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e¤itimde iyi örnekler afyon'dayd›
ERG ve Afyon Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle
düzenlenen "E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans›
Afyon Çal›fltay›" 15 Kas›m 2008'de Mareflal Fevzi
Çakmak ‹lkö¤retim Okulu'nda yap›ld›. Yaklafl›k
100 ö¤retmenin kat›l›m›yla gerçekleflen çal›fltayda
20 iyi örnek sunuldu. Çal›fltayda, E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferanslar›'nda sunulmufl iyi örneklere ek olarak;
yerel örnekler ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›'n›n
“Çocuklar için Felsefe ve Düflünme Becerileri” ile Ö¤retmen Yetifltirme ve E¤itimi
Genel Müdürlü¤ü'nün “Ö¤retmenlik Mesle¤i Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki
Geliflim” bafll›kl› çal›flmalar› da yer ald›. Çal›fltay, Friedrich Ebert Stiftung Derne¤i
taraf›ndan desteklendi. Çal›fltay ve sunulan örneklerle ilgili daha fazla bilgi için:
www.egitimdeiyiornekler.org

E¤itimde ve E¤itimle
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i
(açev, erg, ka-der ortak yay›n›)
erg, ekim 2008
E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda
Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanmas› Projesi

Sivil ‹zleme Faaliyetleri
De¤erlendirme Raporu

türkiye'de üçüncü sektör ve e¤itim
Türkiye Üçüncü Sektör Vakf› (TÜSEV) ve ERG 27 Kas›m
2008'de “Türkiye'de Üçüncü Sektör ve E¤itim” konulu
bir konferans düzenledi.
Konferansta, 21. yüzy›lda e¤itimde trendler ve üçüncü
sektör; e¤itim politikalar›, araflt›rma, savunuculuk ve
üçüncü sektör; e¤itimde yarat›c› modeller ve üçüncü
sektörden iyi örnekler gibi konular ele al›nd›. TÜSEV ve
konferans ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için:
www.tusev.org.tr

Güher Erbil - Aygen Yenigün

Sivil ‹zleme Faaliyetleri
De¤erlendirme Raporu
güher erbil
aygen yenigün
(açev, erg, ka-der ortak yay›n›)
erg, haziran 2008

türkiye’den
insan haklar›, e¤itim ve ders kitaplar› araflt›rmalar›
uluslararas› sempozyumu-››
Tarih Vakf› taraf›ndan A¤ustos 2007'de, Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ortakl›¤›
ve Avrupa Birli¤i mali deste¤iyle bafllat›lan “Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar›
II” projesi kapsam›nda, 29-30 Kas›m 2008 tarihlerinde ‹nsan Haklar›, E¤itim
ve Ders Kitaplar› Araflt›rmalar› Uluslararas› Sempozyumu-II gerçeklefltirildi.
Dünyadan ve Türkiye'den insan haklar› ve e¤itim alan›nda çal›flan birçok
akademisyen, e¤itimci ve araflt›rmac›n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
sempozyumda, dünyan›n çeflitli yerlerinde ders kitaplar› ve insan haklar› alan›nda
yürütülen çal›flmalar ve deneyimler paylafl›ld› ve Türkiye'nin bu alandaki
deneyimleri aktar›ld›. Sempozyumda ayr›ca, “Ders Kitaplar›nda ‹nsan Haklar›
II” projesinin sonuçlar› duyuruldu ve ilerleyen aylarda yay›mlanacak “Tavsiyeler
Raporu” için öneriler gelifltirildi. Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.tarihvakfi.org.tr/dkih/

