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Değerli Hemşehrilerim,
Bağcılar, dünya standartlarında bir kent olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
Kentsel dönüşüm, sosyal paylaşım, kültürel gelişim ve eğitim alanında pek çok
faaliyeti insanımız için gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Çalışmalarımızı vazife bilinciyle ve hizmet düşüncesi ile gerçekleştiriyoruz.
Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullandığımız gibi Avrupa Birliği’nin de
sağladığı finans ve bilgi desteğini de en iyi şekilde değerlendiriyoruz. 2007 yılından bu yana AB hibe programları desteği ile dört muhteşem projeye imza attık.
İnsan ve eğitim odaklı bu projelere bir yenisini daha ekliyor ve “Öğrenmek İçin
Asla Geç Değil” projesini sizlere sunuyoruz.
Bağcılar Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz beşinci Avrupa Birliği destekli
projemizi, öğrenmenin bir ömür boyu sürmesi gerektiği ve öğrenmek için hiç
bir zaman geç olmadığı düşüncesinden yola çıkarak oluşturduk. Birlikte gerçekleştireceğimiz eğitimlerle ülkemize ve dünyaya daha faydalı bireyler olabilmek
için çalışacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz: Toplumun gelişimi bireylerin gelişimiyle mümkündür.
“Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” Projesinde ülkemizin, Avrupa Birliği standartlarında, iletişim ve diyaloğun yoğun bir şekilde yaşandığı bir yer haline gelmesi,
insanlarımızın da dünyayla, dünyada yaşanan gelişmelerle daha içli dışlı olması, önümüze koyduğumuz hedeflerden birkaçıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda yaptığımız her çalışma ile ülkemiz için örnek bir model oluşturmaya çalışıyoruz. 180.000’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü Bağcılarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz bu çalışmanın en büyük hedef kitlesidir.
Onlar bu ülkenin, bu dünyanın geleceğidir. İçinde eğitim kelimesi geçen bütün
çalışmalar onlarla anlam kazanacaktır. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de bu
projeye dahil olmasını istiyoruz. Çünkü; eğitimin yaşı yoktur. Bu kapsamda projemize dahil olan sivil toplum kuruluşlarımız da, sosyal dayanışmamızda bizlere
destek olmaktadır.
Bu projeyle Bağcılarımıza önemli bir değer daha kazandırıyoruz. Sizlere layık bir
Belediyecilik ve hizmet anlayışıyla daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için
bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.
Çünkü size değer, çünkü Bağcılar’a değer...
Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı
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ÖĞRENMEK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİL PROJESİ
Haziran 2011’de doğrudan Brüksel’e sunulan projemiz, Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği İçin Destek (ECET) başlığında seçilen 11 projeden biridir. Proje, bu alanda Avrupa Birliği Eğitim “Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme
Ajansı”nın (EACEA) Türkiye’de desteklediği tek projedir.

PROJENİN ARKA PLANI VE AMACI
“Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” projesi, öğrenme olgusunun doğumdan
ölüme kadar devam ettiğini her yaştan insana benimsetme amacı ile geliştirilmiştir. Bu amaca hizmet etmek üzere kamu kesiminden ve sivil toplum kuruluşlarından birçok paydaşı bir araya getirerek; seminerler, basılı
materyaller ve insanların tebessüm etmelerini sağlayacak tiyatro gösterileri
gibi farklı yöntemlerle hedef kitleye“Öğrenmenin yaşının olmadığı” mesajı
verilecektir.

Projenin Uygulama Bölgesi: Bağcılar
1992 yılında kurulan Bağcılar İlçesi, ağırlıklı olarak Anadolu’dan aldığı göçlerle oluşan ve Türkiye’nin genel sosyolojik yapısını yansıtan bir nüfus yapısına sahiptir. Bağcılar, 740.000’lik nüfusu ve 180.000’i aşan öğrenci sayısı
ile projenin Türkiye’de uygulanabileceği, en elverişli pilot bölgelerden biridir. Proje sonuçlarının özellikle eğitim kurumları tarafından da referans
alınacak olması, proje iştirakçilerini ve eğitimcilerini hem öğretecekleri hem
de öğrenecekleri elverişli bir döngüye sokmaktadır.

