ERG BÜLTEN

PIAAC TÜRKİYE NOTU
YAYIMLANDI

EĞİTİM SİSTEMİNİN
ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ERG, çocuğun ve toplumun
dönüşümü için eğitim sisteminin
öncelikli ihtiyaçlarını ve çözüme
yönelik önerilerini bir dosyada
derleyerek milletvekillerinin dikkatine
sundu. Dosyada, ihtiyaçların ve
çözüm önerilerinin kısa bir özetine
yer veren politika notunun yanı sıra
dört başlıkta bilgi kartları bulunuyor.
Bilgi kartlarında ortaöğretim,
öğretmenler, bütçe ihtiyacı ve
okulöncesi eğitim konuları ele
alınıyor. Dosyaya ayrıca temel
eğitim göstergelerine yer veren il
kartları eşlik ediyor. Milletvekili
dosyasına ve il kartlarına ulaşmak
için ilgili görsellere tıklayınız.

OECD tarafından gerçekleştirilen
Yetişkin Becerileri Araştırması’nın
(PIAAC) sonuçlarına dayanan
Türkiye Ülke Notu yayımlandı. Buna
göre Türkiye’deki yetişkinler, okumayazma becerileri, sayısal beceriler
ve problem çözme becerilerinde
OECD ülkelerine kıyasla
ortalamanın altında performans
sergiliyor. Türkiye'de erkekler
değerlendirilen tüm alanlarda
kadınlardan daha yeterli. Cinsiyete
göre farklılaşma, araştırmaya katılan
diğer ülkelerden daha yüksek. Ülke
notuna ulaşmak için tıklayınız.

TENT FOUNDATION
TÜRKİYE’DE TOPLUMUN
MÜLTECİ ALGISINI
İNCELEYEN BİR
ARAŞTIRMA YAYIMLADI
Tent Foundation tarafından Kanada,
Almanya, Fransa, İsveç ve Türkiye
olmak üzere beş ülkede yürütülen
araştırmanın ikinci aşamasının
Türkiye raporu yayımlandı.
Araştırmaya katılan 36 kişi, Suriyeli
mültecileri tehdit olarak algılayıp
algılamamaları bakımından pozitif,
karışık ve negatif olarak segmente
edildi. Katılımcıların çoğu, mülteciler
arasında genç, eğitimli ve
sosyoekonomik durumu iyi olan
kesimin topluma entegrasyon
bakımından daha avantajlı olduğunu
düşünüyor. Araştırmada Türkiye’ye
özgü olarak, erkek mültecilerin kadın
mültecilere kıyasla topluma daha
kolay adapte olduğu ya da erkek
mültecilerin bu anlamda daha
başarılı olduğu yönünde bir görüş
olduğu görülüyor. Rapora ulaşmak
için görsele tıklayınız.

BM İNSAN HAKLARI
KONSEYİ DİJİTAL ÇAĞDA
EĞİTİM HAKKI KARARI
YAYIMLANDI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Konseyi, Dijital Çağda Eğitim Hakkı
Raporu’nun üzerine dijital bölünme,
internet, diğer bilgi ve iletişim
teknolojilerine erişimde eşitsizlik gibi
faktörleri tanıyan ve dijital çağda
eğitim hakkı konusunu dikkate
aldığını belirten bir karar yayımladı.
Nisan’da yayımlanan Dijital Çağda
Eğitim Hakkı Raporu, dijital
teknolojinin yüksek öğrenim ortamını
nasıl etkilediğini inceliyor ve dijital
teknolojilerin toplumdaki eşitsizlikleri
artırmak yerine azaltması gerektiğini
söylüyordu.

ERG, Türkiye’de mevzuat,
politikalar, uygulamalar ve
deneyimler çerçevesinde kapsayıcı
eğitime erişim ve eğitimin niteliğini
inceledi. Çalışmanın sonunda 4
rapor yayımlandı.
Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı
Eğitim Durum Analizi, Engeli Olan
Çocukların Türkiye’de Eğitime
Erişimi: Durum Analizi ve Öneriler,
Kapsayıcı Eğitim: Okul Pratikleri,
Öğretmen İhtiyaçları ve Türkiye’de
Kapsayıcı Eğitimi Yaygınlaştırmak
İçin Politika Önerileri rapolarına ilgili
görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM),
Nisan ayında düzenlediği
"İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar:
Görüşler ve Sorunlar" çalıştayının
tespitlerine dayanan raporu
yayımladı. Rapor, devlet
yönetiminin, sivil toplumun ve
İstanbul'daki Suriyelilerin yaşadığı
birtakım sorunların içyüzünü
anlamayı, bu sorunların üzerine
nasıl gidileceği konusunda yaratıcı
fikirlerin vurgulanması ve en iyi
uygulamaların paylaşılmasını
amaçlıyor. İstanbul, büyük
çoğunluğu yakın gelecekte de
burada yaşayacak önemli bir Suriyeli
nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel
şiddeti önlemek için devletin, kurum ve
kuruluşların yasal görev ve
sorumluluklarının yanı sıra bireylerin de
yapabilecekleri olduğunu hatırlatmak
amacıyla bir kampanya başlattı.
#bunuyapabiliriz kampanyası, kampanya
sayfasında kişilerin kendi eylemlerini,
yapabileceklerini ve önerilerini
belirtmesine olanak sağlıyor.
Kampanyaya Twitter ve Facebook’ta
#bunuyapabiliriz hashtagi ile veya
kampanya sayfasından destek verilebilir.
Kampanya bloguna ulaşmak için görsele
tıklayınız.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız. 	