sosyal bütçeyi izliyoruz!
ERG'nin de üyesi oldu¤u “Sosyal Bütçeyi ‹zliyoruz” Platformu, Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonu üyelerine gönderdi¤i bilgi notunda, haz›rlanan 2009
bütçesinde e¤itime yeterli kaynak ayr›lmad›¤›n› belirterek e¤itim hedeflerinin
gerçeklefltirilmesi için yeterli kayna¤›n ayr›lmas›n› talep etti.
Platform, herkes için kaliteli e¤itimin sa¤lanmas›nda kilit öneme sahip okul öncesi
e¤itim, ortaö¤retim reformu ve özel e¤itim konular›nda, kalk›nma plan›, hükümet
program› ve orta vadeli program›n süreklilik ve tutarl›l›k göstermesi gerekti¤ini
belirtti. Platform, ayr›ca, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tart›fl›l›rken bu üç
konuda 2009 y›l› için koyulan hedeflere ve bu hedeflerin gerçeklefltirilmesi için
ayr›lan kaynaklara dikkat edilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. Bunun yan› s›ra,
e¤itime ayr›lan toplam kamu kaynaklar›n›n GSMH'ya oran›n›n UNESCO taraf›ndan
öngörüldü¤ü gibi % 6'ya yükseltilmesi gerekti¤i vurguland›.

türkiye'de toplumsal cinsiyet çal›flmalar›
“Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çal›flmalar›: Eflitsizlikler, Mücadeleler,
Kazan›mlar” bafll›kl› konferans, 29-30 Kas›m'da Koç Üniversitesi Anadolu
Medeniyetleri Enstitüsü'nde gerçeklefltirildi. Konferansta; kimlik, kad›n
hareketleri, kad›nlar›n siyasete kat›l›m›, yasal reformlar ve kad›n, e¤itim, kad›nlara
yönelik fliddet, kad›n eme¤i, sosyal politikalar ve sivil toplum aktivizmi bafll›kl›
panellerde 30'dan fazla konuflmac› bildirilerini sundu. Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=89
6&Itemid=2819&lang=tr

milli e¤itim bakanl›¤› e¤itimde iyi örnekler konferans›
“En ‹yi Görünümlü ve Bak›ml› Okul Bahçeleri” konulu “IV. E¤itimde ‹yi
Örnekler Konferans›” 11-13 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Baflkent
Ö¤retmenevi'nde gerçeklefltirildi. MEB Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›'n›n
çocuklarda do¤a sevgisi ve bilinci oluflturmak amac›yla düzenlendi¤i konferansta,
bahçe düzenlemesi alan›nda iyi örnekler sunan ve konferansa kat›lan 24 okulun
çal›flmalar›n› ve okullar›n› tan›tan sergiler de yer ald›. Ayr›nt›l› bilgi için:
http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=1423

seküler toplumlarda ve laik devletlerde din e¤itimi:
türkiye ve almanya örnekleri
Goethe Enstitüsü ve Bilgi Üniversitesi Avrupa Çal›flmalar› Merkezi iflbirli¤i ile
düzenlenen “Seküler Toplumlarda ve Laik Devletlerde Din E¤itimi: Türkiye ve
Almanya Örnekleri” konferans› 7-8 Kas›m tarihlerinde Bilgi Üniversitesi
Dolapdere yerleflkesinde gerçeklefltirildi.
Farkl› din dersi modelleriyle ilgili deneyimlerin aktar›lmas›n› ve bu modellerin
Avrupa'y› kapsayan bir perspektiften de¤erlendirilmesini temel alan konferansta
din dersinin pedagojik ve geliflim psikolojisi boyutlar› da ele al›nd›. Konferans›n
birinci gününde “Din E¤itimin Tarihsel Geliflimi ve Bugünkü Toplumsal Ortam›”
bafll›kl› oturuma baflkanl›k yapan Sabanc› Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun
Terzio¤lu, ikinci gün, “Türkiye'de Mecburî Din Derslerinin Reformu için Yap›lan
Çal›flmalar” bafll›kl› bir sunum yapt›.

ted sempozyumu
Türk E¤itim Derne¤i (TED) “E¤itimde Yeni Ufuklar IV. Hizmet ‹çi E¤itimlerde
Yeni Yönelimler” sempozyumunu 6-7 Kas›m Tarihlerinde Ankara Bilkent
Otel'de gerçeklefltirdi. Sempozyumda Türkiye'deki hizmet-içi e¤itimlere genel
bak›fl, yeni yönelimler ve hizmet-içi e¤itimlerde Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n rolü
konular›nda paneller düzenlendi. Sempozyumun ikinci günü gerçeklefltirilen
panelde, içlerinde ERG koordinatörü Neyyir Berktay'›n da bulundu¤u çeflitli
sivil toplum örgütlerinden panelistler Türkiye'de hizmet-içi e¤itim
uygulamalar›n›n etkilili¤ini tart›fl›p çözüm önerilerini sundu.

