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“eğitime erişim ve kent”

“Kaliteli eğitimin hedefi, çocuklara ve gençlere yoksulluk, 
ayrımcılık, sosyal ve cinsiyet eşitsizliği döngülerini kırmalarına 
yardımcı olacak beceri, bilgi, yeterlilik ve değerleri vermektir”

Umut Dilsiz



eğitime erişim ve kent

Kapsayıcı kaliteli eğitim, fiziksel, entelektüel, 
sosyal, duygusal veya dilsel yetenekleri ne 
olursa olsun, tüm çocukların eşit ve etkili bir 
şekilde, güvenlik içinde ve cinsiyet önyargısı 
olmadan öğrenmesi ve katılması anlamına 
gelir. 

Bununla birlikte, cinsiyet, yoksulluk, konum, 
engellilik, dil ve etnik köken gibi sıklıkla kesişen 
bir dizi faktör, milyonlarca çocuğun kaliteli 
eğitime erişmesini ve eğitimini tamamlamasını 
engellemektedir. Milyonlarca çocuk okulda 
ama düzgün öğrenmiyor. Başarısızlıkları birçok 
faktörden kaynaklanmaktadır. 

Kaliteli eğitimin hedefi ise, çocuklara ve 
gençlere yoksulluk, ayrımcılık, sosyal ve 
cinsiyet eşitsizliği döngülerini kırmalarına 
yardımcı olacak beceri, bilgi, yeterlilik ve 
değerleri vermektir. Olumlu değişiklikler 
yapma, baskıcı cinsiyet normlarını devirme ve 
eşitliği teşvik etme bu hedefe ulaşılması için alt 
göstergelerdir. Bu göstergelerin sağlanması 
bireylere, ailelere ve topluluklara fayda sağlar. 
Sağlık, beslenme ve yaşam beklentisi iyileşir. 
Eğitimli kızlar evliliği geciktirme, daha az ama 
daha sağlıklı çocuk sahibi olma ve maddi olarak 
daha fazla katkıda bulunma eğilimine girer. 

Kaliteli eğitim, kapsamlı cinsellik eğitimini içerir, 
gençleri vatandaşlık ve iklim değişikliği 
hakkında bilgilendirir ve çatışma ve afet 
durumlarında korunmalarına yardımcı olur. 
Nihai olarak kaliteli eğitim, insan kalitesini de 
artırır. Kaliteli eğitimin kapsamı sadece , barış, 
hoşgörü, çatışma çözümü, demokrasi, insan 
hakları, çevre koruma ve afet riskinin 
azaltılması gibi yeni beceri ve değerleri 
öğretmek için müfredat oluşturmak değil, 
metodoloji yanında öğretmen eğitimi ve fiziki 
eğitim ortamlarının güvenli olmasını sağlama 
dahil olmak üzere pek çok bileşeni içermelidir.

1. Yaşadığınız ilçede Belediye’ye ait 
sanat ve meslek eğitim kurslarına, 
gençlik merkezlerine ya da gençlere 
yönelik faaliyetler gerçekleştiren bir 
merkeze bir ziyarette bulunun. 
Buralarda uygulanan eğitim 
programı ve metodlarını kaliteli ve 
kapsayıcı eğitim kriterleri açısından 
değerlendirin. Görüşlerinizi 
raporlayıp bize iletin. Rapora 
ziyaretiniz sırasında çekilmiş 
fotoğrafları da lütfen ekleyiniz. 

2. Yaşadığın yerde en az 3 gence 
sorun ve bir öngörü edinmeye 
çalışın: 

• Okul dışı eğitim faaliyetlerinin 
yaşadığın kentte ulaşılabilir, erişebilir 
olması sence neden önemlidir? 

• Yaşadığın kentte gençler için organize 
edilmiş okul dışı hangi etkinlikler, 
eğitim ve organizasyonlara (Bireysel 
olarak bilgi ve beceri artırabileceğin) 
ihtiyaç duyuyorsun? 

• Belediyeler ne organize etse dahil 
olmak isterdin? 

sivil izleme uygulaması


