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 ERG’nin değerli dostları,

  

 Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sizlere sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. 

Bu vesileyle sizlerle destek ağımızın güçlendiği yeni bir döneme girdiğimizi

paylaşmaktan mutluluk duyarım.

  

 27 Aralık 2010 tarihinde Sayın Rahmi Koç himayelerinde düzenlenen bir davette

Türkiye’nin öncü kuruluşlarının değerli temsilcileri ile bir araya geldik. Aralarında

mevcut destekçilerimize ek olarak Borusan Holding, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Mehmet

Zorlu Vakfı, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Sancak Vakfı, The Marmara İstanbul Turizm ve

Otelcilik ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın da bulunduğu davette ERG’ye verilen destek

taahhütleri, eğitim reformuna ve “herkes için kaliteli eğitim” hedefimize desteğin

önemli bir göstergesiydi.

  

 ERG’nin kuruluşundan bu yana harekete geçirdiği bu destek ağı eğitim konusunda

bir seferberliği simgeliyor. Derslik ve okul binası ihtiyacının giderek azaldığı, eğitimde

süreçlere ve insan kaynaklarına yatırım yapmanın aciliyetinin ortaya çıktığı bir

dönemde eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve

çözüm seçenekleri geliştiren ERG’ye verilen desteğin sürdürülebilir olması büyük

önem taşıyor.

  

 ERG çalışmalarını izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ederek, sizi gelişmelerle baş

başa bırakıyorum.

  

 Saygılarımla,

  

   

 ERG yenilenen yüzüyle aranızda!

Yeni internet sayfamızı ziyaret

etmek için:

 http://www.erg.sabanciuniv.edu

 Sayfamıza ilişkin beklenti, görüş ve

önerilerinizi bizimle paylaşmanızı

içtenlikle diliyoruz.

 

ERG Ekibi
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 Prof. Dr. Üstün Ergüder

 Direktör

 Eğitim Reformu Girişimi

  

  

 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2011'E 1000'İ AŞKIN BAŞVURU

YAPILDI!

  

 2011 yılında gerçekleştirilecek 8. Eğitimde İyi Örnekler

Konferansı için sunuş başvuruları 21 Ocak’ta sona erdi. İÖK

2011'e 1000'i aşkın başvuru gerçekleştirildi. Başvurular çağrı

mektubunda belirtilen ölçütlere göre hakem ve seçici kurul

üyeleri tarafından değerlendirilecek ve 26-27 Şubat tarihlerinde

yapılacak seçici kurul toplantısı sonucunda konferansta

sunulacak iyi örnekler belirlenecek.

 

İÖK 2011, 9 Nisan 2011 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nde

gerçekleşecek. Üniversite öncesi örgün ve yaygın eğitim

kapsamında aşağıdaki alanlarda iyi uygulama/materyal

örnekleri sunulacak.

   

 Öğrenme–Öğretme Etkinlikleri (Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim)

 Ölçme ve Değerlendirme

 Özel Eğitim

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 Eğitimde Katılımcı İşbirliği

 Meslek Eğitimi Özel Başvuru Alanı

 

Katılımcı kayıtları 7 - 18 Mart tarihlerinde alınacak. Bilgi için: 

www.egitimdeiyiornekler.org

 

  

  

  

 "MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE" PROJESİ BAŞLIYOR!

  

 ERG, 2006 yılında Vehbi Koç

Vakfı’nın (VKV) desteği ve Milli

Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Koç

Holding tarafından başlatılan

"Meslek Lisesi Memleket

Meselesi" projesi kapsamında,

Türkiye’de mesleki eğitiminin

kalitesini artırmak amacıyla Koç

Holding ile işbirliği anlaşması

imzaladı. İşbirliğinin duyurulduğu

basın toplantısında Koç Holding

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa

V. Koç ve ERG Direktörü Prof. Dr.

 Üstün Ergüder proje hakkında görüşlerini dile getirdiler. Türkiye'de meslek eğitiminin

kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlayan "Meslek Eğitiminde

Kalite" projesi, kaliteyi artırma potansiyeline sahip kamu, özel ve sivil sektör

işbirliklerinin oluşmasını özendirmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

 

  

 Bilgi için:erg.sabanciuniv.edu/meslekegitimindekalite

  

  

  

 EĞİTİMDE HAKLAR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

 

döneminde ERG tarafından ağırlıklı

olarak akademisyenlerin ve sivil

toplum kuruluşu temsilcilerinin

katılımıyla düzenlenen toplantılardaki

tartışmaları dayanak alan politika

notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 TOPLUMSAL UZLAŞMA ARACI

OLARAK EĞİTİMİN ROLÜ

  

 Tarih Vakfı tarafından, Şubat 2009-

Temmuz 2010 tarihleri arasında

gerçekleştirilen “Toplumsal Uzlaşma

Aracı Olarak Eğitimin Rolü” projesi

kapsamında “Ortaöğretim Kürt Dili

ve Edebiyatı Ders Kitabı” yayımlandı.

