ERG BÜLTEN

PROF. DR. TOSUN
TERZİOĞLU

ERG olarak, başta gelen
kurucularımızdan, Yönetim Kurulu
üyemiz, Türkiye’nin öncü
biliminsanlarından biri olan Tosun
Terzioğlu’nu kaybetmenin acısını
yaşıyoruz. Bir üniversitenin
bünyesinde olmasına rağmen
ERG’nin özerk bir sivil toplum
kuruluşu gibi çalışmasında katkısı
çok değerli olan Prof. Dr. Tosun
Terzioğlu’nu özlemle ve saygıyla
anıyoruz.

13. EĞİTİMDE İYİ
ÖRNEKLER KONFERANSI
2004 yılından bu yana her yıl
düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı’nın on üçüncüsü 2 Nisan
2016 tarihinde Sabancı Üniversitesi
Tuzla Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.
Eğitimcilere iyi örneklerini
paylaşmak için bir platform
oluşturan konferansta, 65 sözlü
sunum, 30 poster sunumu, 41
atölye yapılacak. Bu sene sunumlar,
erken çocukluk eğitimi; rehberlik ve
özel eğitim; eğitimde veli katılımı;
eğitimde ayrımcılıkla mücadele; fen,
teknoloji, mühendislik ve matematik;
mesleki ve teknik eğitimde okulişletme işbirliği ve öğrenme ve okul
ortamları alanlarında gerçekleşecek.
Konferansa ilişkin detayları
öğrenmek ve kayıt olmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

Geçen yıl 914 katılımcıyı ağırlayan
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın
videosuna erişmek için tıklayınız.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

ERG ve Anne Çocuk Eğitim
Vakfı’nın (AÇEV) birlikte hazırladığı
Her Çocuğa Eşit Fırsat:Türkiye’de
Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu
ve Öneriler isimli rapor Şubat
ayında yayımlandı. Raporda, erken
çocukluk eğitimine ilişkin güncel
durum erişim ve nitelik açısından
ele alınarak, erken çocukluk eğitimi
almanın olası getirileri üzerine
yapılan hesaplamalar ve tüm bu
bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan
politika önerileri paylaşıldı. Her
çocuğun ilkokula başlamadan önce
en az bir yıl nitelikli okulöncesi
eğitim almasının önemini vurgulayan
rapora ulaşmak için aşağıdaki
görsele tıklayınız.
.

ERG’den YENİ MAKALELER

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Mülteci Hakları Merkezi, Suriye'den
gelen mültecilere ücretsiz hukuki
destek sağlamak amacıyla
Suriye'den Gelen Sığınmacılar ve
Eğitim Hakkı Sorular ve Yanıtlar
başlıklı broşürü hazırladı.
Sığınmacıların Türkiye’de
yararlanabilecekleri eğitim
olanakları, farklı kademelerdeki
okullar, Türkçe öğrenmek için
başvurabilecekleri kurumlar gibi
eğitim alanında birçok farklı konuda
sorular ve yanıtlar içeren broşüre
ulaşmak için tıklayınız.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Medya Bölümü öğrencileri
Suriyeli mülteci çocukların eğitim
sorunlarına kamuoyunun dikkatini
çekmek amacıyla iki kısa belgesel
hazırladı. İstanbul’da, Filistinli bir
işadamının desteğiyle açılan geçici
eğitim merkezindeki beş Suriyeli
öğretmenin, mülteci çocukların
eğitiminin önündeki engelleri dile
getirdiği ve destek için çağrıda
bulunduğu belgeseli izlemek için
buraya tıklayınız. Yine İstanbul’da
bir devlet okulunda eğitim gören
sekiz mülteci çocuğun, savaşın
yaşamlarını nasıl değiştirdiğini, dilini
bilmedikleri bir ülkede okula ve
gündelik yaşama nasıl uyum
sağlamaya çalıştıklarını anlattığı
belgesel için ise aşağıdaki görsele
tıklayınız.

UNICEF Türkiye, Suriyeli kız ve
erkek çocukların “kayıp kuşak”
haline gelmesinin önüne geçmeyi
amaçlayarak Türkiye’deki Suriyeli
Çocuklar başlıklı bilgi notunu
hazırladı. Türkiye’de yaşayan
Suriyeli çocuklara ilişkin sayısal
verileri, eğitim, çocuk koruma, sağlık
ve beslenme konularına ilişkin
bilgileri kapsayan belgeye ulaşmak
için tıklayınız.

DÜŞÜK PERFORMANS
GÖSTEREN ÖĞRENCİLER

OECD (Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü) Şubat ayında LowPerforming Students Why They Fall
Behind and How to Help Them
Succeed başlıklı raporu yayımladı.
Rapor, öğrencinin derslerden daha
düşük notlar almasına ve okula
bağlılığının azalmasına neden olan
düşük performans ve demotivasyon
sorunlarını analiz ederken PISA
(Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı)
sınavındaki başarı durumunu temel
alıyor. Yalnızca kişi başına düşen
milli gelirin değil, eğitim
politikalarının ve uygulamalarının da
öğrenci performansını artıran
unsurlar olduğunu öne süren rapor,
konunun destekleyici öğrenme
ortamları yaratılması, velilerin ve
yerel yönetimlerin katılımı gibi çok
boyutlu olarak ele alınması
gerektiğini belirtiyor. Rapora
ulaşmak için aşağıdaki görsele
tıklayınız.

