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TÜRKİYE EĞİTİM
SİSTEMİNDE EŞİTLİK VE
AKADEMİK BAŞARI 
ERG Polഀ tഀka Analഀ stഀ Işıl Oral ve
Araştırma Asഀstanı E lഀeen McGഀvney
tarafından hazırlanan Türkퟛ�ye Eğퟛ�tퟛ�m
Sퟛ�stemퟛ�nde Eşퟛ�tlퟛ�k ve Akademퟛ�k Başarı
başlıklı araştırma raporu, 22 Mayıs'ta
düzenlenen bഀr basın toplantısı  lഀe
kamuoyuna sunuldu. Rapor,
Türkഀye’de eğഀtഀme erഀşഀm ve akademഀk
başarının, bഀreylerഀn çeşഀtlഀ  özellഀ k ve
konumlarından ne ölçüde etk lഀendഀğഀne
odaklanarak cഀnsഀyet, engellഀ lഀ k,
sosyoekonomഀk durum gഀbഀ
eksenlerde eğഀtഀmde yaşanan
eşഀtsഀzlഀ klerഀ analഀ z edഀyor. Rapora
ulaşmak ഀçഀn aşağıdakഀ görsele
tıklayınız.

 
EĞİTİM İZLEME 
RAPORU 2013 ÖZET
DEĞERLENDİRME 
Her yıl eğഀtഀmde yaşanan 
gelഀ şmelerഀn değerlendഀr lഀdഀğഀ Eğഀtഀm
İzleme Raporları’nın yedഀncഀsഀ ഀçഀn
hazırlanan değerlendഀrme özetഀ, 19
Hazഀran'da ERG Dഀrektörü Batuhan
Aydagül, Yönetഀm Kurulu Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Tosun Terzഀoğlu
ve Araştırma Koordഀnatörü Dr. M.
Alper Dഀnçer tarafından kamuoyuna
sunuldu. Raporda, geçtഀğഀmഀz yıl
eğഀtഀmde yaşanan gelഀ şmeler ve
değഀşഀklഀ kler değerlendഀr lഀഀ rken, eğഀtഀm
sഀstemഀnഀn dört ana b lഀeşenഀ (öğrencഀ,
öğretmenler, eğഀtഀmഀn ഀçerഀğഀ, öğrenme
ortamları)  lഀe yönetഀşഀm ve fഀnansmanı,
yenഀ sınav sഀstemഀ TEOG ve yenഀ MEB
yasası gഀbഀ konular ayrıntılı bഀr bഀçഀmde
ഀrdelenഀyor. Rapora ulaşmak ഀçഀn
aşağıdakഀ görsele tıklayınız.

MEB 2013 FAALİYET
RAPORU 
M lഀlഀ  Eğഀtഀm Bakanlığı, geçtഀğഀmഀz yılı
değerlendഀrdഀğഀ ve çalışmalarına yer
verdഀğഀ, 2013 Faalퟛ�yet Raporu’nu
yayımladı. Raporda, yönetഀmsel ve
fഀnansal b lഀg lഀerഀn yanı sıra kurumsal
kapasഀteye, proje b lഀg lഀerഀne ve
Türkഀye eğഀtഀm ഀstatഀstഀklerഀne yer
ver lഀഀ yor. Rapora ulaşmak ഀçഀn
tıklayınız.

 
KREŞ HAKTIR
KAMPANYASI 
Kadın Emeğഀ ve İstഀhdamı Gഀrഀşഀmഀ
(KEİG), “Kreş Haktır Platformu”
kampanyası kapsamında, yürüttüğü
çalışmaya aഀt ver lഀerഀ 3 Hazഀran’da
düzenlenen bഀr basın toplantısı  lഀe
kamuoyuyla paylaştı. Yasada yer
alan 150’den fazla kadın çalışan
bulunan ഀşyerlerഀnde kreş açma
zorunluluğu üzerഀnde duran platform
üyelerഀ, Ankara, Adana, Çanakkale
gഀbഀ  lഀlerde yaptıkları araştırmaların
bulgularını sundu. ERG Araştırma
Asഀstanı Ayşegül Taşıtman’ın da
katıldığı toplantıda, ERG ve KEİG
ഀşbഀrlഀ ğഀyle yürütülen İstanbul’da kreş
hഀzmetഀ veren beledഀyelere yönelഀ k
araştırmanın tanıtımı yapıldı.

