herkes için kaliteli e¤itim

ERG E-BÜLTEN
haziran-temmuz 2008

erg’den haberler

yeni erg yay›nlar›

e¤itimde haklar çal›ﬂtaylar›
ERG'nin Haziran 2007'den bu yana Avrupa Birli¤i deste¤iyle sürdürdü¤ü
“E¤itimde Haklar Projesi” kapsam›nda yürütülen ve e¤itimde haklar
alan›nda uluslararas› ve ulusal mevzuat aras›ndaki uyum fark›n› yorumlayan
araﬂt›rmalar›n ilk bulgular› 3 Haziran 2008'de Ankara'da ve 11 Haziran
2008'de ‹stanbul'da sunuldu. Çal›ﬂtaylara Milli E¤itim Bakanl›¤› temsilcileri,
hukukçular, e¤itim, insan ve çocuk haklar› alanlar›nda çal›ﬂan sivil toplum
kurumlar›ndan temsilciler ve akademisyenler kat›ld›.

e¤itimde iyi örnekler sakarya'dayd›
ERG ve Sakarya ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü
iﬂbirli¤iyle ve Friedrich
Ebert Stiftung
Derne¤i'nin deste¤iyle
düzenlenen "E¤itimde
‹yi Örnekler Konferans›
Sakarya Çal›ﬂtay›"
19 Haziran 2008'de
Sakarya Fen Lisesi'nde yap›ld›. ‹l genelinden yaklaﬂ›k 200 ö¤retmenin kat›l›m›yla
gerçekleﬂen çal›ﬂtayda, 20 iyi örnek yarat›c›lar› taraf›ndan sunuldu.

“e¤itimde ve toplumsal kat›l›mda cinsiyet eﬂitli¤inin
sa¤lanmas› projesi”nin ard›ndan
AÇEV, ERG ve KA-DER'in ortaklaﬂa yürüttü¤ü proje
3,5 y›l›n ard›ndan sona erdi. 20 Haziran 2008'de
‹stanbul'da düzenlenen ve projeye katk›da bulunan
birçok kiﬂiyi bir araya getiren kapan›ﬂ konferans›nda
proje etkinlikleri de¤erlendirildi, bu alandaki çal›ﬂmalar›n
projenin ard›ndan da sürdürülece¤i ifade edildi.
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öneriyoruz
almanya-türkiye ö¤retmenler buluﬂmas›
ERG ve Herbert Quandt-Stiftung ortakl›¤›nda 20-27 Temmuz 2008 tarihinde
‹stanbul'da gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmaya Almanya'dan ve Türkiye'den toplam
18 ö¤retmen kat›ld›. Buluﬂma süresince gerçekleﬂtirilen sunumlar, paneller ve
atölye çal›ﬂmalar› yoluyla ö¤retmenler iki ülkenin e¤itim sistemleri hakk›nda bilgi
ve görüﬂlerini paylaﬂma, kültürleraras› ö¤renme konusunda birlikte çal›ﬂma,
toplumsal cinsiyetin e¤itim alan›ndaki yans›malar›n› de¤erlendirme ve her iki
ülkedeki toplumsal cinsiyet, din, e¤itim ve siyaset alanlar›ndaki güncel geliﬂmeleri
tart›ﬂma olana¤› buldu.

erg'nin a¤ustos-eylül etkinlikleri
a¤ustos-eylül döneminde hayata geçecek web siteleri:
• ERG web sitesinin ‹ngilizce sürümü, www.erg.sabanciuniv.edu
• “E¤itimde Haklar Projesi” kapsam›nda haz›rlanan web sitesi, www.egitimdehaklar.org
yeni yay›nlar:
• “E¤itimde Haklar Projesi” yay›nlar›
• ﬁili'de e¤itim reformuna iliﬂkin bilgi notu
• E¤itimde toplumsal cinsiyet eﬂitli¤i konulu politika notu

türkiye’den
milli e¤itim bakanl›¤›'n›n kapasitesinin geliﬂtirilmesi projesi
(mebgep) baﬂl›yor
Avrupa Birli¤i mali deste¤iyle yürütülecek üç y›ll›k projenin genel hedefi,
uluslararas› standartlarla uyumlu, etkili, verimli ve kaliteli bir ulusal e¤itim
sistemine katk›da bulunmak. MEB'in yeniden yap›land›r›lmas› kapsam›nda,
Bakanl›k'›n yönetiﬂim, organizasyon, idare, finans, de¤erlendirme ve izleme
alanlar›ndaki kapasitesinin güçlendirilmesi öngörülüyor. Daha fazla bilgi için:
http://projeler.meb.gov.tr/pkm/