EĞİTİMİ ŞEKİLLENDİREN
EĞİLİMLER

OECD eğitimin geleceğini belirleyen
başlıca ekonomik, sosyal,
demografik ve teknolojik eğilimleri
inceleyerek, karar alıcıların ve
eğitimcilerin gelecekte
karşılaşabilecekleri sorun alanlarını
ortaya koyan Trends Shaping
Education 2016 isimli raporu
yayımladı. Rapor, gelişmeler
üzerine OECD’nin görüşlerini ve
yürüteceği politikaları sunmayı değil,
okurları, farklı alanlarda gerçekleşen
ana eğilimler ile eğitim arasındaki
karşılıklı etkileşim potansiyeli
üzerine düşünmeye teşvik etmeyi
hedefliyor. Rapora ulaşmak için
aşağıdaki görsele tıklayınız.

EĞİTİMİZM

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden üç
öğretmen adayı tarafından yaşama
geçirilen Eğitimizm, öğretmen
adaylarının mesleki gelişimlerine katkı
sağlamayı amaçlıyor. Öğretmen
adaylarının eğitime ilişkin yazdıkları
yazıları paylaşabilecekleri ve
başkalarınınkileri okuyabilecekleri bu
platforma ulaşmak için tıklayınız.

mecliste.org
Mecliste.org yasa taslaklarının içeriği ile
ilgili doğru bilgiye sahip olmak, farklı
bakış açılarını görmek, taslak ile ilgili
görüş paylaşmak ve yasa yapım
sürecinde karar vericileri etkilemek
isteyenlerin buluşmasına olanak tanıyor.
Amacı, gündelik yaşamı etkileyen yasa
yapım süreçleri hakkında anlaşılır bilgiye
zamanında ulaşmak ve bu süreçlerin
katılımcısı olmak, yasalar etrafında
gerçek bir diyalog ve müzakere süreci
başlatmak olan platforma ulaşmak için
tıklayınız.

nolostgeneration.org
2013’te kurulan The No Lost Generation
Initiative, Suriye krizinden etkilenen
çocukların eğitim durumu ve korunması
konularına dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Çalışmalarını, eğitim, çocukların
korunması, ergenler ve gençler
başlıkları altında toplayan girişim,
hizmetlere erişimi ve talebi artırmak,
hizmet kalitesini artırmak, eğitim ve
çocuk koruma servislerini iyileştirmek
için yasal ve politik reformların
savunuculuğunu yapmak hedefiyle
çalışıyor. Suriye içinde ve göçmen kabul
eden beş ülkede (Türkiye, Lübnan,
Ürdün, Irak ve Mısır) faaliyet gösteren
girişim hakkında detaylı bilgiye ulaşmak
için tıklayınız.

4. İSTANBUL ÇOCUK VE
GENÇLİK SANAT BİENALİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
ortaklığında, AÇEV ve Kültür Kenti Vakfı
tarafından desteklenen bienal, özelde
İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon
öğrencinin, genelde ise tüm dünya
çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer
almaları, farklı materyal, teknik ve
disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları
özgün sanatsal üretimlerini nitelikli bir
platformda izleyici ile buluşturmalarını
sağlamayı amaçlıyor. İki yılda bir
tekrarlanan sanat organizasyonu, NisanMayıs 2016 tarihleri arasında çocukların
katılımını bekliyor.

GÖRSEL BASINDA ERG
ERG Politika Analisti Işıl Oral, 6 Ocak
2016 tarihinde CNN Türk ana haber
bülteninde ödev konusunda
değerlendirme yaptı.

ERG Eğitim Gözlemevi Direktörü Işık
Tüzün 15 Ocak 2016 tarihinde CEM
TV’de eğitimin durumunu değerlendirdi.

EĞİTİM HAKKI
The Right to Education Projesi,
eğitim alanında izleme sürecini
kolaylaştırmak ve eğitim savunusu
yapanların insan hakları
göstergelerini kullanarak güvenilir
veri toplayabilmelerini sağlamak için
bir kaynak hazırladı. İnsan hakları
temelli yaklaşım ile eğitim
alanındaki sorunların adım adım
izlenmesini sağlayan bir rehber
görevi gören Guide to Monitoring
the Right to Education’a ulaşmak
için tıklayınız. 150’den fazla eğitim
hakkı göstergesi arasından, kendi
izleme projeniz için en uygun olanı
seçmenize olanak tanıyan Right to
Education Indicators Selection
Tool’a ulaşmak için ise buraya
tıklayınız.

ERG Araştırma Koordinatörü Alper
Dinçer 10 Şubat 2016 tarihinde CNN
Türk'te Mirgün Cabas ile Her Şey
programında öğretmen atamalarını
değerlendirdi.

ERG Politika Analisti Işıl Oral’ın
Hürriyet Eğitim için kaleme aldığı
“Mesleki ve Teknik Eğitimin
Sorunları” başlıklı yazıya ulaşmak
için tıklayınız. ERG Direktörü
Batuhan Aydagül’ün “STK’larda
Çalışmak” konusuna ilişkin
görüşlerini paylaştığı röportaja
ulaşmak için tıklayınız.

ERG Araştırma Koordinatörü M.
Alper Dinçer’in Mimar ve Mühendis
Dergisi’nde yayımlanan “Türkiye’de
Mesleki Eğitim: Zorluklar ve
Fırsatlar” başlıklı yazısına ulaşmak
için tıklayınız.
ERG Direktörü Batuhan Aydagül,
Springer tarafından basılan Bildung
in transnationalen Raumen
(Education in transnational spaces)
başlıklı kitaba “Promoting Critical
Thinking in Education: The View
from an Education Think-and-doTank in Turkey” isimli makalesiyle
katkı sağladı. Aydagül’ün, Açık
Toplum Enstitüsü'nün yayımladığı
Partnership Paradox: The PostConflict Reconstruction of Liberia’s
Education System isimli kitaptaki
"The “Liberian boy”: The Role of
International Consultants in Liberia’s
Educational Reonstruction" başlıklı
makalesine ulaşmak için ise
aşağıdaki görsele tıklayınız.
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