 
DERS KİTAPLARINDA
İNSAN HAKLARI PROJESİ 
Tarഀh Vakfı ve İstanbul B lഀgഀ
Ünഀversഀtesഀ Sosyolojഀ  ve Eğഀtഀm
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezഀ (SEÇBİR) tarafından
yürütülen "Ders Kഀtaplarında İnsan
Hakları Projesഀ III" kapsamında,
20122013 eğഀtഀmöğretഀm yılında
okutulan 245 ders kഀtabı, 38
maddeden oluşan nഀtelഀ ksel tarama
ölçütlerഀne göre ഀncelendഀ ve
raporlandı. Üçüncü tarama
raporunun bulguları 10 Hazഀran’da
düzenlenen basın toplantısı  lഀe
kamuoyuyla paylaşıldı.

 
TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA
KARŞI AYRIMCILIK
RAPORU 
Gündem Çocuk Derneğഀ tarafından,
bu yıl  lഀk kez yayımlanan Türkퟛ�ye’de
Çocuğa Karşı Ayrımcılık raporu 28
Hazഀran’da kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkഀye’de çocuklara yönelഀ k
ayrımcılığı görünür kılmayı ve sഀv lഀ

KÜRESEL ÖĞRETMEN
ÖDÜLÜ 
VERKEY GEMS Foundatഀon
tarafından düzenlenen “The Global
Teachers Prഀze”, çevresഀnde fark
yaratan, başarılı bഀr öğretmen
arıyor. Öğrenc lഀerഀn eğഀtഀmഀ
konusunda yenഀ uygulamalarla
başarılı sonuçlar alan ve sınıf dışı
etkഀnlഀ klerle toplum nezdഀnde
saygınlık kazanan bഀr öğretmen 1
m lഀyon dolarlık bഀr ödülün sahഀbഀ
olacak. Dünyanın fark yaratan, en
ഀyഀ öğretmenഀnഀ arayan yarışmanın
son başvuru tarഀhഀ 31 Ağustos 2014.
Başvuru koşulları ve yarışmanın
detayları ഀçഀn görsele tıklayınız.

 
AMERİKA’DA EĞİTİMİN
DURUMU 
Amerഀka Bഀrleşഀk Devletler ’ഀndekഀ
Ulusal Eğഀtഀm İstatഀstഀklerഀ Merkezഀ
(NCES) tarafından, her yıl bഀr
öncekഀ eğഀtഀm ve öğretഀm yılını
değerlendഀrmek ve Amerഀkan eğഀtഀm
sഀstemഀndekഀ  lഀerleme konusunda
karar verഀc lഀerഀ b lഀg lഀendഀrmek
amacıyla hazırlanan The Condퟛ�tퟛ�on
of Educatퟛ�on 2014 değerlendഀrme
raporu, Mayıs ayında yayımlandı.
Rapor, Amerഀkan eğഀtഀm
sഀstemഀndekഀ önemlഀ  alanlarda 42
göstergeyഀ ve Amerഀkan eğഀtഀmഀnഀn
yönelഀmഀnഀ ortaya koyuyor. Rapora
ulaşmak ഀçഀn aşağıdakഀ görsele
tıklayınız.

 
DOĞU ve GÜNEY AFRİKA
EĞİTİM RAPORU 
UNESCO ve UNICEF tarafından
yayımlanan All Ch lഀdren ഀn School by
2015 Global Inഀtഀatഀve on Outof
School Chퟛ�ldren Eastern and

SOMA’DAKİ ÇOCUKLARA YAZ
EĞİTİMİ 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğഀ
(ÇYDD), Soma’da yakınlarını kaybeden
a lഀelere destek olmak amacıyla 7
Temmuz – 23 Ağustos 2014 tarഀhlerഀ
arasında bഀr yaz eğഀtഀm etkഀnlഀ ğഀ
düzenlഀ yor. Gönüllü anaokulu, sınıf ve
branş öğretmenlerഀ, sanat eğഀtഀmc lഀerഀ,
pedagog ve psഀkologların görev
yapacağı etkഀnlഀ k süresഀnce, Soma’da
eğഀtഀmഀne burs desteğഀ vereceğഀ
öğrenc lഀerഀ belഀ rleyecek; öğrenc lഀer ve
a lഀelerle tanışacak.

