ERG BÜLTEN

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ
2014 FAALİYET RAPORU

ERG’nin geçtiğimiz yıl yürüttüğü
araştırma, savunu ve eğitim
çalışmalarına ve projelerdeki
gelişmeler ile kurumsal yapısına
ilişkin bilgileri içeren faaliyet raporu,
Herkes için Kaliteli Eğitim: Eğitim
Reformu Girişimi 2014 yayımlandı.
Rapora erişmek için aşağıdaki
görsele tıklayınız.

ETİKETSİZ EĞİTİM
Hayat Sende Gençlik Akademisi
Derneği’nin yürüttüğü Etiketsiz
Eğitim Projesi ile devlet
korumasında yetişmiş çocukların ve
gençlerin eğitim ortamında
etiketlenmesini önlemek için
öğretmenlerin bilinçlendirilmesi
hedefleniyor. Etiketlenmenin
kaynaklarının ve sonuçlarının
incelendiği analiz çalışmasının
ardından, soruna yönelik çözüm
önerilerinin tartışıldığı bir çalıştay
yapıldı. Analiz Çalışması ve Çalıştay
Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.
Devlet Koruması Altındaki Çocuk
Olmak Tanıtım El Kitabı’na ulaşmak
için tıklayınız.

TOPLUMSAL CİNSİYETE
İLİŞKİN
KALIPYARGILARDAN
ARINDIRILMIŞ BİR EĞİTİM
Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu tarafından
hazırlanan belgede, üye ülkelerde
toplumsal cinsiyete ilişkin
kalıpyargılardan arındırılmış bir
eğitimi destekleyen iyi örneklere
ilişkin bilgiler sunuluyor. Belge,
kadınların basmakalıp kariyer
seçimleri dışında da tercihlerde
bulunabilmeleri, öğretmenler için
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim
programları düzenlenmesi ve kız
çocuklarının okula devamıyla ilgili
örnekler içeriyor. Derlemeye
ulaşmak için aşağıdaki görsele
tıklayınız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
EĞİTİMİ

Mercator-İstanbul Politikalar
Merkezi’nden (İPM) Prof. Dr. Levent
Kurnaz, İPM-Sabancı ÜniversitesiStiftung Mercator Girişimi desteğiyle,
ortaokul ve lise öğrencilerine dönük
etkinlikler içeren “İklim Değişikliği Nedir?
” konulu eğitim videoları hazırladı.
Yardımcı eğitim materyali olarak
kullanılabilecek serinin ilk dört
videosunda “Hava Durumu Nedir?”,
“İklim Değişikliği Ne Demek?”, “Sera
Etkisi Nedir?” ve “İklim Değişikliğinin
Etkileri Nelerdir?” sorularına yanıt
aranıyor. Videoları izlemek için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

SEKTÖRLERARASI ÇOCUK
KURULU

ERG II. DESTEKÇİLER
KURULU
ERG’nin kurumsal destekçilerini bir
araya getiren Destekçiler Kurulu
Toplantısı, 11 Haziran’da
düzenlendi. Toplantıda, ERG’nin
2014-15 faaliyetleri ve gelecek
dönemde izleyeceği stratejiler
tartışıldı. İsman Tarman Ortaokulu
İngilizce Öğretmeni Sonel Balkan’ın,
ERG’nin öğretmen eğitimlerinin
önemi ve etkisi üzerine yaptığı
konuşma büyük ilgi gördü.

15. EĞİTİM POLİTİKASI
SEMİNERİ

Türkiye’de Üniversite Danışmanlığı
konulu 15. Eğitim Politikası
Semineri 11 Mayıs’ta
parlakbirgelecek web portalının
kurucusu Orkun Şahmalı ve
Abdullah Gül Üniversitesi‘nden Yrd.
Doç. Dr. Hande Gürel’in katılımıyla
gerçekleşti. Türkiye’de üniversite
adaylarına üniversite ve meslek
seçim sürecinde destek olunması,
öğretmenlere doğru ve güncel bilgi
sunulması gibi konuların tartışıldığı
seminere ulaşmak için aşağıdaki
görsele tıklayınız.

Sektörlerarası Çocuk Kurulu (SÇK)
toplantısı, T.C. Hükümeti ve
UNICEF işbirliğinde yürütülen
“2011-2015 Ülke Programı Eylem
Planı” kapsamında 27 Mayıs 2015
tarihinde gerçekleşti. ERG’nin de
temsil edildiği toplantıda, 2016-2020
yıllarına yönelik yeni TürkiyeUNICEF Ülke Programı’nın yanı sıra
“Eğitim Hakkı”, “Tüm Çocuklar için
Koruma”, “Çocuk Adaleti” ve “Suriye
Krizi Müdahalesi” başlıklarında,
sorumlu kamu kurumları tarafından
son dönem çalışmaları sunuldu.

ALİ AKKANAT ANADOLU
LİSESİ BİYOLOJİ ÇALIŞTAYI
25-29 Mayıs tarihleri arasında Ali
Akkanat Anadolu Lisesi’nde, Sarıyer
ilçesindeki diğer liselerden
öğretmenlerin ve öğrencilerinin
katılımıyla Biyoloji Günleri
düzenlendi. Öğrencilerin bilime
merak duymalarını teşvik eden
etkinlikte, Biyoloji dersi ile ilgili
güncel konular tartışıldı ve
öğrencilerin seçmiş oldukları
araştırma konularına ilişkin bulgular
paylaşıldı. Açış oturumuna katılan
ERG Eğitim Programları Sorumlusu
Esra Kutman, ERG’yi tanıtarak
öğrencilere meslek seçimi ve kariyer
planlaması ile ilgili kısa bir konuşma
yaptı.

