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TÜRKİYE’DE MATEMATİK
VE FEN BİLİMLERİ
ALANLARINDA ÖĞRENCİ
PERFORMANSI VE
BAŞARININ
BELİRLEYİCİLERİ: TIMSS
2011 ANALİZİ

Araştırmaya �l�şk�n düzenlenen
Eğ�t�m Pol�t�kası Sem�ner�’n� �zlemek
�ç�n tıklayınız.

 
10 YILDIR HERKES İÇİN
KALİTELİ EĞİTİM

 
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
KARS VE IĞDIR YEREL
ÇALIŞTAYLARI

ERG, 33 ve 34. Eğ�t�mde İy�
Örnekler Yerel Çalıştayları’nı
sırasıyla Kars ve Iğdır’da
düzenled�. Kars ve Iğdır İl M�ll�
Eğ�t�m Müdürlükler� ortaklığında ve
Fr�edr�chEbertSt�ftung Derneğ�
desteğ�yle düzenlenen çalıştaylara
toplamda yaklaşık 280 eğ�t�mc�
katıldı. 25 Haz�ran’da Kars Atatürk
Kız Tekn�k ve Meslek L�ses�’nde,  
27 Haz�ran’da �se Iğdır Anadolu
İmam Hat�p L�ses�’nde gerçekleşen

ULUSLARARASI EĞİTİM
KADEMELERİNE GEÇİŞ
KONFERANSI
MEB �le Dünya Bankası �şb�rl�ğ�yle
düzenlenen Uluslararası Eğ�t�m
Kademeler�ne Geç�ş Konferansı 
6 Temmuz’da İstanbul’da düzenlend�.
Etk�nl�ğe M�ll� Eğ�t�m Bakanı Nab�
Avcı, Dünya Bankası Türk�ye
D�rektörü Mart�n Ra�ser ve Dünya
Bankası Kıdeml� Eğ�t�m Ekonom�st�
Naveed Hassan Naqv� �le MEB
tems�lc�ler� ve yurt�ç�nden ve
yurtdışından eğ�t�mc�ler katıldı.
Konferansın "Türk�ye Deney�mler� ve
Türk�ye �ç�n Seçenekler" başlıklı
paneller�nde, 
ERG Pol�t�ka Anal�st� Alper D�nçer de
konuşmacılar arasında yer aldı.

 
TOPLUM TEMELLİ ERKEN
ÇOCUKLUK HİZMETLERİ
SUNUMU KILAVUZU 

MEB Temel Eğ�t�m Genel
Müdürlüğü’nün, Avrupa B�rl�ğ�’n�n
mal�, UNICEF’�n tekn�k desteğ�yle
yürüttüğü Okul Önces� Eğ�t�m�n
Güçlend�r�lmes� Projes� kapsamında
Yerel Yönetࠀmler, Sࠀvࠀl Toplum
Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve
İşveren Kuruluşları ࠀçࠀn Toplum
Temellࠀ Erken Çocukluk Hࠀzmetlerࠀ
Sunumu Kılavuzu yayımlandı. Prof.
Dr. Belma Tuğrul ve Doç. Dr. Hakkı
Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan
kılavuz, “özell�kle okulönces� eğ�t�me
er�ş�m� olmayan veya güçlükle er�şen
dezavantajlı kes�mler�n erken
çocukluk h�zmetler�nden ücrets�z
olarak yararlanmasını desteklemek
amacıyla yerel kuruluşların �şb�rl�ğ�
�le oluşturulacak h�zmet sunumuna
dayalı toplum temell� b�r yaklaşımın
gel�şt�r�lmes� �ç�n hazırlanmıştır.”
Kılavuzu görüntülemek �ç�n
tıklayınız.

 
10. KALKINMA PLANI
ONAYLANDI 
20142018 dönem�n� kapsayan 
10. Kalkınma Planı, 1 Temmuz’da

OECD EDUCATION AT A
GLANCE 2013 RAPORU
YAYIMLANDI 
OECD tarafından yayımlanan
Educatࠀon at a Glance 2013
raporunda, Türk�ye’n�n de aralarında
bulunduğu, OECD ve/veya G20
üyes� ülkelerde eğ�t�m�n durumuna
�l�şk�n çeş�tl� göstergeler ve
değerlend�rmeler yer alıyor. Zaman
�ç�nde �zlemey� ve karşılaştırmalı b�r
bakışı olanaklı kılan raporda şu ana
başlıklar ele alınıyor: eğ�t�m�n çıktıları
ve öğrenmen�n etk�s�; eğ�t�me ayrılan
mal� kaynaklar ve �nsan kaynakları;
eğ�t�me er�ş�m ve katılım, eğ�t�mde
�lerleme; öğrenme ortamları ve
okulların organ�zasyonu.