 

BARIŞ İÇİN MÜZİK 
Amacı mümkün olab lഀdഀğഀnce çok
çocuğa, karşılıksız müzഀk eğഀtഀmഀ
sağlamak ve barışın sesഀnഀ müzഀkle
duyurmak olan Barış ഀçഀn Müzഀk Vakfı;
Edഀrnekapı’da, bugüne kadar olanakları
sınırlı bഀnlerce çocuğa dokunuyor. 2005
yılında kurulan vakıf, ortak sosyal ve
kültürel yaşam alanları oluşturarak
sanata katılım hakkı önündekഀ engellerഀ
kaldırıyor. Daha b lഀഀ nçlഀ , kഀmlഀ klഀ , ad lഀ ve
barışçıl bഀr yaşam bഀçഀmഀ yaratmak
amacıyla kurulan Barış ഀçഀn Müzഀk
Orkestrası 7  lഀe 18 yaş arasında
çocuklar ve gençlerden oluşan 65 kഀş lഀഀ k
bഀr kadroya sahഀp. Koroyla  lഀg lഀഀ  daha
fazla b lഀgഀ ഀçഀn tıklayınız.

 

“YAVAŞGAMATS YAZ OKULU”
KATILIM ÇAĞRISI  
Helsഀnkഀ Yurttaşlar Derneğഀ (hYd) ve
Helsഀnkഀ Yurttaşlar Meclഀ sഀ (hYm),
Türkഀye ve Ermenഀstan toplumları
arasında güven ഀnşasına ve barışma
sürecഀne destek vermek üzere, gençler
ഀçഀn yaz okulu düzenlഀ yor. 1117 Ağustos
2014 tarഀhlerഀ arasında Derbent
Kocaelഀ ’de gerçekleştഀr lഀecek olan
YavaşGamats Yaz Okulu programı,
Türkഀye’den ve Ermenഀstan’dan
öğretmenler ve eğഀtഀm fakültesഀ
öğrenc lഀerഀnഀn katılımına açık. Yaz okulu
programı kapsamında atölye
çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları,
f lഀm gösterഀmlerഀ ve grup çalışmaları
düzenlenecek, Türkഀye ve
Ermenഀstan'dan akademഀsyenler,
eğഀtഀmc lഀer, yazarlar, gazetec lഀer,
araştırmacılar ve sഀnemacılar her gün
tematഀk sunumlar yapacaklar. Başvuru
ve detaylı b lഀgഀ ഀçഀn tıklayınız.

 

“ŞEHİR X” 
BAŞKA BİR GEZEGENDE YENİ
BİR ŞEHİR 
Şehഀr X projesഀ, hayalഀ  bഀr kent kurulumu
öyküsü üzerഀnden, tasarım sürecഀ ve 3D
teknolojഀ  kullanımıyla çocuklarda
yaratıcılık ve problem çözme becerഀsഀ
kazandırmayı amaçlayan uluslararası

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/ERGe%C5%9FitlikWEB.22.05.14.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/30032306_meb_2013_idare_faaliyet_raporu.pdf
http://www.globalteacherprize.org/
http://nces.ed.gov/pubs2014/2014083.pdf
http://www.barisicinmuzik.org/
http://www.hyd.org.tr/?pid=1012
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DESTEKÇİLER YEMEĞİ 
Koç Holdഀng Onursal Başkanı
Rahmഀ M. Koç ev sahഀplഀ ğഀnde, 29
Mayıs’ta Dഀvan Otel’de 19 kഀşഀnഀn
katılımıyla Destekç lഀer Yemeğഀ
gerçekleştഀ. ERG'nഀn çalışmaları,
araştırma raporları ve 2014 yılı
planlarının aktarıldığı yemeklഀ
toplantıya, ERG Yönetഀm Kurulu
üyelerഀ ve kurumsal destekç lഀer eşlഀ k
ettഀ. Toplantıda, çeşഀtlഀ  şഀrket ve
kurumların yönetഀc lഀerഀyle
Türkഀye'dekഀ eğഀtഀm polഀ tഀkaları ve
eğഀtഀm gündemഀ tartışıldı.

 
HERKES İÇİN KALİTELİ
EĞİTİM: EĞİTİM REFORMU
GİRİŞİMİ 2013 
ERG'nഀn, 2013 yılı ഀçerഀsഀnde yaptığı
araştırma, eğഀtഀm ve savunu
çalışmalarına, projelerdekഀ önemlഀ
gelഀ şmelere ve ERG'nഀn yenഀ
kurumsal yapısına  lഀഀ şkഀn b lഀg lഀere
yer veren 2013 yılı faalഀ yet raporu,
Herkes İçퟛ�n Kalퟛ�telퟛ� Eğퟛ�tퟛ�m: Eğퟛ�tퟛ�m
Reformu Gퟛ�rퟛ�şퟛ�mퟛ� 2013 yayımlandı.
Rapora erഀşmek ഀçഀn aşağıdakഀ
görsele tıklayınız.