  

 Kitaba ulaşmak için tıklayınız:

 http://www.tarihvakfi.org.tr/

tup/download/TV_KDE.pdf

  

 Toplumsal barışın inşasında eğitimin

rolü üzerine hazırlanan “Burada

Benden De Bir Şey Yok Mu

Öğretmenim?” adlı rapor ise, proje

kapsamında yürütülen ve Kürt

sorunu üzerinden eğitim sürecinin

çatışma ortamına etkisini anlamaya

çalışan alan araştırmasının

sonuçlarını değerlendiriyor.

  

 Rapora ulaşmak için tıklayınız:

 http://www.tarihvakfi.org.tr/tup/

download/TV_final_rapor.pdf

 

 

 

 EĞİTİM FARK YARATIR : BİNYIL

KALKINMA HEDEFLERİNE

DOĞRU(EDUCATION COUNTS:

TOWARDS THE MILLENIUM

DEVELOPMENT GOALS)

  

 UNESCO, Eylül 2010’da

gerçekleştirilen Binyıl Kalkınma

Hedefleri zirvesinde yer alan

sergiden yola çıkarak “Eğitim Fark

Yaratır” broşürünü hazırladı. Eğitimin

sosyal kalkınma üzerindeki etkisini

istatistiksel verilerle açıklayan ve

eğitimin dünya çapında nasıl fark

yaratabileceğini görsellerle sunan

broşüre ulaşmak için tıklayınız:

  

 http://unesdoc.unesco.org/images

/0019/001902/190214e.pdf

  

  

  

 OECD YAYINI : OKULU TERK VE

OKULDAN ERKEN AYRILMAYLA
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ERG Kasım ve Aralık aylarında “Eğitimde Haklar” çalışmaları

kapsamında “çiftdillilik ve eğitim” konusunda yürüttüğü

çalışmalara ağırlık verdi.

 

27 Kasım’da köşe yazarlarıyla gerçekleştirilen buluşmada

"Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir Çözümler için

Atılması Gereken Adımlar” politika notu tartışıldı. Politika notu 8

Aralık'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP)

kapsamında sunulan “Eğitimde Haklarım Var!” projesinin ilk

yarıyıl eğitimleri tamamlandı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları

Birimi’nin (ÇOÇA) gönüllü desteğiyle yürütülen eğitimlerde

üniversite öğrencileriyle çocuk hakları, eğitim hakkı ve

çocuklarla hak-temelli çalışma konularına odaklanıldı. 20

Aralık’ta üniversite öğrencileri, ÇOÇA’nın çocuklarda insan

haklarına ilişkin farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla

 

geliştirdiği “Söz Küçüğün” kutu oyununu oynamak üzere Gebze Cumaköy’deki

Gayrettepe Rotary Kulübü İlköğretim Okulu’na ilk ziyaretlerini yaptı.

  

  

 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KSGM) “KADINLARIN VE KIZ

ÇOCUKLARININ EĞİTİM, ÖĞRETİM, BİLİM VE TEKNOLOJİYE ERİŞİMLERİ”

TOPLANTISI

  

 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) kadın erkek eşitliğinin

sağlanması, kadınların güçlendirilmesi ve kadının insan haklarının geliştirilmesi

amacıyla 22 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında “Kadınların Tam İstihdama ve İyi İşe

Erişimlerinin Teşvik Edilmesi de Dahil Kadınların ve Kız Çocuklarının Eğitim, Öğretim,

Bilim ve Teknolojiye Erişimleri” teması üzerine bir oturum düzenleyecek. Bu alanda

kamudan ve sivil toplumdan temsilcilerin katılımıyla 9-10 Aralık 2010’da düzenlenen

KSK hazırlık toplantısına ERG ekibinden Işık Tüzün ve Nihan Köseleci katıldı.