Raporun tamamına ulaşmak �ç�n
tıklayınız. Ayrıca, raporun Türkçe
özet�ne ve Türk�ye'ye �l�şk�n
bulgulara da er�şeb�l�rs�n�z.

 
SAVE THE CHILDREN’IN
OKURYAZARLIK DESTEĞİ
PROGRAMI VE DERS
DIŞINDA ÖĞRENMENİN
ETKİSİ

Save the Ch�ldren’ın Lࠀteracy Boost
(Okuryazarlık Desteğ�) Programı’na
�l�şk�n raporuna göre, çocuklara
okulda ve sınıf dışındak� etk�nl�kler
aracılığıyla okumayı erkenden
öğretmek okuma becer�ler�n�n
gel�şmes�nde etk�l� oluyor.
Katılımcılarının okuma alanında
kayda değer �lerleme kaydett�ğ�
bel�rt�len Lࠀteracy Boost Programı’nın
üç ana b�leşen�, çocukların okuma
becer�ler�n� ölçmek, öğretmenler�
eğ�tmek ve a�leler� sürece dah�l
etmek.

Bangladeş, Et�yopya, Malav�,
Mozamb�k, Nepal, Pak�stan ve
Z�mbabve’de yürütülen araştırmaya
göre okul dışında destek, kız
çocukların, yoksulluk �ç�nde
yaşayan çocukların ve ev�nde yeterl�
k�tap bulunmayan çocukların okuma
becer�ler�n�n gel�şmes�nde k�l�t role
sah�p. Araştırma raporunda,
programa katılan çocukların
eğ�t�mler�ne devam etme olasılığının
akranlarına göre daha yüksek
olduğu bel�rt�l�yor. Programın
sonuçlarını değerlend�ren Beyond
School Walls: A Boost for Readers
(Okul Duvarlarının Ötes�nde:

 

OYUNA GEL (2013)
13. İstanbul B�enal�’nde İKSV ve
PACE Çocuk Sanat Merkez�
�şb�rl�ğ�nde, Koç Hold�ng’�n desteğ�yle
çocuklar ve gençler �ç�n
gerçekleşt�r�len eğ�t�m programları bu
yıl da devam edecek. Çocuklar ve
gençler, eğ�t�m programı
kapsamında bu sene �lk kez b�r
sanatçı grubunun �ş�ne yaratıcı
katkılarda bulunacak. Maya Ersan
ve Ja�m�e Robson tarafından
2009’da Kanada’da kurulan yaratıcı
stüdyo Mere Phantoms, Antrepo
no.3’te yer alacak "Oyuna Gel
(2013)" �s�ml� enterakt�f gölge
enstalasyonlarını eğ�t�m programı
kapsamında çocukların ve gençler�n
yaratıcı katılımlarına açacak. 14
Eylül’den �t�baren b�enal�n sonuna
kadar haftada altı gün Antrepo
no.3’te gerçekleşt�r�lecek eğ�t�m
programları, 811, 1214 ve 1518
yaş grupları olmak üzere 3 farklı yaş
aralığı �ç�n 25’er k�ş�l�k gruplar
hal�nde yapılacak. Ücrets�z olarak
gerçekleşt�r�lecek eğ�t�m programına
katılım �ç�n rezervasyon yaptırmak
�stersen�z tıklayın.
B�enale �l�şk�n b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

GÖRSEL BASINDA ERG
ERG Koord�natörü Batuhan Aydagül,
10 Temmuz tar�hl� Söz Sende Özel
(HABERTÜRK) programında
Balç�çek İlter'�n SBS ve yen� sınav
s�stem�ne �l�şk�n sorularını yanıtlıyor.

ERG Koord�natör Yardımcısı Işık
Tüzün, 25 Temmuz tar�hl� İş�n Aslı
(TGRT) programında Ayşe
Düzkan'ın eğ�t�mde toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�ne �l�şk�n sorularını
yanıtlıyor.