 

toplum örgütlerഀne, bഀreylere
ayrımcılıkla mücadelede rollerഀnഀ
hatırlatarak bഀr yol harഀtası sunmayı
hedefleyen rapor, çocuğa karşı
ayrımcılık kavramının tanımı,
ayrımcılık alanları, ayrımcılığın
önleneb lഀmesഀ ഀçഀn yapılması
gerekenler ve yapılan bazı görüşme
notları olmak üzere dört bölümden
oluşuyor. Rapora ulaşmak ഀçഀn
aşağıdakഀ görsele tıklayınız.

 
EĞİTİMDE YERELLEŞME 
ERG Yönetഀm Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Üstün Ergüder ve ERG Polഀ tഀka
Analഀ stഀ Emre Üçkardeşler, bഀrlഀ kte
kaleme aldıkları "Decentralഀ zatഀon of
Educatഀon ഀn Turkey: A Magഀc
Formula to Inst lഀl Qualഀ ty ഀnto the
System?" (Eğഀtഀmde Yerelleşme:
Türkഀye Eğഀtഀm Sഀstemഀnde Nഀtelഀ ğഀ
Artıracak Sഀhഀrlഀ  Bഀr Çözüm mü?)
makalesഀ  lഀe Türkഀye'de eğഀtഀm
yönetഀşഀmഀ ve yerelleşme
konusunda mevcut durumu,
gereksഀnഀmlerഀ, gelഀ şme alanlarını ve
rഀsklerഀnഀ, okulların güçlendഀr lഀmesഀ
ve eğഀtഀm çıktıları açısından
değerlendഀrdഀ. Makale, İstanbul
Polഀ tഀkalar Merkezഀ (İPM) tarafından
yayımlanan Centralퟛ�zatퟛ�on
Decentralퟛ�zatퟛ�on Debate Revퟛ�sퟛ�ted
başlıklı kഀtapta yer almaktadır.
Kഀtaba ulaşmak ഀçഀn aşağıdakഀ
görsele tıklayınız.

 

Southern Afrퟛ�ca Regퟛ�onal Report,
Doğu ve Güney Afrഀka’da okula
gഀtmeyen çocuklar, okullulaşma
ഀstatഀstഀklerഀ, eğഀtഀm polഀ tഀkaları, eğഀtഀm
planlaması ve uygulamalarını
ഀrdeleyerek, eğഀtഀm sഀstemഀnഀn durum
analഀ zഀnഀ eleştഀrel bഀr bഀçഀmde ele
alıyor. Raporda aynı zamanda gelഀ r,
cഀnsഀyet, bölge, kültür, d lഀ ve
güvenlഀ k gഀbഀ faktörlerഀn etk lഀerഀ,
a lഀelerഀn ve öğrenc lഀerഀn eğഀtഀme
erഀşഀmde yaşadığı zorluklara ve
engellere yer ver lഀഀ yor. Rapora
ulaşmak ഀçഀn aşağıdakഀ görsele
tıklayınız.

 
EĞİTİMDE YENİ
TEKNOLOJİLER 
2002 yılında başlayan proje, 65
ülkede, eğഀtഀm alanında genഀş bഀr etkഀ
yaratması ve gelecek beş yıl
ഀçerഀsഀnde de yaygın kullanıma
geçmesഀ beklenen teknolojഀ lerഀ ele
alıyor. NMC Horퟛ�zon Report: 2014
K12 Educatퟛ�on başlıklı rapor, yenഀ
teknolojഀ lerഀn öğretme, öğrenme ve
yaratıcı düşünme üzerഀne
potansഀyel etk lഀerഀnഀ ഀncelഀ yor.
Eğഀtഀmde teknolojഀ  kullanımına
odaklanan rapora ulaşmak ഀçഀn
aşağıdakഀ görsele tıklayınız.

kullanım ve adaptasyon ഀçഀn gelഀ ştഀr lഀmഀş
“Cഀty X” başlıklı bഀr çerçeve program
önerഀsഀnden hareketle İnformel Eğഀtഀm ve
çocukഀstanbul tarafından hazırlanmıştır.
Yaz ayı boyunca gerçekleştഀr lഀecek ve
912 yaş grubundakഀ çocukları
kapsayan atölye programına  lഀഀ şkഀn
ayrıntılı b lഀgഀ ഀçഀn tıklayınız.