Hedef Kitleye Ulaşım Araçları
Basımı yapılacak 50.000’den fazla doküman, aileleri kapsayan eğitim seminerleri, insanları güldürürken düşündürecek ve eğitim kavramını onlara sevdirecek olan tiyatro gösterileri, bu süreçte düzenlenmesi planlanan eğitim
programlarından birkaçıdır. Bu çalışmalar sayesinde proje, Bağcılar’da hem
çok eğitici hem de çok keyifli bir hal alacaktır. En önemlisi de katılımcıları
edindikleri bilgi ve kazandıkları deneyimleri herkes ile paylaşmaya teşvik
edilmeleri “Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” projesini, Bağcılar’da örnek alınacak model bir proje haline getirmektedir.

4

PROJENİN HEDEF GRUPLARI
•

Bağcılar İlçesi’nde bulunan sivil toplum kuruluşları,

•

Bağcılar İlçesi’nde bulunan okullardaki öğretmenler,

•

Bağcılar İlçesi’nde bulunan 30 okulda okuyan 25.000 öğrenci,

•

Bağcılar İlçesi’nde ikamet eden aileler

PROJE HEDEFLERİ
Proje, hedefleriyle kalıcı ve sürekli fayda sağlamakta, günümüz dünyasının
temel gereksinimi olan ‘öğrenme’ eylemini, eğitim alanlarının dışına taşıyarak, bir yaşam felsefesine dönüştürmektedir. Projenin başlıca hedefleri
şunlardır:
•

Hayat boyu öğrenme konusunda Türkiye’de yapılan iyi uygulamaların
Avrupa’da görünürlüğünü arttırmak.

•

Yerel yönetimler, STK’lar ve eğitim sağlayan kurumlar arasında “Hayat
Boyu Öğrenme” konusunda işbirliği sağlamak.

•

“Aileler Öğreniyor” seminerleri ile “Hayat Boyu Öğrenme” kavramını aile
bireylerine aşılamak.

•

Hayat boyu öğrenme konusunda çalışma yapan kurumların deneyimlerini paylaşmaları için ortak zemin oluşturmak.

•

“Gülerken Öğren” metodu ile “Hayat Boyu Öğrenme” kavramını insanlara aşılamak.

•

“Eğitim okulda başlar okulda biter” önyargısını yıkmak.

•

“Hayat Boyu Öğrenme” kavramının önemini öğrencilere aşılayarak tüm
yaşamları boyunca bu düşünceye sahip olmalarına destek olmak.
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PROJE KONSORSİYUMU
Başvuru Sahibi: Bağcılar Belediyesi
Proje Ortakları: Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje İştirakçisi Sivil Toplum Kuruluşları:
1. Adıyamanlılar Vakfı
2. Kahramanmaraş Afşin Ashab-ı Kehf Derneği
3. Amasya Taşova Mercimek Köyü Derneği
4. Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği
5. Bağcılar Gümüşhaneliler Derneği
6. Bağcılar Trabzonlular Derneği
7. Bitlis Dernekler Federasyonu
8. Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu
9. Hoca Ahmet Yesevi İlim İrfan Vakfı
10. İstanbul Atılım Çalışanları Derneği
11. İstesder
12. Kastamonulular Derneği
13. Malatya Akçadağ Taşevler Sos. Yar. Der.
14. Güneşli Marmara Kültür Dayanışma Derneği
15. Nevşehir Acıgöl Ağıllıköy Derneği
16. Niğde – Kayırlı Derneği
17. Sivas Ekingölü Köyü Derneği
18. Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
19. Sivas Zara Kuşçu Köyü Derneği
20. Yapak Vakfı
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PROJE BÜTÇESİ
Proje Toplam Bütçesi: 159.404 Avro
AB Katkısı: 119.000 Avro
Bağcılar Belediyesi Katkısı: 40.404 Avro
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PROJE FAALİYETLERİ
Proje amaçlarına ulaşmak üzere 12 ay boyunca 4 ana faaliyet gerçekleştirilecektir.

1. PROJE TANITIM FAALİYETLERİ
Projede yer alan görünürlük aktivitelerinin yapılacağı; gazete ilanı verilmesi,
proje tanıtım toplantısın gerçekleştirilmesi, proje internet sayfasının oluşturulması, proje bilgilendirme kitapçığının hazırlanması ve basımı, projenin
faaliyet paketinde yer alan uygulama adımlarıdır. 1 yıl sürecek tanıtım çalışmaları ve faaliyet paketinde yer alan uygulama adımlarıyla, projenin daha
fazla bilinir olması sağlanacaktır.