çocuk koruma projesi
Türkiye'de çocuk haklar›n› korumay› amaçlayan yeni bir proje 31 Ekim'de
Ankara'da bafllat›ld›. Avrupa Birli¤i'nden finansal destek alan “Çocuk Koruma
Mekanizmalar›n›n ‹l Düzeyinde Modellenmesi” projesi UNICEF'in teknik
deste¤iyle T.C. Hükümeti taraf›ndan yürütülecek. “Türkiye'de Çocuklar için
‹yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do¤ru” _ di¤er ad›yla “Önce Çocuklar” _
projesini temel alan bu proje, güç durumdaki çocuklarla çal›flan profesyonelleri
e¤itme, 12 öncelikli ilde ilgili kurumlar aras›nda eflgüdüm mekanizmalar›
oluflturma ve ülke ölçe¤inde bir izleme sistemi kurma amaçlar›n› tafl›yor. Proje
ek olarak, okula hiç gitmemifl veya okuldan ayr›lm›fl çocuklar›n örgün e¤itime
devam›n› sa¤lamaya yönelik bafllat›lan telafi e¤itiminin uygulanmas›na da
destek verecek. http://www.unicef.org/turkey/hm/_hm1.html

uluslararas› gençlik vakf›'n›n global ortakl›k toplant›s›
Uluslararas› Gençlik Vakf›'n›n “Bilginin Paylafl›lmas›: Yeni Fikirlerin
Gelifltirilmesi” (Sharing Knowledge: Advancing Innovation) bafll›kl› Global
Ortakl›k Toplant›s› 20- 22 Eylül tarihleri aras›nda ‹stanbul Dedeman Otel'de
gerçeklefltirildi. Konferansta global ortakl›k a¤›n›n geniflletilmesi, gençli¤in
geliflimi ve dünya genelinde gençlerin yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi için
neler yap›labilece¤i tart›fl›ld›. ERG koordinatörü Neyyir Berktay, “E¤itimde
Elefltirel Konular: Teknoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Reform” bafll›kl› oturuma
yorumcu olarak kat›ld›.

dünyadan
unesco uluslararas› e¤itim konferans›
UNESCO Uluslararas› E¤itim Bürosu taraf›ndan düzenlenen
48. Uluslararas› E¤itim Konferans› 25-28 Kas›m tarihleri
aras›nda Cenevre'de gerçeklefltirildi. Konferans›n bu y›lki
temas› “Kapsay›c› E¤itim: Gelece¤e Giden Yol”du. Haz›rl›klar›
dünyan›n farkl› yerlerinde dört konferans ve dokuz çal›fltayla
yap›lan toplant›ya birçok ülkeden e¤itim bakanlar› ve
müsteflarlar, araflt›rmac›lar, uluslararas› kurulufllar›n
temsilcileri ve sivil toplum temsilcileri kat›ld›.
‹lk olarak 48. Uluslararas› E¤itim Konferans›'nda sunulan “Herkes ‹çin E¤itim
2009 ‹zleme Raporu” (EFA Global Monitoring Report 2009) çocuk, genç ve
yetiflkinlerin e¤itim olanaklar›ndan yararlanmas› ile do¤rudan ilgili olan e¤itimin
yönetiflimi, finansman› ve yönetimi konular› üzerinde odaklan›yor. Bu ‹ngilizce
yay›na ve konferans hakk›nda daha fazla bilgiye ulaflmak için:
http://www.unesco.org/en/education/efareport/
http://www.unesco.org/en/education/efareport/singleview/news/2009_efa_global_monitoring_report_launched_at_international_c
onference_on_education_in_geneva_ice/back/633/

