgunlaşma
,,Aile Eğitimi Kurs programı (0_ ı 8 yaş),; çerç.,*sinde, konuya ilişkin eğitim materyalleri
'
'g.ı.n lstekler doğrultusunda uYgulama YaPan halk
bastırılmış ve \|gi';; ile illerden
dipo adreslerine söz konusu eğitim
merkezleri ile olgunlaşma enstitüTerinin belirttiği

eğitimi

materyalleri gönderİlmiştir,

Bakanlığımızcagönderilenmateryallerin,ilgilikurumlarınellerindekienSonmevcut
ayrrca ya^ ekinde sunulan materyal
sayılarının i] sorumluiu.,n.u belirlenmesini ve
degiştiiilmeden) doldurularak 2,7 F,k\m 2017
tutanağının excel formatında (format ,ır.iıigi
,Ğiı..ğti.i@meb.gov.tr" adresine gönderilmesi
tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz
hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,

Cengiz ORTA
Bakan a.
Genel MüdürV.
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