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Nitelikli Eğitim
Nedir?

Nitelikli eğitim her şeyden önce çok temel bir
insan hakkıdır. Cinsiyet, ırk, etnik köken,
sosyoekonomik durum ve coğrafi konumdan
bağımsız olarak her öğrencinin sosyal, duygusal,
zihinsel, fiziksel ve bilişsel gelişimine odaklanır.
Birey olarak potansiyellerine ulaşmaları için tüm
niteliklerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlar.
Bu açıdan da hem kişisel hem de toplumsal
gelişimin merkezinde yer alır. 



Nitelikli Eğitimi
Etkileyen Faktörler

Okulun Fiziki Yapısı
Doğru ve Güncel Müfredat
Uygun Öğrenme Metotları
Yeterli Kaynak ve Bütçe



Beyin Göçünü
Engeller

Nitelikli Eğitim Neden
Gereklidir?

Üreten toplum
oluştutur

Kaliteli
Öğrencilerin

Nitelikli Eğitimin
Olduğu Okula

Gİtmesini Sağlar

Girişimci Ve
Yenilikçi İnsan
Sayısını Arttırır



Nitelikli Eğitimin
Etkileri

 Bireysel Etkiler
Toplumsal Etkiler

1.
2.



Yetenekleri doğrultusunda kendini geliştiren,
ne istediğini bilen kişiler yetişmesini sağlar.
Meslek hayatında iş bulmayı
kolaylaştırmanın yanı sıra kişisel becerileri
gelişmiş bireyleri topluma kazandırır. 

Bireysel Etkiler



Artan eğitim seviyesi daha bilinçli ve kültürlü
bir toplum oluşturur. İyi eğitimli bireylerin
oluşturduğu toplumlar nitelikli çalışanları
sayesinde ekonomik gelişmişlik düzeyinin
artmasını sağlar. Ekonomik düzeyin artması
ile birlikte toplumun refah ve mutluluk
seviyesi de aynı oranda artış gösterir.

Toplumsal Etkiler



Nitelikli Eğitim

İçin Yapılan

Çalışmalar

Nelerdir?

UNDP
Irak'ın Musul şehrinde, 2014'ten bu yana devam
eden çatışmalar ve Covid-19 pandemisi sebebiyle
okullar eğitim veremiyordu. UNDP, öncelikle
bölgede hijyen koşullarını sağlamak amacıyla
malzeme yardımlarında bulundu. Ayrıca 1000'in
üzerinde okul onarıldı ve kitaplar başta olmak
üzere öğrencilerin birçok ihtiyacı karşılandı.

2000 yılından bu yana evrensel eğitim
hedeflerine ulaşmada büyük bir yol katedildi.
Gelişmekte olan bölgelerde okullaşma oranı
yüzde 91’e ulaştı ve dünya çapında okula
gitmeyen çocuk sayısı neredeyse yarı yarıya
azaldı. 



Nitelikli Eğitim

İçin Yapılan

Çalışmalar

Nelerdir?

BAĞCILAR  BELED İYES İ
Bağcılar Belediyesinin 2011 yılında açtığı
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı atılan önemli
adımlardan biri. TÜİK’in 2019 verilerine göre
engelli bireylerin %80’i herhangi bir meslekte
çalışmaz iken bu oran engelli kadın bireylerde
%87, erkeklerde ise %67’dir. Bağcılar’daki
Engelliler Sarayı kapsamında yapılan çalışmalar
var olan eşitsizlikleri azaltabilecek potansiyele
sahip.Yapıdaki sınıf ve atölyelerde farklı
konularda ücretsiz mesleki ve teknik eğitimleri
verilerek istihdam olanakları artırılıyor. Mevcut
verilere göre buradaki mesleki eğitimden
faydalanan yaklaşık 300’e yakın engelli birey
istihdama kazandırılmış.
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