“korkusuz ö¤renim” kampanyas›
“Korkusuz Ö¤renim” (Learn Without Fear) kampanyas› çocuklar›n güven içinde
okula gidebilecekleri ve fliddete u¤rama tehdidi içermeyen kaliteli bir ö¤renme
deneyimine eriflebilecekleri bir dünya vizyonuna sahip. 12-14 Kas›m tarihleri
aras›nda Hamburg'da yap›lan konferans “Korkusuz Ö¤renim - fiiddete Toplumsal
Cinsiyet Perspektifinden Bakmak” bafll›¤›n› tafl›yor ve güvenli ve çocuk dostu
e¤itim ortamlar› oluflturmaya dönük savunu çal›flmalar›n› desteklemek amac›yla
öneriler sunmay› amaçl›yordu. Konferans hakk›nda daha fazla bilgi için:
http://www.learnwithoutfear.de/

trialog okullar yar›flmas›
Herbert Quandt Vakf›'n›n Düzenledi¤i Avrupal› kimlik ve kültürel ço¤ulculuk
üzerine düzenlenen Trialog Okullar› yar›flmas›n›n ödül töreni 25 Ekim'de
Bad Homburg'ta gerçeklefltirildi. Berlin ve Hesse'den 7 okula toplam 65.000
avro tutar›nda ödül verildi. ERG Koordinatörü Neyyir Berktay bu törene kat›larak,
ödül verdi.

yurttafll›k ve insan haklar› e¤itimi için sivil iflbirlikleri
“Yurttafll›k ve ‹nsan Haklar› E¤itimi ‹çin Sivil ‹flbirlikleri” forumu Avrupa
Konseyi taraf›ndan 9-10 Ekim 2008 tarihlerinde Strasbourg'ta gerçeklefltirildi.
49 ülkeden 200'ü aflk›n kat›l›mc›, insan haklar› ve demokratik yurttafll›k e¤itiminin
ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde gelifltirilmesi için neler yap›labilece¤ini
ve bu alandaki iyi örnekleri tart›flt›.
Foruma Türkiye'den, biri MEB Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›'ndan biri sivil
toplum alan›ndan olmak üzere iki kifli kat›ld›. Sivil toplum alan›ndan kat›lan
ERG koordinatörü Neyyir Berktay, forumun birinci gününde “Yurttafll›k ve
‹nsan Haklar› E¤itimi için Sivil ‹flbirlikleri- Kavramlar› Araflt›rmak” konulu
oturumun baflkanl›¤›n› yapt›. Daha fazla bilgi için:
http://www.coe.int/t/e/ngo/public/EDCNGOForum_Final_Dec_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/NGOs_Corner/cit2008_24%20_age
nda_ForumOct08_1July_en.asp

ERG, bu e-bültene katk›lar›ndan dolay›
‹rem Aktafll› ve Nilüfer Akal›n'a teflekkür eder.

Tepe Akfen

Türkiye'de ‹lkö¤retim
Okullar›nda Okulu Terk ve
‹zlenmesi ile Önlenmesine
Yönelik Politikalar
doç. dr. fatofl gökflen
yrd. doç. dr. zeynep cemalc›lar
dr. can fuat gürlesel
(açev, erg, ka-der ortak yay›n›)
erg, haziran 2008