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ
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EN PARLAK UMUT
Inter-Agency Network for Education
in Emergencies (INEE) tarafından
düzenlenen deneme yarışması,
dünyada kriz bölgelerinde yaşayan
çocuk ve gençler için eğitimin
önemini vurgulamayı amaçlıyor. 52
ülkeden 720’den fazla başvuru
yapılan yarışma sonucunda
denemelerin bir araya toplandığı
The Brightest Hope: Essays from
Around the World on the
Importance of Education in Times of
Crisis başlıklı yayına ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

EĞİTİM HAKKI
SEMPOZYUMU
Ulusal ve Uluslararası Alanda Eğitim
Hakkı Sempozyumu Kadir Has
Üniversitesi tarafından 7 Mayıs’ta
düzenlendi. Türkiye’de ve dünyada
eğitim hakkının disiplinlerarası bir
bakış açısıyla ele alındığı
sempozyumda, ERG Direktör Vekili
Işık Tüzün "Türkiye’de Eğitimde
Çocuğun Katılım Hakkı" başlıklı bir
sunuş yaptı.

ENGELLİLERİN EĞİTİM
HAKKI

EĞİTİMDE YENİ TRENDLER
ERG’den YENİ MAKALELER

Mayıs ayında ERG ekibinin
hazırladığı bir dizi görüş yazısı
yayımlandı. ERG Direktör Vekili Işık
Tüzün’ün Perspectives dergisi için
kaleme aldığı “Eğitimde Ayrımcılık
Güçleniyor” başlıklı yazısı, din ve
eğitim ile eğitimde toplumsal
cinsiyet eşitliği alanlarındaki güncel
gelişmeleri değerlendiriyor. Yazıya
ulaşmak için tıklayınız.
ERG Politika Analisti Işıl Oral’ın, Artı
Eğitim dergisi için yazdığı
“Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin
Durumu” başlıklı yazısına ulaşmak
için tıklayınız.
ERG Araştırma Asistanı Yeliz
Düşkün’ün, genel seçimler
öncesinde siyasi partilerin seçim
bildirgelerini eğitim politikaları
açısından incelediği ve Birgün
Gazetesi’nde yayımlanan “Yol
Haritaları Eksik” başlıklı yazısına
erişmek için tıklayınız.

II. Uluslararası Eğitimde Yeni
Trendler Konferansı, 29-30 Mayıs
tarihleri arasında Bahçeşehir
Üniversitesi, TÜSİAD ve Georgia
Eyalet Üniversitesi işbirliği ile
gerçekleştirildi. Konferansta Fen,
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
(STEM) temelli işgücü ihtiyacına
yönelik eğitim anlayışı, öğretim
programları değişiklikleri, okulöncesi
eğitim ve öğretmen eğitimleri
konuları ele alındı.

BARIŞ YOLUNDA ERKEN
ÇOCUKLUK
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),
Yale Üniversitesi ve UNICEF’in
birlikte düzenlediği Barış Yolunda:
Erken Çocukluk ve Aileler başlıklı
konferans 11 Haziran’da gerçekleşti.
Amacı erken çocukluğun ve barışın
inşasının ardında yatan bilimsel
bulguları incelemek ve çocukların ve
ailelerinin hayatlarında fark yaratan
müdahale modellerini paylaşmak
olan konferansa, çeşitli eğitim ve
araştırma kurumlarından
akademisyenler ve STK temsilcileri
katıldı.

II. NİRUN ŞAHİNGİRAY
ULUSLARARASI FORUMU
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın
(TEGV) Harvard Üniversitesi ve
Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile
gerçekleştirdiği II. Nirun Şahingiray
Uluslararası Forumu 14 Mayıs’ta
gerçekleşti. Sivil toplum kuruluşları,
akademisyenler ve farklı alanlardan
uzmanları bir araya getiren forumda
kar amacı gütmeyen sektörde
izleme ve değerlendirme konusu
tartışıldı.
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UNESCO tarafından yayımlanan
The Right to Education for Persons
with Disabilities başlıklı rapor,
UNESCO’nun üye ülkelerden
düzenli olarak talep ettiği (eğitim
hakkı konusunda mevcut durum,
gelişmeler ve zorluklara ilişkin)
bilgiler ışığında hazırlanan
raporların sekizincisidir. 59 üye
ülkenin ulusal raporlarına dayanan
çalışma 2006-2011 yılları arasını
kapsıyor. Ulusal raporlarda, çoğu
ülkenin engellilere karşı ayrımcılığı
yasaklamak amacıyla yasal
çerçevelerini güçlendirdiği ve eğitim
sistemlerini daha içermeci hale
getirecek somut önlemler aldıkları
görülüyor. Rapora ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

HERKES İÇİN EĞİTİM
2000-2015
UNESCO’nun hazırladığı Education
For All 2000-2015: Achievements
and Challenges raporu yayımlandı.
Rapor, 2000 yılında World
Education Forum’da benimsenen
erken çocukluk eğitimi, ilköğretim,
genç ve yetişkin becerileri, yetişkin
okuryazarlığı, cinsiyet eşitliği, eğitim
kalitesi ve eğitim finansmanı
konularındaki hedeflere ilişkin
duruma ve gelecekte yapılması
planlanan çalışmalara yer veriyor.
Rapora erişmek için aşağıdaki
görsele tıklayınız.

T 90 (212) 292 05 42
F 90 (212) 292 02 95
erg.sabanciuniv.edu

Üyelikten ayrılmak için lütfen tıklayınız.
Görüş bildirmek için lütfen tıklayınız.