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/ERG%20-TIMSS%202011%20Analiz%20Raporu-03.09.2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FDZznIn6L9k&feature=c4-overview&list=UUshAqQj0reY9s6kb_9jEDUQ
http://www.egitimreformugirisimi.org/node/1209
http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/23123442_finaltoplumtemellechpdf.pdf
http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/23123442_finaltoplumtemellechpdf.pdf
http://www.oecd.org/edu/eag2013%20%28eng%29--FINAL%2020%20June%202013.pdf
http://www.oecd.org/edu/eag-2013-sum-tr.pdf
http://www.oecd.org/edu/Turkey_EAG2013%20Country%20Note.pdf
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/BEYOND_SCHOOL_WALLS_LITERACY_BOOST_2013.PDF
http://www.youtube.com/watch?v=fcAUuP3z5Ew
mailto:hande.tonuk@iksv.org
http://13b.iksv.org/tr
http://www.youtube.com/watch?v=TkTcpjhPVHw&feature=c4-overview&list=UUshAqQj0reY9s6kb_9jEDUQ
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çalıştaylarda �y� materyal ve
uygulama örnekler� yaratıcıları
tarafından sunuldu ve çeş�tl� atölye
çalışmaları gerçekleşt�r�ld�.

 
DEMOKRATİK OKULLARA
DOĞRU: ÖĞRENCİLERİ VE
OKULLARI GÜÇLENDİREN
KATILIM UYGULAMALARI

Demokrat�k Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğ�t�m� Projes� H�be Programı
kapsamında İstanbul B�lg�
Ün�vers�tes� Çocuk Çalışmaları
B�r�m� (ÇOÇA) ve ERG tarafından
ortaklaşa yürütülecek olan proje 
15 Ağustos’ta başladı. 18 aylık proje,
çocukların, vel�ler�n, öğretmenler�n,
okul yönet�c�ler� ve çalışanlarının
eğ�t�m sürec�ne ve karar
mekan�zmalarına tam ve etk�n
katılımını sağlamayı kolaylaştırmak
amacıyla, paydaşların demokrat�k
vatandaşlık ve �nsan haklarına �l�şk�n
b�lg�, becer� ve olumlu tutum
ed�nmeler�n� destekleyerek, b�rl�kte
“katılımcı okul” uygulamaları
gel�şt�rme amacını taşıyor.

 

TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı.
N�tel�kl� �şgücünün küresel düzeyde
artan önem�ne vurgu yapan planda,
eğ�t�m alanında b�rçok pol�t�ka adımı
ben�msen�yor. Bunlar arasında,
öğretmenl�k mesleğ�n�n daha caz�p
hale get�r�lmes�; öğretmen yet�şt�ren
fakülteler �le okullar arasındak�
etk�leş�m�n güçlend�r�lmes�; öğretmen
yet�şt�rme s�stem�n�n, öğretmen ve
öğrenc� yeterl�l�kler�n� esas alan,
k�ş�sel ve meslek� gel�ş�m� sürekl�
teşv�k eden, kar�yer gel�ş�m� ve
performansa dayanan b�r yapıda
düzenlenmes� de bulunuyor.

Plan çerçeves�nde temel yapısal
sorunlara çözüm üretmek amacıyla,
kurumlar arası etk�n koord�nasyon
gerekt�ren kr�t�k reform alanlarına
dönük hazırlanan Öncel�kl� Dönüşüm
Programları arasında Temel ve
Meslek� Becer�ler� Gel�şt�rme
Programı da yer alıyor. Bu
kapsamda MEB’e atfed�len başlıca
görevlerden b�r�n�n “ortaokul ve
l�selerde b�reysel yeteneklere göre
öğrenc�ler� yönlend�reb�lecek b�r
rehberl�k s�stem�n�n hayata
geç�r�lmes�” olduğu görülüyor. 10.
Kalkınma Planı’na er�şmek �ç�n
tıklayınız.

 

Okurlar �ç�n Destek) adlı yayına
er�şmek �ç�n tıklayınız.

ERG Pol�t�ka Anal�st� Dr. Alper
D�nçer, 15 Ağustos’ta CNNTÜRK’te
eğ�t�mde devamsızlık sorunu ve
ortaöğret�m�n yen�den
yapılandırılmasına �l�şk�n görüşler�n�
paylaşıyor.
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Görüş b�ld�rmek �ç�n lütfen tıklayınız.

Bülten� arkadaşlarınızla paylaşmak �ç�n
tıklayınız.
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Hakkımızda
2003 yılında “herkes �ç�n kal�tel� eğ�t�m” hedef� �le Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde hayata geçen Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�, Türk�ye’de toplumsal ve
ekonom�k gel�şmey� sağlayacak eğ�t�m reformu pol�t�kaları gel�şt�r�lmes�n� amaçlıyor. Devamı
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