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DEMOKRATİK OKULLARA
DOĞRU
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk
Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve
ERG’nin okullarda demokrasi
kültürünün güçlenmesine katkıda
bulunmak amacıyla yürüttüğü
Demokratik Okullara Doğru:
Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren
Katılım Uygulamaları başlıklı
projenin sonuçları 12 Şubat’ta
kamuoyu ile paylaşıldı.
Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin,
akademisyenlerin, sivil toplum ve
kamu kurumlarından temsilcilerin
katıldığı toplantıda, ERG Savunu ve
Eğitim Programları Koordinatörü Işık
Tüzün çocukların okul düzeyinde
karar mekanizmalarına katılımına
ilişkin durum analizi raporuna dikkat
çekerken, ERG Politika Analisti
Yaprak Sarıışık çocukların okullarda
karar mekanizmalarına etkin
katılımlarını destekleyecek politika
ve uygulama önerilerini içeren
politika notuna değindi. ÇOÇA ise
üç eğitim-öğretim dönemi boyunca
pilot okulda çocuk katılımıyla ilgili
gerçekleştirdikleri çalışmalardan söz
etti.

EĞİTİM POLİTİKASI
SEMİNERLERİ
ERG’nin 14. Eğitim Politikası
Semineri 25 Şubat’ta, Barış için
Eğitimciler’den Zeynep Özdoğan ve
Serra Cankur’un katılımıyla
gerçekleşti. Savaş koşullarına
maruz bırakılmış çocuklara eğitim
ve psikososyal destek sunmak
amacıyla bir araya gelen Barış için
Eğitimciler, Ekim 2014’de
İstanbul’da kuruldu. Barış İçin
Eğitimciler, bölge ile koordinasyonu
ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak,
çocukların kültür ve eğitimle ilgili
gereksinimlerine destek vermek için
altı ildeki durumu ve eğitim
çalışmalarını derleyen bir rapor
hazırladılar. Rapora ulaşmak için
tıklayınız.  
Eğitim Politikası seminerini izlemek
için aşağıdaki görsele tıklayınız.

19. MİLLİ EĞİTİM
ŞURASI’NA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME
ERG, Ocak ayında 19. Milli Eğitim
Şurası sonrasında bir değerlendirme
notu yayımladı. 19. Milli Eğitim
Şurası’na ilişkin Değerlendirme
başlıklı not, şuranın yönetmelikte
belirtilen görevlerini yerine getirmesi
için yol gösterici olmayı amaçlıyor.
Değerlendirme notuna ulaşmak için
tıklayınız.

ERG, DÜNYANIN EN İYİ
DÜŞÜNCE KURULUŞLARI
SIRALAMASINDA İLK 50’DE!
Pennsylvania Üniversitesi Düşünce
Kuruluşları ve Sivil Toplum
Programı’nın her yıl yayımladığı
Global Go To Think Tank Endeksi
2014 açıklandı. ERG, "Eğitim
Politikası" kategorisinde 45. sırada
yer aldı. Sonuçlar için tıklayınız.

NEPC’E YENİ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ
ERG'nin de üyesi olduğu ve merkezi
Zagreb'de bulunan Network of
Education Policy Centers (NEPC) 9.
Genel Kurulu 23-24 Şubat’ta
Belgrad'da düzenlendi. Toplantının
ilk gününde Katılımcı Politika
Süreçleri konulu panelde sunum
yapan ERG Savunu ve Eğitim
Programları Koordinatörü Işık Tüzün
aynı zamanda NEPC Yönetim
Kurulu üyeliğine seçildi. 

ERG’DEN FELLOWSHİP
PROGRAMINA
ARAŞTIRMACI
ERG Araştırma Koordinatörü Dr. M.
Alper Dinçer, Thomas J. Alexander
Fellowship Programı’nda
araştırmacı olarak çalışmaya hak
kazandı. Thomas J. Alexander
Fellowship, uzun yıllar OECD'de
çalışmış ve PISA gibi pek çok
başarılı  çalışmaya imza atmış
Alexander adına kurulmuş bir
programdır. Program, gelişmekte
olan ekonomilerin eğitim
politikalarını güçlendirmeyi ve
politika yapım süreçlerine katkı
sunmayı amaçlayan araştırmacıları
desteklemektedir. Dinçer bu
programda, çeşitli ülkelerde eğitimin
yetenek oluşumu ve eşitsizliği
üzerindeki etkisini ölçmeyi planlıyor.

 

 

   

 

TÜRKİYE SOSYAL-SİYASAL
EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI
2014
Kadir Has Üniversitesi tarafından
her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye
Sosyal-Siyasal Eğilimler
Araştırması” 2014 yılı  sonuçları
açıklandı. Türkiye’de mevcut
sorunlara ve yeni gündemlere ilişkin
toplumun bakış açısını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçlarına ulaşmak
için tıklayınız.