Gazete ilanı verilmesi: Ulusal yayın yapan 3 gazeteye projenin içeriğini
özetleyecek şekilde 1 günlük ilanlar verilecektir.
Proje tanıtım toplantısın gerçekleştirilmesi: Bağcılar Belediyesi Kültür
Merkezi seminer salonunda proje tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir.
Toplantı, projenin hem yerel hem de bölgesel düzeyde görünürlüğünü ve
takibini sağlamak üzere planlanmıştır.
Proje internet sayfasının oluşturulması: Proje içeriğinin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan internet sitesi hem İngilizce hem de Türkçe olarak hizmet verecektir. Sitede, projenin gerçekleşen tüm aşamaları güncel
tutularak, hedef kitle internet üzerinden bilgilendirilecektir. Sitede “Hayat
Boyu Öğrenme”nin yanı sıra; Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı ve
Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında da bilgiler yer alacaktır. Ayrıca
proje süresince basımı yapılan görsel malzemeler ve proje aktiviteleri için
fotoğraf galerisi de sitede arşivlenecektir.
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2. “AİLELER ÖĞRENİYOR” SEMİNERLERİ
Proje iştirakçileri olan derneklerin kendi binalarında gerçekleştirecekleri seminerleri içeren faaliyet paketidir. Dernek temsilcilerine seminerlerin anlatılması
için toplantı düzenlenmesi, “Aileler Öğreniyor” seminerlerinin gerçekleştirilmesi ve seminer katılımcılarına yönelik anket çalışması, faaliyet paketinde yer
alan uygulama adımlarından birkaçıdır. Bu faaliyet içerisinde dernek binalarında toplamda 200 seminer, kendi alanlarında yetkin ve öne çıkmış 5 uzman
tarafından verilecektir. 10 Başlık altında anlatılacak seminerler, hem kadınlar
hem de erkekler için gerçekleştirilecek ve “Hayat Boyu Öğrenmenin önemi,
ailede iletişim, babanın çocuk yetiştirmedeki rolü, hastalıkların psikolojik nedenleri, çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları” gibi konular ele alınacak.

3. “GÜLERKEN ÖĞREN” FAALİYETİ
“Gülerken Öğren” etkinliği, tiyatro ve görünürlük aktivitelerini içeren faaliyet
paketidir. “Hayat Boyu Öğrenme”nin pekiştirilmesi için poster ve broşürlerin
basımı, Nasreddin Hoca kitapçığının hazırlanması ve tiyatro gösterileri, faaliyet paketinde yer alan uygulama adımlarıdır. Faaliyetler içerisinde, Nasreddin Hoca hikayelerinde verilmek istenen mesajların çocuk diliyle anlatıldığı
25.000 adet kitabın basımı gerçekleştirilecektir. Kitaplar, “Gülerken Öğren”
ismi ile 30 okulda toplam 60 defa sahnelenecek oyunların akabinde çocuklara dağıtılacaktır. Faaliyet içerisinde, toplam 6 ay boyunca içeriği yine Nasreddin Hoca hikayelerinden alıntı yapılarak oluşturulan basılı ve görsel materyaller ile “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı çocuklara anlatılmaya ve aşılanmaya
çalışılacaktır. “Gülerken Öğren” etkinliği ile projenin çocuklardan oluşan hedef kitlesine, eğlenceli ve akılda kalıcı bir yöntemle ulaşılmış olunacaktır.

