T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.HBÖ.0.03.00.00-101.04/
Konu: “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”
Uygulamaları ve İşbirliği
………………….. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İli:

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar,
04/07/2007 tarih ve 26572 sayılı R.G. yayımlanan Başbakanlık 2007/17 No’lu Genelgesi,
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Eylem Planı (2009-2013),
Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
20/09/2010 tarih ve B.08.0.ÇYG.0.06.02.00-118.04/4314 sayılı 2010/55 No’lu Genelge,
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname,
g) Okullar Hayat Olsun Projesi,
h) 06/02/2012 tarih ve B.08.0.HBÖ.0.05.00.00-135.03 /0579 sayılı Bakanlık Emri.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bakanlığımız ilgi (f) Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılarak tüm
Genel Müdürlüklerin görevleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, örgün ve yaygın eğitimin
sınırları belirlenerek yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yürütülmesi “Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü”ne verilmiştir.
Bu nedenle yaygın eğitim kapsamında düzenlenecek “Yaygın Meslekî Eğitim ile Sosyal,
Kültürel Eğitim ve Faaliyetler” Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra
teşkilatları ile başta Bakanlığımız birimleri olmak üzere, diğer bakanlıklar, resmî ve özel
kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde sürdürülmektedir.
Bakanlığımız toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile “Sosyal Kültürel,
Eğitim ve Faaliyetler” kapsamındaki aile eğitimlerini öncelikli alan olarak ele almaktadır.
Aile toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar; çocuklara
yapılan yatırımın toplumsal faydaya dönüştüğünü, bireysel ve toplumsal kalkınmaya destek
sağladığını, aile içi iletişimi güçlendirdiğini, annelere güven kazandırdığını, kadınlara, çocuklara
yönelik şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının önlendiğini, çocukların okul başarısının artmasına
büyük katkılar sağladığını göstermektedir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından 1993 yılından 2009 yılına kadar Dünya Bankası ve
AB’nin mali, UNICEF ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’nın teknik, üniversitelerin
akademik, ilgili diğer kurumların katkılarıyla ve Bakanlığımızın “Yaygın Meslekî Eğitim
Projesi, Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Temel Eğitim Projesi (TEP I. ve II. Faz) ve Önce
Çocuklar Projesi (I. ve II. Faz)” gibi projeleri ile il/ilçe halk eğitimi merkezlerinde ve ilgili
kurumlarda “Aile Eğitimi Kurs Programları” uygulanmış ve aile eğitimlerinin bir devlet
politikasına dönüştürülerek uygulanması sağlanmıştır.
Bu kapsamda, Bakanlığımız ilgili genel müdürlükleri, üniversiteler, ilgili bakanlıklar ve
sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, yine Bakanlığımızca oluşturulan “Bilim Kurulu” desteği ile
önceden uygulanan “Erken Çocukluk Gelişimi Aile Eğitimi Programları (0-6 yaş)” uygulamadan
kaldırılarak “Aile Eğitimi Kurs Programları (0-18 Yaş) ” geliştirilmiştir.
Program, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu’nun 02/03/2010 tarih ve 16 sayılı Kararı
ile “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)” olarak onaylanmış ve diğer
bakanlıklar, resmî ve özel kurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığımız işbirliğinde 2010-2011
Eğitim-Öğretim Yılından itibaren 20 Eylül 2010/55 No’lu Genelge ile uygulamaya konularak 81
ilimizde uygulamalara devam edilmektedir.
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.HBÖ.0.03.00.00-101.04/
Konu: “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”
Uygulamaları ve İşbirliği
Bakanlığımızca programa ait;
a) Program Standardı (TTK’dan onaylı)
b) Eğitici Standartları (TTK’dan onaylı)
c) Hizmetiçi Eğitim Programı (TTK’dan onaylı)
d) Eğitici El Kitapları ve Materyalleri (Bilim Kurulu Onaylı)
e) Program Ölçme-Değerlendirme Araçları (Bilim Kurulu Onaylı)
f) Veri Tabanı (e-yaygın sistemi)
g) Yasal Dayanaklar
gibi, “Aile Eğitimi Hizmet Standartları” belirlenerek, programın uygulanabilirliği,
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olabilmesi için kurumsal alt yapı hazırlanmıştır.
2010-2011 yıllarında 81 ilimizde toplam 5.816 kurs açılmış ve 134.514 aileye
ulaşılmıştır. 1993 yılından bugüne kadar toplam 21.645 kurs ile 1.085.920 aileye ulaşılarak
eğitim verilmiştir.
2010 ve 2011 yıllarında 28 adet hizmetiçi eğitimi yapılarak, Genel Müdürlüğümüzden
1.445, diğer kurumlardan ise 57 öğretmen olmak üzere, 81 ilimizden toplam 1.502 öğretmen
eğitilmiş, programla ilgili eğitim-tanıtım materyalleri basılmış ve illere dağıtımı yapılmıştır.