MEB 2014 FAALİYET
RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014 yılı
içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler
hakkındaki bilgileri kamuoyu ile
paylaşmak amacı ile hazırlanan
MEB 2014 Faaliyet Raporu
yayımlandı. Rapor, Bakanlığın
bütçesine ilişkin uygulama
sonuçlarına ve performans
hedeflerinin gerçekleşme
durumlarına yer veriyor. Rapora
ulaşmak için tıklayınız.

1. YILINDA TEMEL
EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı (SETA), temel
eğitimden ortaöğretime geçişte
yapılan düzenlemenin, eski
uygulamalarla karşılaştırmasını
yaparak, uygulamanın birinci yılında
sınav döneminde ve yerleştirme
sürecinde yaşananları analiz eden
bir rapor hazırladı. 1. Yılında Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
Reformunun Değerlendirilmesi
başlıklı rapora ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

BİLİM KAHRAMANLARI
BULUŞUYOR
Bilim Kahramanları Derneği’nin
11.sini düzenlediği turnuva bu yıl
“Senin Dünyan Senin Sınıfın”
temasıyla 14-15 Şubat’ta
İstanbul’da gerçekleşti. Dört yerel,
bir ulusal turnuvanın gerçekleşeceği
etkinliklere ERG araştırma ve eğitim
programları ekibi jüri danışmanı ve
jüri üyesi olarak katkı sunuyor.
Turnuva 21-22 Mart tarihlerinde
İzmir’de gerçekleşecek ulusal
turnuva ile sonlanacak.

FİNLANDİYA EĞİTİM
REFORMU
Finlandiya'daki eğitim reformunun
mimarı olarak kabul edilen Prof.
Pasi Sahlberg, 2 Şubat’ta
İstanbul’da Bahçeşehir
Üniversitesi'nde "Bir Eğitim Mucizesi
Finlandiya" başlıklı etkinliğe katıldı.
Sahlberg, Finlandiya'daki reform
deneyiminden yararlanarak Türkiye
için sunduğu önerilerinde, sistem
düzeyinde eşitliğin, eğitim alanında
işbirliğinin ve bireyselleştirilmiş
eğitimin önemini vurguladı.

EĞİTİMDE AYRIMCILIĞI
İZLEME REHBERİ
Tarih Vakfı ve Uluslararası Azınlık
Hakları Grubu (MRG) ortaklığında,
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun desteğiyle
yürütülen Eğitimde Ayrımcılığı
İzleme Projesi kapsamında
Türkiye’de yaşayan farklı
toplulukların formel eğitim
sisteminde maruz kaldığı ayrımcılık
biçimlerini ele alan Eğitimde
Ayrımcılığı İzleme Rehberi Şubat
ayında yayımlandı. Ulaş Karan
tarafından kaleme alınan rehbere
ulaşmak için aşağıdaki görsele
tıklayınız.

CİNSEL ÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ
SAVUNUCULUĞU
Global LGBT Eğitimi Birliği’nin sivil
toplum örgütleri bünyesindeki insan
hakları savunucuları için hazırladığı
kılavuz, ülkelerin eğitim hakkı
uygulamalarının gözlemlenmesi ve
gelişmesi için stratejik planlama
yaparken gerekli araçları sunmayı
amaçlıyor. Cinsel çeşitliliğin
müfredata dahil edilmesi konusunda
önerilerde bulunan, daha geniş ve
kapsamlı bir belge olan kılavuz özet
halinde KAOS GL tarafından
Türkçeye çevrildi. Kılavuzun
Türkçesine ulaşmak için aşağıdaki
görsele tıklayınız.

 

   

 

ERKEN ÇOCUKLUK
GELİŞİMİ
Brookings tarafından yayımlanan
“Early Childhood Development:
What Does It Cost To Provide It at
Scale?” başlıklı makale,
Kolombiya’dan ve Türkiye’den iki
programın yaygınlaştırılmasına yer
veriyor. Makalede, AÇEV’in Anne
Çocuk Eğitim Programı’nın ulusal ve
uluslararası yaygınlaştırılma
sürecinden de bahsediliyor. Yazıya
ulaşmak için tıklayınız.

EĞİTİM ve KALİTEDE
YATIRIM SORUNU
UNICEF’in, Ocak ayında
yayımladığı The Investment Case
for Education and Equity başlıklı
rapor, toplumsal eşitsizliklerin altını
çiziyor ve dezavantajlı grupların
eğitim ihtiyaçlarına öncelik
verilmesinin önemini vurguluyor.
Rapora ulaşmak için aşağıdaki
görsele tıklayınız.