4. “BİZ BUNLARI YAPTIK, YA SİZ ?” FAALİYETİ
Çalışma, paylaşım toplantısını içeren faaliyet paketidir. Faaliyet, proje sonunda gerek çocuk gerekse yetişkin eğitimi üzerine çalışma yapan kurum
ve kişilerin bir araya getirilerek deneyimlerini birbirleri ile paylaşacakları bir
çalıştay şeklinde olacaktır. Proje sonuçlarının da değerlendirileceği çalıştay ve
kurumlarla kişiler arası deneyim paylaşımı, yapılan hatalar, ulaşılan başarılı
sonuçlar ve kullanılan yöntemler bir araya getirilerek karşılaştırılabilecektir.
Rapor haline getirilecek olan bu bilgiler, eğitim kurumları ve merkezi idare ile
paylaşılarak, Türkiye’de “Hayat Boyu Öğrenme” konusunda yapılacak her türlü çalışma uzun vadede desteklenmiş olunacaktır. Çalışmayla aynı zamanda
yeni projeler için de bilgi ve tecrübe kazanılacak.
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“ÖĞRENMEK İÇİN ASLA GEÇ DEĞİL” PROJESİ VE BAĞCILAR
Öğrenmek İçin Asla Geç Değil Projesi ile, bilişim çağı olarak kabul edilen 21.
yüzyılda, geleceğin sahibi olacak bugünün çocuklarına ve ailelerine, bilginin
gerekliliği ve önemine dair bir vizyon oluşturulacaktır. “Öğrenmek İçin Asla
Geç Değil” projesinin hedef kitlesi olan yetişkinler ve çocuklar, öğrenmenin
gerekliliğini ve bilginin önemini özümseyecektir.
Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi telkin eden kültürümüz, “Öğrenmek
İçin Asla Geç Değil” projesinin felsefesine, yapı itibariyle son derece uygundur. Geleneksel değerlerle, günümüz dünyasının modern yöntemlerinin bir
arada kullanılacağı proje ile pozitif değerler ve kalıcı sonuçlar elde edilecektir.
Proje, hedef kitleye göre farklı etkinliklerden oluşmaktadır. “Aileler Öğreniyor” seminerleri ile kültürel gelişim sağlayan aileler, çocuklarına yeni ufuklar
açabilecektir. “Gülerken Öğren” faaliyetleri ile çocuklara okul eğitimlerinin
yanı sıra alternatif eğitim araçlarıyla öğrenmenin güzelliği aşılanacaktır. Bu
etkinliklerde kullanılan “Nasreddin Hoca” figürü ile geleneksel değerlerimiz
genç kuşaklara aktarılacaktır.
Genç ve dinamik nüfus yapısına sahip olan Bağcılar, projeyle ekonomik ve
kültürel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Proje, nitelikli faaliyetleri ile ilçenin
ve insanının geleceğine bugünden yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

12

BAĞCILAR İLÇESİ
İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Bağcılar, Edirne-Ankara arasında yapılmış, Türkiye’nin en önemli otobanı olan E-80 (TEM) Otoyolu’nun 0-2
güzergahındadır. Bu güzergahta D-100 (eski E-5) Otoyolu’nun güneybatı
ve kuzeydoğu ekspres bağlantıları arasında yer alan İlçe, bir geçit özelliği
taşımaktadır. Batısında Küçükçekmece, kuzeyinde askeri arazi ve Esenler,
doğusunda Güngören, güneyinde ise Bahçelievler İlçeleri yer almaktadır.
İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 50-70 metre arasındadır.
Bağcılar, Osmanlı döneminde İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden biri olan
Mahmutbey Nahiyesi’nin köylerinden biriydi. Mahmutbey Nahiyesi 1950’li
yıllarda, içinde; jandarma karakolu, sağlık merkezi, eczane, postane, elektrik
birliği, sinema, misafirhane, muhtarlık ve okul müdürlüğü lojmanı bulunan
bir köy konağına sahipti. Bağcılar, 1992 yılına kadar Bakırköy Belediyesi’ne
bağlı bir yerleşim birimi iken; Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtlerinin
birleştirilmesi ve 3806 sayılı yasa ile ilçe belediyesine dönüştürülmüştür.
Bağcılar; İSTOÇ, MASSİT, OTO CENTER gibi kompleks iş merkezlerinin bulunduğu bir ilçe olarak ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tekstil
ve ayakkabı sektörünün yanı sıra medya sektörünün de büyük bir kısmı
Bağcılar’da faaliyet göstermektedir. İlçe, ekonomik anlamda kalkınmasını
hızla tamamlamaktadır.