milli e¤itim bakanl›¤›'ndan "okuma-yazma ö¤retimi kampanyas›”
3 Haziran 2008 tarihli bir genelgeyle duyurulan kampanyan›n amac›, özellikle
kalk›nmada öncelikli iller ve göç alan illerde yaﬂayan, sosyo-ekonomik aç›dan
dezavantajl›, e¤itim olanaklar›ndan yararlanamam›ﬂ, zorunlu ö¤retim ça¤›n›
geçirmiﬂ, genç k›z ve kad›nlar baﬂta olmak üzere okuma yazma bilmeyen yaklaﬂ›k
beﬂ milyon kiﬂinin üç milyonunu dört y›lda okur-yazar duruma getirmek. Daha
fazla bilgi için: http://cygm.meb.gov.tr/

küresel yurttaﬂl›k için e¤itim
Uluslararas› E¤itim Birli¤i (AIE), 24-26 Ekim 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul'da
“Uluslararas› E¤itim: Kültürleraras› Anlay›ﬂa Bir Köprü” temal› bir konferans
düzenliyor. Enka Okullar›'n›n ‹stinye'deki Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde
gerçekleﬂecek konferans›n ana temalar› ﬂunlar: kültürleraras› fark›ndal›k tan›mlar›,
yorumlar› ve konular›, kültürleraras› anlay›ﬂ, kültürleraras› e¤itim ve bunlar›n
uluslararas› e¤itimle ilgisi; müfredat modelleri; kültürleraras› e¤itimi
desteklemede fark yaratan ortakl›klar ve programlar; ö¤rencinin s›n›f içinde
ö¤renmesi; resmi olmayan ortamlarda kültürleraras› anlay›ﬂ; yeni ö¤retmenlerin
e¤itimi; ö¤retmenler ve yöneticilerin devam eden mesleki geliﬂimi, kurum
yönetimi ve idaresi; ve kültürleraras› ö¤renme için ölçme ve de¤erlendirme.

dünyadan
dünya mülteciler günü kutland›
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) bu y›lki
Dünya Mülteciler Günü için “koruma” temas›n› seçti. Dünyada ﬂu anda toplam
14 milyon mülteci bulundu¤u tahmin ediliyor. Her y›l 20 Haziran'da düzenlenen
etkinlikler, mülteci olman›n güçlükleri üzerine düﬂünme f›rsat› sa¤l›yor.
Çat›ﬂman›n ortas›nda kalan, bar›nacak yer bulmak ve karn›n› doyurmak için
mücadele eden mülteci çocuklar için e¤itim hakk›n›n gerçekleﬂtirilmesi ço¤u
zaman olas› de¤il. Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim Hakk› Özel Raportörü Vernor Muñoz
Villalobos 2008 y›l› raporunda acil durum hallerinde e¤itimin önemi konusunun
alt›n› çiziyor ve e¤itimin, çat›ﬂmalara ve do¤al afetlere verilecek yan›t›n ayr›lmaz
bir parças› olmas› gerekti¤ini belirtiyor. Rapora göre, okula gitmeyen 72 milyon
çocu¤un üçte biri 'k›r›lgan' olarak nitelenen devletlerde yaﬂ›yor. Muñoz Villalobos
ayr›ca, savunmas›z gruplar›n e¤itim sistemine dahil edilmesinde hükümetlerin
rolünün alt›n› çiziyor. Daha fazla bilgi için: http://ineesite.org/uploads/
documents/store/doc_1_Special_Rap_Report_2008.pdf
Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i Mülteci Destek Program›'n›n üç ayda bir yay›mlad›¤›
“Mültecilerin Sesi”nin 20 Haziran Mülteciler Günü Özel Say›s›'nda mültecilerin
hayatlar›ndan kesitler yer al›yor. Mültecilerin e¤itimine iliﬂkin bir yaz› da içeren
bu özel say›ya aﬂa¤›daki internet adresinden Türkçe ya da ‹ngilizce olarak
ulaﬂabilirsiniz: http://www.hyd.org.tr/?pid=642