  

  

  

 BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NDE SOSYOLOJİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI BİRİMİ

AÇILDI

  

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü altında Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları

Birimi kuruldu. Birim, ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ile akademi arasında köprü

görevi görmeyi, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı, ders kitapları

konusunda çalışmalar yapmayı hedefliyor. Birimin ayrıca kimlik, demokratikleşme,

yurttaşlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık gibi konu ve kavramların ilk ve

ortaöğretim düzeyinde nasıl ele alınabileceğine dair materyaller geliştirmesi ve bu

konularda eğitim seminerleri düzenlemesi amaçlanıyor. Eğitim alanında yapılan

çalışmaların geniş bir eğitimci kitlesi ile paylaşılmasını sağlayacak bir platform işlevi

görmeyi de hedefleyen birimin ilk projesi Global Dialogue ve Açık Toplum Vakfı

tarafından destekleniyor. “Ayrımcılık, Kalıpyargılar ve Önyargılar: Sosyolojik ve

Eğitimsel Perspektifler” başlıklı proje, ayrımcılık konusunda uzmanlaşmış bir eğitici

grup yetiştirmeyi, bu öğretmen grubunun yönlendirmesiyle akademisyenlerin

ayrımcılığın farklı boyutları konusunda metinler hazırlamasını ve ayrımcılık

konusunda örnek dersler üretilmesini hedefliyor.

  

  

  

 EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ

  

 Milliyet Gazetesi ve Çağdaş

Yaşamı Destekleme Derneği

(ÇYDD) tarafından ortaklaşa

OKULDAN ERKEN AYRILMAYLA

MÜCADELE İÇİN GELİŞTİRİLEN

POLİTİKALAR

  

 OECD ülkelerinde ortaöğretimde

okulu terke ilişkin uluslararası

araştırma verilerini inceleyen bu

rapor, karar alıcılara olası çözüm

yollarını sunmak adına hazırlandı.

Okulu terk kavramının literatürdeki

anlamlarını inceleyen rapor, aynı

zamanda bu olgunun arkasında

yatan nedenlerini de ele alıyor.

  

 Raporun İngilizcesine ulaşmak için

tıklayınız:

 http://www.oecd-ilibrary.org/

docserver/download/fulltext/

5km4m2t59cmr.pdf?expires=

1294056478&id=0000&accname= 

guest&checksum=C7CA70D86A73

BAFEC42EC0212789C304

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5km4m2t59cmr.pdf?expires=1294056478&id=0000&accname=guest&checksum=C7CA70D86A73BAFEC42EC0212789C304
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(ÇYDD) tarafından ortaklaşa

yürütülen “Baba Beni Okula

Gönder” kampanyası kapsamında

düzenlenen dördüncü çalıştay

“Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin

Rolü” konusuna odaklandı.

Çalıştaya ERG ekibinden Çiğdem

Tongal katıldı. Milliyet gazetesi

yazarı Abbas Güçlü’nün

moderatörlüğünü üstlendiği

çalıştayın ilk oturumunda

sorunlara ikinci oturumunda ise

çözüm önerilerine odaklanıldı.

  

 

 2009 ÖĞRENCİ BAŞARISINI BELİRLEME PROGRAMI (PISA) SONUÇLARI

AÇIKLANDI!

  

 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından

gerçekleştirilen, 15 yaş grubundaki öğrencilerin okuma,

matematik ve fen bilgisi alanlarındaki becerilerinin ölçüldüğü

araştırmada Türkiye 34 OECD üye ülkesi arasında 32nci

sırada yer aldı. Üç yılda bir yapılan araştırmaya Türkiye'nin

farklı bölgelerindeki 170 okuldan 4.996 öğrenci katıldı.

 

OECD tarafından hazırlanan PISA sonuç raporları için

tıklayınız:

http://www.pisa.oecd.org/document/61/0,3746,en_

32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html

 

ERG, PISA 2009 sonuçlarını farklı açılardan değerlendirdiği bilgi notunu Ocak 2011

sonunda paydaşlarla paylaşacak.

 

  

  

 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI

  

 İnsan Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 62. yıldönümünde,

2010 İnsan Hakları günü insan hakları savunucularına ve

onların ayrımcılığa karşı verdiği mücadeleye adandı.

“Ayrımcılığın sona erdirilmesi için çaba gösteren insan hakları

savunucuları” teması çerçevesinde çeşitli etkinlikler

gerçekleştirildi. Etkinliklere çok sayıda ülkenin Birleşmiş

Milletler (BM) merkez ofisleri de katıldı.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

http://www.un.org/en/events/humanrightsday/2010/
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