öneriyoruz
“Bir Bak›flta
E¤itim 2008:
OECD
Göstergeleri”
ülkelerin, di¤er
ülkelerin
performanslar›
›fl›¤›nda
kendilerine bakmas›n›
kolaylaflt›rmaktad›r. Bu yay›n
e¤itim sistemlerinin performans›
üzerine zengin, güncel ve
karfl›laflt›r›labilir bir dizi gösterge
sunmakta ve uluslararas›
ba¤lamda e¤itimin güncel
durumunun nas›l ölçülece¤i
konusunda profesyonel anlamda
ulafl›lm›fl olan görüfl birli¤ini
ortaya koymaktad›r. Göstergeler
kimlerin e¤itime kat›ld›¤›n›, ne
kadar harcama yap›ld›¤›n›, e¤itim
sistemlerinin iflleyiflini ve elde
edilen sonuçlar› ele al›yor. Bu
‹ngilizce yay›na afla¤›daki
internet adresinden
ulaflabilirsiniz:
http://www.oecd.org/dataoecd
/23/46/41284038.pdf
UNESCO
Kardefl Okullar
A¤›'n›n
(ASPnet) Ekim
ay›nda
yay›mlad›¤› “
Kaliteli E¤itimde
‹yi Örnekler
Seçkisi” bafll›kl› yay›nda ASPnet
okullar›nda uygulanan 20 iyi
örne¤e yer veriliyor. ‹lk seçki dört
ana konuya odaklan›yor:
- Kapsay›c› E¤itim
- Sürdürülebilir Kalk›nma için
E¤itim
- Kültürleraras› Diyalo¤u
Destekleyen E¤itim
- ‹nsan Haklar› E¤itimi
Bu ‹ngilizce derlemeye afla¤›daki
internet adresinden
ulaflabilirsiniz:
http://unesdoc.unesco.org/ima
ges/0016/001627/162766E.pdf
“Çocuk
Haklar›na dair
Sözleflme'nin
(ÇHS)
Uygulanmas›n›
‹zleme ve
Raporlanmas›
Konusunda
Kapasite Gelifltirilmesi” projesi
kapsam›nda haz›rlanan rapor,
Türkiye'de çocuk haklar›n›n
durumunu kat›l›mc› çocuklar›n
gözünden ortaya koymay›
amaçlamaktad›r. Çocuklar›n
Kat›l›m› Modeli kullan›larak
oluflturulan bu rapor ile kat›l›mc›
çocuklar›n; insan haklar› genel
çerçevesi dahilinde çocuk haklar›,
çocuk haklar›n›n korunmas› ve
güçlendirilmesi konusundaki
düflünce, deneyim ve önerileri bir
araya getirilmifltir.
Bu rapora afla¤›daki internet
adresinden ulaflabilirsiniz:
http://www.cocukhaklariizleme
.org/_media/1/68.pdf

akl›n›zda bulunsun
Ö¤rencilerinizi s›k› bir
çal›flmadan sonra ödüllendirmek
ya da s›k›ld›klar› bir anda motive
etmek isterseniz, hem e¤lenceli
hem de sözlü ifade ve iletiflim
becerilerini gelifltirecek bir etkinlik
uygulayabilirsiniz.
Öncelikle ö¤rencileri dörderli
gruplara ve her bir dörderli
grubu kendi içinde ikiflerli
tak›mlara ay›r›n. ‹ki kiflilik
tak›mlardan biri A di¤eri B
tak›m› olsun.
A tak›m›ndan tarif ederek
çizilebilecek bir nesne bulup
bunu B tak›m›n›n
oyuncular›ndan birine
söylemesini isteyin. Bu ö¤renci
nesneyi geometrik flekiller
arac›l›¤›yla tak›m arkadafl›na
tarif etmeli. Ancak tarif eden,
arkadafl›n›n ne çizdi¤ini
görmemeli.
Mesela nesne ev olsun:
Ö¤renci, “bir dikdörtgen çiz,
dikdörtgenin tam üzerine ve
dikdörtgene bitiflik bir üçgen
çiz... Çizdi¤in dikdörtgenin içine
birbirine paralel iki küçük kare
çiz…” ve benzer tariflerle çizimi
arkadafl›na anlatmal›.
Resmi çizen, duydu¤undan ne
anlad›ysa onu çizmelidir.
Çizimle ilgili herhangi bir soru
soramaz. Örne¤in, “büyük mü,
küçük mü, arada boflluk olsun
mu, bitiflik mi olsun, sa¤›na m›,
soluna m›…” gibi sorular
sorulmaz. Ö¤rencinin
anlatacaklar› bitti¤inde tak›m
arkadafl› bu nesnenin ne
oldu¤unu bilmeye çal›flmal›.
Bu soyut düflünme egzersizi
çocuklar›n hem iletiflim
becerilerini hem de tak›m
çal›flmas› yapma yetkinli¤ini
gelifltirecektir. Kaynak:
http://www.educationworld.com/a_lesson/friday/frid
ay026.shtml
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