INSPIRE: ÇOCUĞA ŞİDDETİ
ENGELLEMEYE YÖNELİK 7
STRATEJİ RAPORU
YAYIMLANDI
Sekiz örgütün bir araya gelmesi ile
oluşturulan Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemeye Yönelik Strateji Raporu,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yayımlandı. Raporda sunulan yedi
strateji, çocuğa yönelik şiddeti
engelleyen yasaların uygulama ve
yaptırımlarını, çocuğu kısıtlayıcı ve
çocuğa zarar veren sosyal norm ve
değerlerin değişiminin
desteklenmesini, çocuk için güvenli
ortamların yaratılmasını ve
çoğaltılmasını, aile ve bakıcıların
desteklenmesini, gelir ve ekonominin
güçlendirilmesini, müdahale ve
destek servislerinin güçlendirilmesini
ve eğitim ve yaşam becerilerinin
artırılmasını kapsıyor. Rapora
ulaşmak için görsele tıklayınız.

BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI
DEĞİL!
Hayata Destek Derneği’nin, çocuk
işçiliğinin önüne geçmek amacıyla
başlattığı "Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!"
kampanyası devam ediyor. Kampanya,
çocukların en temel haklarından mahrum
bırakılmalarını engelleyecek yasal
düzenlemelerin mevcut olmasına
rağmen uygulanmamasına dikkat çekiyor
ve kayıt dışı açıklarından faydalanılarak
kanun dışı çalıştırılan bir milyon çocuğa
kayıtsız kalmamaya davet ediyor. Daha
fazla bilgi için görsele tıklayınız.

TAP VAKFI GENÇLİK FONU’NA
BAŞVURULAR BAŞLADI

İPM İSTANBUL’DAKİ
SURİYELİ SIĞINMACILAR
ÇALIŞTAY RAPORU
YAYIMLANDI
TÜRKİYE’DE KAPSAYICI
EĞİTİMİN DURUMU VE
ÖNERİLER

#bunuyapabiliriz

OECD SKILLS MATTER
RAPORU YAYIMLANDI
OECD, katılımcı ülke ve
ekonomilerdeki yetişkinlerin okumayazma, sayısal beceriler ve problem
çözme becerilerini ölçen Yetişkin
Becerileri Araştırması’nın (PIAAC)
sonuçlarını açıkladı. Araştırma,
toplam 33 ülke ve ekonomide 16-65
yaş aralığında 215 bin yetişkinle
gerçekleştirildi. Araştırma
sonucunda neredeyse tüm katılımcı
ülke ve ekonomilerde, yetişkinlerin
okuma-yazma becerilerinde ve
sayısal becerilerde zayıf olduğu
ortaya çıktı. Ayrıca her dört
yetişkinden birinin bilgisayar
deneyiminin sınırlı olduğu ya da hiç
olmadığı veya bilgisayar becerisine
güvenmediği görülüyor. PIAAC,
şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en
kapsamlı uluslararası yetişkin
becerileri araştırması. Rapora
ulaşmak için görsele tıklayınız.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
(TAP Vakfı) tarafından, gençlerin üreme
sağlığı alanında hak sahibi bireyler
olarak güçlenmesini destekleyen Gençlik
Çalışmaları Fonu’na başvurular başladı.
TAP Vakfı Gençlik Çalışmaları Fonu,
öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği
bağlamında gençlerin üreme sağlığı
hizmetlerine erişimi ve uluslararası
standartlar çerçevesinde sahip oldukları
haklara dair farkındalığı arttırıcı
çalışmaları destekleyecek. Vakıf bu fon
kapsamında, gençlik örgütlerinin ve
gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık,
üreme hakları ve toplumsal cinsiyet
eşitliği ile ilişkili alanlardaki proje ve
etkinliklerine destek olacak. Fon
hakkında detaylı bilgi için görsele
tıklayınız.

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ
Bankalar Caddesi Minerva Han
No 2, Kat 5 Karaköy 34425 İstanbul

NEPC OKULLARI KİM
YÖNETİYOR RAPORU
YAYIMLANDI
NEPC (Network of Education Policy
Centers) Okulları Kim Yönetiyor
başlıklı bir rapor yayımladı. Çalışma,
10 katılımcı ülkedeki okul yönetim
sistemlerini inceliyor ve okul
yönetimindeki yasal dayanaklar,
paydaş katılımı, görev ve
sorumluluklar ile okul konseyinin
okul yönetimindeki rolü gibi farklı
alanları araştırıyor. Çalışmanın
amacı, katılımcı ülkelerde araştırılan
alanlar arasındaki yakınlık ve
farklılıkları görmek, yönetim, idare ve
hesap verebilirlik anlamında iyi
örnekleri keşfetmek. Rapora
ulaşmak için görsele tıklayınız.
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Üyelikten ayrılmak için lütfen tıklayınız.
Görüş bildirmek için lütfen tıklayınız.