Birleﬂmiﬂ
Milletler K›z
Çocuklar›n›n
E¤itimi Giriﬂimi
(UNGEI)
“Bar›ﬂ›n
Baﬂlad›¤› Yer:
Çat›ﬂmalar›n
Engellenmesi ve Bar›ﬂ›n ‹nﬂas›nda
E¤itimin Rolü” (Where Peace
Begins: Education's Role in
Conflict Prevention and
Peacebuilding) baﬂl›kl› bir rapor
haz›rlad›. Raporda, çat›ﬂman›n
çocuklar ve çocuklar›n e¤itimi
üzerindeki etkisine de¤iniliyor.
Ayr›ca, e¤itimin çat›ﬂmalar› nas›l
ﬂiddetlendirebilece¤i ya da do¤ru
e¤itimin bar›ﬂ inﬂas›na nas›l katk›
sa¤layabilece¤i çocuklar›n bak›ﬂ
aç›s› temel al›narak aç›klan›yor.
Bu raporun ‹ngilizce sürümüne
aﬂa¤›daki internet adresinden
ulaﬂabilirsiniz:
http://www.ungei.org/resource
s/files/doc_1_200803_Where_Pe
ace_Begins.pdf
Mülteci
Kad›n ve
Çocuklar için
Kad›n
Komisyonu
(Women's
Commission for Refugee Women
and Children) taraf›ndan
yay›mlanan “E¤itim Hakk›n›z:
Yerinden Edilmiﬂ Topluluklar ve
Mülteciler için El Kitab›”( Your
Right to Education: A Handbook
for Refugees and Displaced
Communities) adl› resimli el kitab›
mültecilerin ve yerinden edilmiﬂ
çocuklar›n kaliteli e¤itime
ulaﬂmalar›n› sa¤lamaya katk›da
bulunmak amac›yla haz›rlanm›ﬂ.
Bu el kitab›n›n ‹ngilizce sürümüne
aﬂa¤›daki internet adresinden
ulaﬂabilirsiniz:
http://www.womenscommissio
n.org/pdf/right_to_ed_handbo
ok.pdf

akl›n›zda bulunsun
Okula dönüﬂ zaman› yaklaﬂt›kça
ö¤rencilerle birlikte ö¤retmenleri
de ilk gün heyecan› sarmaya
baﬂlar. E¤er ilk gün siz ve
ö¤rencileriniz için zorlu geçiyorsa
birkaç küçük etkinlik ile o günü
çekici k›labilir, ö¤rencilerin okula
al›ﬂmas›n›, birbirleriyle ve sizinle
kaynaﬂmalar›n› h›zland›rabilirsiniz.
Ö¤renciler kendilerini
tan›t›c› 4-5 ifade yaz›p alt›na
“ben kimim?” yazar. Yaz›lan
ka¤›tlar toplan›r ve içlerinden
biri seçilir, s›n›ftan bu ka¤›d›
yazan›n kim oldu¤unu bilmeleri
istenir. ‹fadelerin sahibinin kim
oldu¤unu do¤ru tahmin edene
yeni ka¤›d› seçme ve oyunu
yönetme olana¤› verilir.
Oyun bittikten sonra ka¤›tlar
s›n›f kütüphanesine konulabilir.
Böylelikle ö¤renciler dosyay› y›l
boyunca kar›ﬂt›r›p birbirlerini
daha iyi tan›ma f›rsat› bulur.
Ö¤rencilerinizden kendilerini
ö¤retmen olarak hayal
etmelerini ve ö¤retmen olsalard›
okulun ilk gününü nas›l
de¤erlendireceklerini
yazmalar›n› isteyebilir,
böylelikle hem ö¤rencilerin
yazma becerileri hakk›nda
bilgilenmiﬂ hem de yeni etkinlik
fikirleri edinmiﬂ olursunuz.
Ö¤rencilerden, yaz boyunca
ne yapt›klar›n› yazmalar›n›
istemek yerine, yaz›n güzel
vakit geçirmelerini sa¤layan
kiﬂiye bir teﬂekkür mektubu
yazmalar› da istenebilir.

Tepe Akfen

ERG, bu e-bültene katk›lar›ndan dolay› ‹rem Aktaﬂl›'ya teﬂekkür eder.

Görüﬂ ve önerileriniz için:
SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
Karaköy ‹letiﬂim Merkezi
Bankalar Caddesi 2, Kat 5
Karaköy 34420 ‹stanbul
T +90 (212) 292 50 44
F +90 (212) 292 02 95
E erg@sabanciuniv.edu
www.erg.sabanciuniv.edu