 

GÖRSEL BASINDA ERG

ERG Dഀrektörü Batuhan Aydagül ve
Yönetഀm Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Tosun Terzഀoğlu, 19 Hazഀran 2014
tarഀhഀnde kamuoyuna sunulan Eğퟛ�tퟛ�m
İzleme Raporu 2013'e  lഀഀ şkഀn görüşlerഀnഀ
CNNTürk Güne Merhaba Programı'nda
paylaşıyor.
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Üyelഀkten ayrılmak ഀçഀn lütfen tıklayınız.

Görüş bഀldഀrmek ഀçഀn lütfen tıklayınız.

Bültenഀ arkadaşlarınızla paylaşmak ഀçഀn
tıklayınız.

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/EIR2013%20Ozet%20Degerlendirme19.06.14.pdf
http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/ERG_FaaliyetRaporu.26.05.14.WEB_0.pdf
http://www.gundemcocuk.org/wp-content/uploads/2014/06/downloadfile.pdf
http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/Centralization__Decentralization__Debate__Revisited__2014.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/esar-oosci-report-2013.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-k12-EN.pdf
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DÜŞÜNEN OKUL GELİŞEN
ÖĞRENCİ PROJESİ
ÖĞRETMENLERİNE
SERTİFİKA 
ERG tarafından gelഀ ştഀr lഀen ve
İstanbul İl M lഀlഀ  Eğഀtഀm Müdürlüğü
ഀşbഀrlഀ ğഀ  lഀe yürütülen Düşünen Okul
Gelഀ şen Öğrencഀ Projes ’ഀnde,
Hasköy Ortaokulu öğretmenlerഀ ve
okul yönetഀc lഀerഀ, 23 gün süren
eleştഀrel düşünme becer lഀerഀ
eğഀtഀmlerഀnഀ tamamladı. Eğഀtഀmlere
farklı branşlardan öğretmen ve okul
yönetഀc lഀerഀnഀn katıldığı projenഀn
kapanış toplantısı, 21 Hazഀran’da
gerçekleştഀr lഀdഀ. İstanbul İl M lഀlഀ  Eğഀtഀm
Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın da
katıldığı etkഀnlഀ kte, öğretmenlere
katılımlarına  lഀഀ şkഀn sertഀfഀkaları
takdഀm ed lഀdഀ.

 
EĞİTİM POLİTİKASI
SEMİNERLERİ DEVAM
EDİYOR 
Gençlerഀn kendഀ ഀhtഀyaçlarını
belഀ rleme ve bu hakların savunu
sürecഀne değഀnen, Şebeke:
Gençlerഀn Katılımı Projesഀ
bulgularının paylaşıldığı Türkഀye’de
Gençlerഀn Katılımı Araştırması
başlıklı 12. Eğഀtഀm Polഀ tഀkası
Semഀnerഀ, 27 Mayıs’ta TOG Vakfı
Genel Müdürü Yörük Kurtaran ve
Yedഀtepe Ünഀversഀtes 'ഀnden Doç. Dr.
Demet Lüküslü’nün katılımı  lഀe
gerçekleştഀ. Semഀnerഀ ഀzlemek ഀçഀn
tıklayınız.

 
ÖĞRETMEN NİTELİĞİ
ARAŞTIRMASI 
ERG Araştırma Koordഀnatörü Dr. M.
Alper Dഀnçer, TIMSS 1999, 2007 ve
2011 mഀkro ver lഀerഀnഀ kullanarak
öğretmen nഀtelഀ ğഀnഀn zaman ഀçഀnde
değഀşഀmഀnഀ ഀnceleyen bഀr çalışma
gerçekleştഀrdഀ. 27 Hazഀran’da
Boğazഀçഀ Ünഀversഀtes ’ഀnde sunum
yapan Dഀnçer çalışmasında, toplam
1180 Matematഀk ve Fen öğretmenഀ
lഀe bu öğretmenlerഀn ve 19 bഀnഀ aşkın
öğrencഀnഀn b lഀg lഀerഀnഀ ayrıntılı olarak
ekonometrഀk yöntemlerle ഀnceledഀ.
Araştırmanın temel bulgularında,
2002 öncesഀ ve sonrası öğretmen
nഀtelഀ ğഀnഀn farklılaştığı yer alıyor.
2004, 2007 ve 2009 gഀbഀ seçഀm
yıllarında yapılan atamalarla ഀşe
alınan öğretmenlerഀn nഀtelഀ ğഀ, 2002
sonrasında dഀğer yıllarda ataması
yapılan öğretmenlere kıyasla daha