Programın uygulanması sırasında; ilgi (a) Karar, ilgi (b) Başbakanlık ve ilgi (e) Bakanlık
Genelgeleri, ilgi (c) Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ve Eylem Planı (2009-2013), ilgi (d)
Yönetmelik, ilgi (f) 652 sayılı KHK, Genel Müdürlüğümüz koordinesinde uygulanan ilgi (g)
Okullar Hayat Olsun Projesi ve ilgi (h) Yaygın Eğitimde İşbirliği, Bakanlık Emri hükümlerinin
dikkate alınması gerekmektedir.
Buna göre;
1. Yaygın eğitim kapsamındaki Aile Eğitimi Kursları (0-18 Yaş) açan/açmak isteyen tüm
okul, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin,
Genel Müdürlüğümüz veya en yakın halk eğitimi merkezi ile işbirliği yapması ve kursların
Bakanlığımız gözetim ve denetimi altında yapılması,
2. Bakanlık hizmetiçi eğitim kapsamında 2010 yılından itibaren düzenlenen Aile Eğitimi
Kurslarına (0-18 Yaş) katılarak başarılı olan eğitici belgesine sahip öğretmen, eğitici, uzman,
kadrolu/ücretli usta öğreticiler dışındaki kişilerin bu kurslarda görevlendirilmemesi,
3. Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) eğitici belgesi olan öğretmenlere, alan ayırımı
yapılmaksızın “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri” kapsamında değerlendirilerek, ilgi (a) Karar’ın
5. ve 6. maddelerine göre aylık ve ek ders ücreti karşılığı görev verilmesi,
4. Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) eğitici belgesi olan, emekli, kadrolu/ücretli usta öğretici
ve örgün eğitim okullarında görevli ve öğretmenlere, halk eğitim merkezleri işbirliğinde ilgi (a)
Karar’ın 9. maddesine göre ek ders ücreti karşılığı görev verilmesi,
5. Halk eğitimi merkezleri işbirliğinde açılan kurs ve seminerlerde, e-yaygın sisteminde
bulunan programların kullanılması, Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) kapsamındaki kurslar
hangi yaş aralıklarına göre açılıyorsa, o yaşa ait kurs/kursiyer işlemlerinin e-yaygın sistemine
işlenmesi ve belgelerin sistemden çıkarılması,
6. Aile Eğitimi Kurslarının (0-18 Yaş), öncelikle dezavantajlı kesimlerde olmak üzere
tüm anne-babalara ve çocuklara hizmet veren her kesime yönelik düzenlenmesi,
7. Bir eğitim yılında, her dönem en az iki kurs açılması, ihtiyaç ve talep olması halinde
ikiden fazla grup açılmasına özen gösterilmesi,
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Uygulamaları ve İşbirliği
8. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri ve belediyelerin “Okullar Hayat
Olsun Projesi” kapsamında, okulların eğitim öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz
aylarında dersliklerin ve diğer salonların, Aile Eğitimi Kursları (0-18 Yaş) ve bu kapsamdaki
Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) eğitimleri için halk eğitimi merkezleri işbirliğinde
tahsis edilmesi, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılmasına destek verilmesi bakımından,
toplumun her kesimine aile eğitimleri verilme çabasının geliştirilmesi, okuma-yazma bilmeyen
kursiyerlere kolaylık gösterilerek hem okuma-yazma hem de aile eğitimi kurslarına devamlarının
sağlanması,
9. Halk eğitimi merkezlerine gönderilen “Çocuk Etkinlik Materyallerinin (ÇEM)”
amacına uygun olarak kullanılması, kursiyerler dışındaki kişilere verilmemesi, eğitim materyali
ve eğitimlerin ücretsiz verilmesi,
10. Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş) ve Baba Destek Eğitim Programı eğitici belgesine
sahip öğretmen, eğitici, uzman, kadrolu/ücretli usta öğreticilerin, aile eğitimi alanında kurs
açmalarının teşvik edilmesi, bu eğiticilere alan taramaları, fiziki mekân temini, onay işlemleri
vb. konularda halk eğitimi merkezi, temel eğitim ve orta öğretim yöneticileri ve diğer kamu/özel
kurum ve kuruluş yöneticilerinin gerekli kolaylıkları göstermeleri,
11. Aile Eğitimi ile ilgili ilan ve broşürlerin değişik yer ve kurumlarda halkın göreceği
şekilde asılması, ihtiyaç halinde amblem ve isim gibi değişiklikler yapılarak kullanılması,
12. Aile Eğitimi Kurs Programlarının (0-18 Yaş) tanıtılması amacıyla her dönem başında
il/ilçe Millî eğitim müdürlüğü desteği ile yerel ve ulusal gazete ve televizyonlarda programların
yapılması,
13. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünde yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube
müdürü tarafından kursların izlenmesi, her dönem başı aile eğitimi eğiticileri ile koordinasyon ve
değerlendirme toplantılarının yapılması, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor halinde
Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
İMZALANDI
M. Emin ZARARSIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM :
A-B Planı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
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