
 

                                                                                  

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği   
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Erken Okul Terklerinin Azaltılmasının AB Düzeyinde İncelenmesi 

 
 Yenişehir İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne bünyesinde 4 adet mesleki eğitim veren kurum 

bulunmaktadır. Kurumlarda gözlemlenen ortak problem mesleki eğitime olan önyargıdan ve mesleki 

eğitimin gelişmemesinden kaynaklanan erken okul terkleridir. Bu nedenle Ulusal Ajans 2015 teklif 

çağrısı döneminde KA101-Personel Hareketliliği ‘ne Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

mesleki eğitim veren 4 kurum tarafında bir konsorsiyum oluşturulmuştur. 

 

Katılımcı gönderen kurumların yükümlülükleri fazla olacağından ve kural gereği İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri projelerin hareketlilik ayağına dahil olamadığından, Yenişehir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından projenin koordinatörlüğünü üstlenilmiştir. 

 

Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer bulunan “Erken Okul Terklerinin 

Azaltılmasının AB Düzeyinde İncelenmesi” isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği 

projesi kapsamında, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren 

okullarda öğretmenler, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da gerçekleştirmiş 

oldukları eğitimlerini tamamlayarak yurda geri dönmüşlerdir.   Projenin tüm giderleri Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından karşılanmıştır. 

   

Projenin yürütülmesi aşamasında Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki ve teknik 

eğitim veren 4 okul (Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Günsur Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Göçmen H.Polat Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi ve Şevket Pozcu Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi) arasında bir konsorsiyum oluşturulmuştur. 12’şerli gruplar halinde toplam 48 

öğretmen kaliteli ve yüksek mesleki standartlarda eğitim vermekte olan okullarda uygulama 

programlarına katılmış ve başarı ile tamamlayarak yurdumuza dönmüşlerdir.  

 

Hareketliliğe katılan öğretmenler; 

 27.03.2016-09.04.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen hareketlilikte Çek Cumhuriyeti’ nde 

Stredni Zdravotnicka Skola kurumunda “Önyargıları Aşma Becerileri”, 

 17.07.2016-30.07.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen hareketlilikte İngiltere'de Captan 

Cambridge Academy For Professional Trainn-ing kurumunda “Özgüven Eksikliğinin Önüne 

Geçme”,   

 09.10.2016-22.10.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen hareketlilikte Almanya'da Berufliche 

Schule Des Wetteruakreises In Butzbach kurumunda “Doğru İletişim ve İkna Yöntemleri”, 

 23.10.2016-06.11.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen hareketlilikte Avusturya'da 

Simultania Liechtenstein kurumunda “Sosyal Fobi ve Çok Kültürlü Ortamlara Uyum” 

eğitimlerini almışlardır. 

 



 

                                                                                  

                                                                                                                                                                               
 

       Katılımcılar almış oldukları pedagojik eğitimleri, okullarda diğer meslektaşları ile paylaşarak 

tüm personelin yetkinliklerini arttıracak ve eğitim kalitesini yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır. 

  

 Katılımcıların artan yetkinlikleri sayesinde okullarda, sorunlu ve okulu bırakma eğilimi 

gösterebilecek öğrencileri tespit edilerek bu öğrencilerin okul ile bağları güçlendirmek için 

çalışılacaktır.  Katılımcılar aynı zamanda İngilizce dilinde aldıkları eğitimler sonrasında elde ettikleri 

dilsel beceriler sayesinde kendi mesleki alanlarında hedef dillerde yayımlanan dergi, makale, kitap, 

broşür, web sitesi ve kullanım kitapçığı gibi iletişim araçlarından yararlanarak sürekli mesleki 

gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. 

 

Hareketlilik sonunda, katılımcılarının görev yaptıkları okullara dönüşü ile birlikte veli 

toplantıları düzenlenmiş; ailelere proje hakkında bilgiler verilmiştir. Katılımcı personeller artan 

iletişim ve ikna yetkinliklerini kullanarak ailelerin önyargılarını kırma ve aileleri erken okul terkleri 

konusunda bilinçlendirme yoluna gitmişlerdir. 

  

 Proje ile gerçekleştirilen kültürel hazırlık faaliyetleri sonrasında katılımcıların çok kültürlü 

ortamlarda çalışma ve yaşayabilmesi için kültürler arası iletişim kurma becerileri de geliştirilmiştir. 

Böylelikle, katılımcılarımızın yalnızca ülkemizde değil, Avrupa İşgücü piyasasında da rekabet 

edebilmeleri ve uyum sağlamaları için sosyal beceriler edinmeleri sağlanmıştır. 

 

 Ayrıca; Hareketliliklerinin bitimi ile 19-20.11.2016 tarihlerinde Suphi Öner Öğretmenevinde 

projesinin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin başlangıcı olması amacıyla İl Milli 

Eğitim Müdürü Sayın Adem KOCA’ nın teşrifleri ve proje katılımcıları ile çalıştay yapılmıştır. 

 

 


