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AydınMEKAS izleme ekibi 

 Toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenler 

  Kamuoyunu bilgilendirir 

 İl MEKAS raporunu hazırlar 

 Öğrencilerin burs imkânları için taraflarla 

görüşmeler yapar. 

 Proje görünürlük çalışmalarında bilirkişi 

olarak görüş bildirebilir. 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

 Meslek okullarıyla ortaokullarını ilişkilendirir. 

 Ortaokulların 8. Sınıf öğrencileri, velileri ve işletmeleri 

toplantılarla bir araya getirir. 

 İlçedeki öğrenme şenliklerini organize eder. 

 İlçe okullarında hazırlanan raporları il millî eğitime ulaştırır 

 

 AydınMEKAS projesinin işleyişinde genel organizasyonu sağlar. 

  Toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenler 

 Kamuoyunu bilgilendirir, öğrenme şenlikleri planlar 

 Öğrencilerin burs imkânları için taraflarla protokol imzalar. 

 

 

Meslek Okulları Müdürlüğü 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü plan ve 

denetiminde ortaokullarla projenin yürütülmesi 

için düzenli olarak bir araya gelir. 

 Okul MEKAS ekibini oluşturur. 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü gözetiminde Halk 

Eğitim Merkezleriyle işbirliği içinde seminer, 

kurs, bilgilendirme, eğitim faaliyetleri düzenler. 

 Öğrenme şenliklerine katkı sağlar. 

 Veli ziyaretlerine katılım sağlar. 

 Okulunu / Meslekî ve Teknik Eğitimi tanıtıcı 

materyaller hazırlar ve kamuoyunu bilgilendirir. 

 Hizmet bölgesindeki muhtarları bilgilendirir. 

 Hizmet bölgesindeki ortaokulların raporlarını 

bir araya getirerek ilçe millî eğitime gönderir. 

 

Ortaokul Müdürlüğü 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü plan ve denetiminde meslek 

okullarıyla projenin yürütülmesi için düzenli olarak bir araya 

gelir. 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü gözetiminde Halk Eğitim 

Merkezleriyle işbirliği içinde mesleki eğitime temel teşkil 

edecek eğitim faaliyetleri düzenler. 

 Veli toplantılarında meslek öğretmenlerinin katılımını sağlar 

 Veli ziyaretlerine katılım sağlar. 

 Öğrenci ve velilerini Meslekî ve Teknik Eğitim konusunda 

bilgilendirir. 

 Ulusal Bilgi Sistemini 8. Sınıf öğrencilerine tanıtır ve uygular. 

 8. Sınıf öğrencileri için Mesleki Bilgi Dosyası hazırlar. 

 En az 5 İşletmeye gezi düzenler ve geziye katılım sağlar. 

 MEKAS okul raporunu ilgili meslek okuluna gönderir. 

 

Halk Eğitim Merkezi 

 Okullarla işbirliği içinde faaliyet, 

sergi, toplantı, seminerler düzenler. 

  Mesleklerin tanınmasına katkı 

sağlayacak kurslar, aile eğitimleri, 

çocuk gelişimi eğitimleri, meslek 

kursları düzenler. 

 Meslek erbaplarının katıldığı 

etkinlikler düzenler. 