BAĞCILAR BELEDİYESİ
Bağcılar Belediyesi, 1992 yılında kurulmuştur. 2012 yılı itibari ile 20. yaşını
kutlayan Bağcılar Belediyesi, modern şehircilik vizyonuyla altyapı ve üstyapı
çalışmalarını hızla tamamlamaktadır. Sosyal gelişim projeleri ile de, ilçe halkının kültürel kalkınmasını ve refahını arttırmaya yönelik önemli çalışmalar
hayata geçirilmektedir.
Bağcılar, 22 km2’lik alana sahip bir ilçe belediyesidir. 740.000 nüfusuyla,
İstanbul’un en hızlı gelişen ve büyüyen ilçesidir. Bağcılar’ın 22 adet mahallesi, 100 adet caddesi ve 2.735 adet sokağı bulunmaktadır.
İlçede Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Engellilerin istihdam ve rehabilitasyonuna yönelik hizmet veren tesisler, Mahalle Konakları, Aile Sağlığı Merkezleri, Belediye Stadyumu ve Spor Kompleksleri bulunmaktadır.
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“GÖÇLE GELEN AİLELERİN ŞEHİR HAYATINA ADAPTASYONLARI
İÇİN BELEDİYELER ARASI DİYALOG” AB PROJESİ
“Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonları İçin Belediyeler Arası Diyalog” Projesiyle; Bağcılar Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi, Eylül
2007’de, “Avrupa Birliği’yle Türkiye arasında Sivil Toplum Destekleme Hibe
Programı”na başvuru yaptı. Proje, yapılan değerlendirmeler sonucu kabul
edildi ve 16 ay boyunca bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.
“Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonları İçin Belediyeler Arası
Diyalog” projesi iki temel ihtiyaçtan yola çıktı. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin
AB müktesebatının uygulama konusundaki kapasitesini arttırmak; bir diğeri
de, üyelik sürecinde iki toplum arasındaki diyaloğu geliştirmek.
Bağcılar ve Zeytinburnu Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü, “Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonları İçin Belediyeler Arası Diyalog” projesiyle, ülkemizde ilk defa bu konuda bir çalışma yapıldı ve diğer belediyeler
için, Müktesebat’ın entegrasyon ve göç bölümü çerçevesinde yapılacak olan
çalışmalar hakkında bir model oluşturuldu. Çalışmayla AB’ye üyelik konusunda önemli bir adım atıldı.

Proje ortaklarımız ve iştirakçilerimiz kimlerdi?
Projeyi beraber yürüttüğümüz ortaklarımız; Marmara Belediyeler Birliği, Beringen Belediyesi (Belçika), Friedrichshan Kreuzberg Belediyesi (Berlin-Almanya) idi. İştirakçiler de; Bozat Belediyesi, Eminönü Belediyesi, Göç-Der,
IRFAM (Göç Araştırma, Eğitim ve Faaliyet Enstitüsü, Belçika), İstanbul Bilgi
Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi, Piraziz Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Viyana Belediyesi idi.
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“BORU KAYNAKÇILIĞI MESLEK KURSLARI” AB PROJESİ
Türkiye genelinde olduğu gibi Bağcılar’da da işsizlik sorunu özellikle gençlerin
belini büküyor. İstihdam konusunda nitelikli eleman bulamama sorunu ise
sektörlerin üzerinde durduğu ciddi bir konu. Bütün bu veriler doğrultusunda,
Bağcılar Belediyesi, gelişen doğalgaz ve gemi sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve Bağcılar’da yaşayan işsiz gençlere iş imkanı sağlamak için harekete geçti. Bağcılar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’yle birlikte, 2008
yılında, Avrupa Birliği destekli Merkezî Finans ve İhale Birimi Aktif İstihdam
Tedbirleri Hibe Planı’na başvuruda bulundu. Projenin amacı Türkiye’de hızla
gelişen doğalgaz ve gemi sanayii sektörlerinde bilgi ve becerisi yüksek, sertifika sahibi boru kaynakçısı ihtiyacını temin etmekti.
Projenin kabul edilmesiyle birlikte 12 ay boyunca devam eden ve 336 gencimizin meslek sahibi olmasını hedefleyen bir eğitim süreci yaşandı. İlçemizde
yaşayan 96 işsiz genç meslek sahibi olurken, sertifikası bulunmayan, çeşitli
nedenlerle işsiz kalmış 240 boru kaynakçısı da, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle kendilerini geliştirdiler ve nitelikli eleman statüsü kazandılar.
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“SOĞUTMA VE KLİMA SERVİS ELEMANI MESLEK KURSLARI”
AB PROJESİ
Bağcılar Belediyesi, 2008 yılında, Avrupa Birliği destekli Merkezî Finans ve
İhale Birimi Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı’na bir projeyle başvuruda bulundu. Projenin amacı “Soğutma ve Klima Servis Elemanı Meslek Kursları”
açarak ilçedeki işsiz gençleri meslek sahibi yapmak, aynı zamanda büyüyen
sektörde nitelikli eleman ihtiyacının teminine yardımcı olmaktı.
Proje kabul edildi ve 12 ay devam eden bir eğitimle ilçede bulunan 15-29
yaş arası 120 işsiz genç meslek sahibi oldu. Ayrıca çeşitli nedenlerle kendini
geliştirememiş, işsiz durumda olan 168 soğutma ve klima servis elemanı da,
teorik ve uygulamalı eğitimle mesleki gelişimlerini sağladılar ve sertifikalı eleman statüsü kazandılar.
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“HER EV BİR ANAOKULU” OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
BİLİNÇLENDİRME VE BİLGİLENDİRME PROJESİ
Bağcılar Belediyesi sadece bugünü değil, geleceği de düşünüyor. Avrupa Birliği destekli “Her Ev Bir Anaokulu” projesiyle anne ve anne adayları okul öncesi
eğitim konusunda bilinçlendirildi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde bir yıl süren eğitimlerin sonucunda 602 anne ve anne adayı
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi oldu.
Toplum temelli eğitim anlayışına sahip olan bu proje ile Bağcılar Belediyesi,
anne ve anne adaylarını eğiterek, çocukların anaokuluna gidemese bile evde
kendi anneleri tarafından doğru yöntemlerle yetiştirilmelerine olanak sağladı.
Proje, bir anlamda içinde çocuk olan her evi kendi çapında anaokuluna dönüştürme amacını taşıdı.
Proje kapsamında okul öncesi eğitim veren öğretmenler de unutulmadı. Projeyle öğretmenlere de kendilerini güncelleme imkanı verildi. Nitekim okul
öncesi eğitim personeli, gelişen eğitim metotlarını maddi olanaksızlıklardan
veya çalışma koşullarının elverişsizliğinden yeterince takip edemiyor. Elbette
ki bu durumda dezavantajlı konuma düşen, bu okullarda okuyan çocuklar
oluyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerle 249 öğretmene ulaşıldı.
Ailelerin ekonomik durumlarının zayıf olması ve kamu hizmeti veren sağlık
kuruluşlarının danışmanlık anlamında yetersiz kalması, haliyle ailelerin kendi
çocuklarında problemli bir durumla karşılaştıklarında ne yapacağını bilmemeleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Proje bünyesinde kurulan okul öncesi eğitim danışmanlık merkezi ile ailelerin çocuklarında yaşadıkları davranış
problemleri gibi sorunlara profesyonel çözümler sunulmaktadır. Okul öncesi
eğitim danışmanlık merkezi, ailelerin problem yaşadıklarında yardım alabilecekleri en önemli ve güvenilir adres konumundadır.