ŞEBEKE: EĞİTİMİN
TEMELLERİ 
ŞEBEKE: Gençlerഀn Katılımı Projesഀ
tarafından yayımlanan Eğퟛ�tퟛ�mퟛ�n
Temellerퟛ� Eğퟛ�tퟛ�m Kılavuzu, gençlഀ k
çalışmacıları ve eğഀtmenlerഀne hഀtap
etmeyഀ ve onlara genç ഀnsanları
eğഀtഀrken ve çalışırken
kullanab lഀeceklerഀ kuramsal ve
uygulamaya yönelഀ k araçlar
sunmayı amaçlıyor. Kılavuzun
ഀçerഀğഀ, bഀr eğഀtഀm kursunun
düzenlenmesഀnഀ tasarım ve
planlamasından uygulanmasına,
değerlendഀrmeden etk lഀerഀnഀn
yaygınlaştırılmasına bütüncül bഀr
süreç olarak ele alıyor. Rapora
erഀşmek ഀçഀn aşağıdakഀ görsele
tıklayınız.

 
TEGV RENKLİ KALEMLER 
Türkഀye Eğഀtഀm Gönüllülerഀ Vakfı,
Yapı Kredഀ ഀşbഀrlഀ ğഀ  lഀe sekഀz yıldır
sürdürdüğü “Okuyorum
Oynuyorum Eğഀtഀm Programı”
kapsamında, MartMayıs ayları
arasında “Renklഀ  Kalemler” ഀsഀmlഀ  bഀr
proje gerçekleştഀrdഀ. Sekഀz hafta
süren ve çocuklara araştırma,
sorgulama ve olaylara farklı bഀr
bakış açısıyla bakab lഀme becer lഀerഀnഀ
kazandırmayı amaçlayan projenഀn
sonunda, öğrenc lഀer “Renklഀ
Kalemler Gazetelerഀ”nഀ çıkardılar.
Gazetelere erഀşmek ഀçഀn tıklayınız.

 
TÜRKİYE’DE ÇOCUĞA
YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET
ARAŞTIRMASI
KONFERANSI 
Türkഀye’de 08 yaş arası çocuklara
yönelഀ k a lഀe ഀçഀ şഀddet konusunda,
Boğazഀçഀ Ünഀversഀtesഀ, Hümanഀst
Büro ve Frekans Araştırma
tarafından ulusal ölçekte bഀr
araştırma gerçekleştഀr lഀdഀ. 27
Mayıs’ta Boğazഀçഀ Ünഀversഀtes ’ഀnde
düzenlenen konferasta,
araştırmanın bulguları, Türkഀye’de
çocuğa yönelഀ k a lഀe ഀçഀ şഀddetle
mücadeleye  lഀഀ şkഀn çalışmalar
yürütün kurumlara sunuldu.

http://www.youtube.com/watch?v=zGLt4ZaXnxE&list=PLKmQzKl5cnFSoNFFW-UMmToAIQUCE4W8h
http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/egitimintemelleri.pdf
http://www.tegv.org/web/18-904-1-1/tegv/haberler/anasayfa_haberler/renkli_kalemler_gazeteleri_okuyucularla_bulustu
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düşük olduğunu ortaya koyan
araştırma, bu durumun olumsuz
olarak öğretmen nഀtelഀ ğഀne yansımış
olab lഀeceğഀne dഀkkat çekഀyor.

Konferans hakkında ayrıntılı b lഀgഀ
ഀçഀn tıklayınız.

       

Bu ebültenഀ düzgün görüntüleyemഀyorsanız tıklayınız.
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Tweetle

Hakkımızda
2003 yılında “herkes ഀçഀn kalഀtelഀ eğഀtഀm” hedefഀ ഀle Sabancı Ünഀversഀtesഀ bünyesഀnde hayata geçen Eğഀtഀm Reformu Gഀrഀşഀmഀ, Türkഀye’de toplumsal ve
ekonomഀk gelഀşmeyഀ sağlayacak eğഀtഀm reformu polഀtഀkaları gelഀştഀrഀlmesഀnഀ amaçlıyor. Devamı
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