ARTIK DİPLOMA DEĞİL,
BECERİ DEVRİ
Şubat ayında Michigan
Üniversitesi’nden Prof. Miles Kimball
tarafından yayımlanan “Degrees
Don’t Matter Anymore, Skills Do”
başlıklı yazıda teknoloji sayesinde
eğitimin, öğrencilerin bireysel
ihtiyaçlarına göre
şekillendirilebileceği ve teknolojinin
sunduğu kolay erişim ve esneklik
olanaklarının, yeni beceri kazanma
fırsatları oluşturarak eğitim
sisteminde olumlu bir reform
gerçekleşmesini sağlayabileceği
vurgulanıyor. Yazıya ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız. 

ÜLKENİ KARŞILAŞTIR
OECD, “Compare Your Country”
isimli bir hizmet geliştirerek, farklı
OECD ülkelerindeki eğitim
politikalarının karşılaştırılabilmesine
olanak sağlıyor. Her ülkenin eğitim
göstergeleri, ülkede alınan politika
önlemleri ve eğitim sisteminde
yapılan yeniliklere ilişkin özet bilgiler
içeren sisteme, aşağıdaki görsele
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2015 SONRASI EĞİTİM
GÜNDEMİ
Applying Right to Education
Indicators to the post-2015
Education Agenda başlıklı rapor,
süreleri 2015 yılında dolacak olan
Herkes İçin Eğitim ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’nin nasıl
yenilenmesi gerektiğini ve kat edilen
gelişimi ölçmek için hangi ölçütlerin
kullanılabileceğini tartışıyor. 2015
sonrası eğitim hedeflerini belirlerken
insan hakları bakış açısının
kullanılması gerektiğini savunan
belgeye ulaşmak için tıklayınız.  

 

   

 

AÇEV’DE OKU YAZ
Eğitimlerini geniş kitlelere ulaştırmak
isteyen AÇEV, çalışmalarına yeni bir
boyut ekleyerek uzaktan eğitim modeli
tasarladı. Bilgisayar Tabanlı
Okuryazarlık Programı (BİTOP) ile
okuma yazma eğitimini bir portal
üzerinden kişilere ulaştırmayı hedefliyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ
ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞI
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için
Ortaklık Ağı, ağ üyelerinden derlediği
haberleri Ocak 2015 bülteninde
yayımladı. Bültene ulaşmak ve ağı takip
etmek için aşağıdaki görsele tıklayınız.

ALTERNATİF EĞİTİM,
ALTERNATİF OKULLAR
KONFERANSI
Alternatif Okullar tarafından 4-5
Nisan’da İstanbul’da “Karenin Dışına
Çıkmak: Okulöncesinde Alternatif
Eğitim, Alternatif Okullar Konferansı”
düzenleniyor. Okulöncesi eğitimde
kullanılan Montessori metodu, Waldorf
pedagojisi, Reggio Emila yaklaşımı ve
demokratik eğitim gibi yaklaşımlarla ilgili
sunum ve atölye çalışmalarının yer
alacağı konferansla ilgili bilgi için
tıklayınız.

ÇOCUKLAR ve KENT
İnformel Eğitim – Çocukistanbul,
çocukları/gençleri yaşadıkları kent
hakkında düşünmeye, görüşlerini,
yorumlarını ve isteklerini dile getirmeye
yönelik bir dizi atölye çalışması
düzenliyor. “Kent Gözünden Çocuklar
Çocukların Gözünden Kent” başlıklı
çalışmaya ilişkin ayrıntılı  bilgi için
tıklayınız.

KALKINMA ATÖLYESİ
Türkiye’de kalkınma eksenli araştırma
ve proje gerçekleştirmek amacıyla
kurulan Kalkınma Atölyesi, yoksulluk ve
yoksunluğun azaltılması, doğal çevrenin
korunması ve geliştirilmesi, kadının
toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve
toplumsal cinsiyet dengeli kalkınma,
çocuk işçiliğiyle mücadele gibi alanlarda
çalışmalar yürütmektedir. Ayrıntılı bilgi
için tıklayınız.

 

   

 

BASINDA ERG

ERG Direktörü Batuhan Aydagül, Sokak
TV Yarınlar Programı’nda, Abbas Güçlü
ile birlikte İlhan Sevin’in eğitim
sistemiyle ilgili sorularını yanıtlıyor.

 

   

 
    

 

   

 

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ 
Bankalar Caddesi Minerva Han
No 2, Kat 5 Karaköy 34420 İstanbul 
 
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.

Bülteni arkadaşlarınızla paylaşmak için
tıklayınız.
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