Projenin uygulamasında kimlerin desteğini gördük ?
Marmara Belediyeler Birliği, projenin aktif olarak tanıtılmasında ve diğer üye
belediyeler tarafından model alınması konusunda önemli ölçüde katkı sağladı. Projeden eğitim alacak olan anne ve anne adaylarına verilecek olan sertifika Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından hazırlandı.
Bağcılar Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi de projenin etkin
bir şekilde yürütülmesi, eğitim müfredatının hazırlanması, gerekli ekipman
listelerinin oluşturulması ve proje bütçesinin hazırlanması destekleriyle yanımızda oldu.
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AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği (AB) büyük çoğunluğu Avrupa kıtasında yer alan 27 ülkeden
oluşan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği
Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi
sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk
alanları yüklenmiş ve Topluluk, Avrupa Birliği’ne dönüştürülmüştür.
Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan,
eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar
(tek pazar) geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma
politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir. Birliğe üye ülkelerin on beşi, Avro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır.
Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü’nde, G8 zirvelerinde ve
Birleşmiş Milletler’de temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır.
Birliğin yirmi yedi üyesinden yirmi biri NATO’nun da üyesidir.
Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. O dönemden bu yana, birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek gücünü de arttırmıştır. Üye devletler Aralık 2007’de, birliğin bugüne dek
yaptığı antlaşmaların yasal yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla
Lizbon Antlaşması imzalamıştır.
Avrupa Birliği yirmi yedi bağımsız devletten oluşur. Bunlar, üye devletler
olarak bilinen Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır.
Birliğe katılmayı bekleyen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Avrupa Birliği’ne
katılabilmek için bir ülke, 1993 yılında Kopenhag Liderler Zirvesi’nde tanımlanan Kopenhag Kriterleri’ni tümüyle sağlamak durumundadır. Hukukun
üstünlüğüne ve insan haklarına saygı gösteren istikrarlı bir demokrasi, birlik
üyeleri ile rekabet edebilecek düzeyde sağlam temelli bir ekonomi ve AB
yasalarını da içeren üyelik koşullarının kabul edilmesi en önemli kriterlerdir.
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EĞİTİM, GÖRSEL/İŞİTSEL VE KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI:
(EACEA)
Eğitim alanlarındaki iletişim eylemlerinin yönetimi için düzenlemeler yapan
Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, konseyin (EC) No 58/2003
(2009/336/EC) ve 2005/56/EC kararlarıyla faaliyet göstermektedir.

EACEA; Avrupa parasal kaynaklarını, finansman fırsatlarını, eğitim ve uygulama, vatandaşlık, gençlik, görsel/işitsel ve kültür alanlarındaki ağını geliştirme konularında rol almaktadır.
EACEA, Hayat Boyu Öğrenme, Erasmus Mundus,(Tempus), Kültür Çalışmaları, Youth in Action gibi projelerin yöneticisi konumundadır.
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HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
Programın genel hedefi, katılımcılar vasıtasıyla uygulandığı ülkelerin çok
yönlü gelişimine katkı sağlamaktır. Program, katılımcılarını ekonomik, eğitimsel, sosyal ve kültürel bağlamlarda belirli bir seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma, daha iyi, nitelikli işlerle
daha fazla istihdam, daha fazla sosyal uyum, ileri bir bilgi toplumu olmak,
ülkenin gelişimine katkıda bulunmak ve gelecek nesiller için çevrenin iyi
korunmasına katkı sağlamak, katılımcılar için hedeflenen genel amaçlar
arasında yer almaktadır.
“Hayat Boyu Öğrenme Programı” özellikle stratejik Lizbon amaçları bağlamında üye ülke eğitim sistemlerinin modernizasyonunu ve adaptasyonunu
ele almak üzere düzenlenmiştir. Hareketlilik ile diğer işbirliği faaliyetlerine
katılan vatandaşlara doğrudan Avrupa katma değeri getirir.
“Hayat Boyu Öğrenme Programı”nın genel hedefi, topluluk içindeki eğitim
sistemlerinin dünya kalitesinde bir referans olmaları için aralarındaki değişimi, işbirliğini ve hareketliliklerini güçlendirmektir.
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“Hayat Boyu Öğrenme Programı”nın özel hedefleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;
•

Kaliteli “Hayat Boyu Öğrenme”nin gelişimine katkıda bulunmak, bu alandaki sistemlerde ve uygulamalarda yüksek performansı, yeniliği ve Avrupa
standartlarını teşvik etmek,

•

“Hayat Boyu Öğrenme” için Avrupa’ya özgü yöntemlerin gerçekleşmesini
desteklemek,

•

Üye ülkeler içinde mevcut “Hayat Boyu Öğrenme” fırsatlarının kalitesinin,
cazipliğinin ve erişilebilirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

•

“Hayat Boyu Öğrenme”nin; sosyal uyuma, aktif vatandaşlığa, kültürler arası diyaloga, cinsiyet eşitliğine ve kişisel gelişime katkısını güçlendirmek,

•

Girişimciliğin gelişmesini, rekabet gücünü, istihdam edilebilirliği ve yaratıcılığı desteklemek,

•

Dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini desteklemek,

•

Sosyo-ekonomik durumları ne olursa olsun özel ihtiyaca sahip kişiler ve
dezavantajlı gruplar dahil her yaştaki insanların “Hayat Boyu Öğrenme”ye
katılımının artmasını sağlamak,

•

“Hayat Boyu Öğrenme” için yenilikçi ve bilgi iletişim-tabanlı bir içerik sağlamak, hizmetlerin, yöntemlerin ve uygulamaların gelişimini desteklemek,

•

Anlayışa, insan haklarına, demokrasiye ve karşılıklı saygıya dayalı bir Avrupa vatandaşlığı duygusunun yaratılmasında, insanlar ve kültürler için
hoşgörü ve saygının teşvik edilmesinde “Hayat Boyu Öğrenme”nin rolünü
güçlendirmek,

•

Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretimin (VET) tüm sektörlerde kaliteyi artırabilmesi için işbirliğini desteklemek,

•

Eğitimin kalitesini iyileştirmek amacıyla sonuçların, yeni ürünlerin ve süreçlerin kullanımını teşvik etmek,

•

“Hayat Boyu Öğrenme” programının kapsadığı alanlarda iyi bir uygulama
değişimi yapmak.
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Notlar:

30

