
KALKINMA ATÖLYESİ

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, ülkenin kalkınma ile ilgili 
farklı ölçeklerdeki projelerinin sürdürülebilir, tekrarlanabilir 
ve başarılı olmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş 
kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Çalışma sistemi, 
örgütlenme yapısı ve deneyimlerin paylaşılmasına yönelik 
birlikte üreten ve paylaşan bir geleneğin oluşturulmasına 
katkı sağlamaya çalışan Kalkınma Atölyesi’nin, farklı 
alanlarda özelleşmiş atölyeleri bulunmaktadır.

Bunlar;
• Çocuk Hakları Atölyesi

• Yaşlılık Atölyesi

• Arı Dostu Kent Atölyesi

• Kalkınma Katkı Verenler Atölyesi

• Barış ve Kalkınma Atölyesi

• Sosyal İnovasyon Atölyesi

• Gençler İçin Kooperatifçilik Atölyesi ve

• Eğitim Atölyesi’dir.

Kalkınma Atölyesi 
www.ka.org.tr
E-Posta
info@ka.org.tr
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GENEL
SEKRETER

MUHASEBEÇEVİRMEN AVUKAT TASARIMCI

DİREKTÖR

PROJE YÖNETİCİSİ

DANIȘMAN / UZMAN 

ASİSTAN

GÖNÜLLÜ

DENETLEME KURULU

DİĞER ORTAKLAR

YÖNETİM KURULU
- Bașkan
- Bașkan Yardımcısı
- Muhasip Üye

GENEL KURUL
KALKINMAYA KATKI 
VERENLER ATÖLYESİ

SOSYAL
İNOVASYON
ATÖLYESİ

ARI DOSTU KENT
ATÖLYESİ

BARIȘ VE KALKINMA
ATÖLYESİ

Ana Sözleşme

YAȘLILIK
ATÖLYESİ

ÇOCUK HAKLARI
ATÖLYESİ



EĞİTİM ATÖLYESİ 
FAALİYET ALANLARI 
VE İLKELERİ

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi ilke ve değerleri 
çerçevesinde, herkes için nitelikli eğitimi ülkemizin sosyal 
ve beşeri sermaye gelişiminin anahtarı olarak görmekte 
olan Eğitim Atölyesi, bünyesinde görev yapan eğitim 
uzmanları ile;

• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmada 
eğitim niteliğinin geliştirilmesi için saha çalışmaları 
yapmakta, veri ve kanıt temelli raporlar hazırlayarak 
ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamakta,

• Ülke ve dünya gündemine göre ihtiyaç duyulan 
alanlarda, disiplinler arası iş birliklerini kullanarak 
eğitim araştırmaları ve model uygulamalar 
gerçekleştirmekte,

• Eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası kamu ve 
diğer tüzel kuruluşlarla sonuç ve fayda odaklı iş 
birlikleri yaparak eğitimi ve eğitim çalışmalarını 
toplumun ve bireyin bütünsel gelişimi için bir fırsat 
olarak görmektedir.

Yukarıda sayılan faaliyet alanları bağlamında geniş 
bir spektrumda çalışmalar yürüten Eğitim Atölyesi; 
çalışmaların çocuk faydası odaklı olması, gerçekçi /
uygulanabilir çözümler sağlaması ve sürdürülebilir olması 
ilkeleri ile hareket etmektedir.

E-Posta:
egitimatolyesi@ka.org.tr
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EĞİTİM ATÖLYESİNİN YÜRÜTTÜĞÜ BAZI PROJELER

OKUL İKLİMİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME PROJESİ 

Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından geliştirilen Okul İklimi Modeli, Sabancı Vakfı ve İstanbul  
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek “Okul İklimi Değerlendirme ve Geliştirme 
Projesi” adıyla  İstanbul Borsa Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanmaktadır. 
Söz konusu projede, bir okuldaki tüm paydaşların tutumlarını, algılarını, davranışlarını, 
performanslarını ve birbirleriyle ilişkilenme şekillerini etkileyen tüm mekanizmaları bütüncül 
bir yaklaşımla harekete geçirmeye ve okulun var olan iklimini geliştirmeye yönelik faaliyetler 
yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin merkezinde, Okul İklimi Modeli’nin bileşenleri olan okuldaki 
Öğrenme-Öğretme Süreçleri, Sosyo-Duygusal Öğrenme ve okulun Örgütsel Yapısının mevcut 
durumu ve daha iyi hale getirilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır. 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE 21.YY BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 
PROJESİ
 
Koç Holding, IBM ve MEB ortaklığında imzalanan protokol çerçevesinde Eğitim Atölyesi uzmanları 
tarafından yürütülen “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 21.yy Becerilerinin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin beceri ve yetkinliklerini 21. yy becerileri 
ekseninde artırmak ve tasarım odaklı düşünme bileşenlerini merkeze alan anlamlı-amaçlı okul-
sektör iş birliği modeli geliştirmek üzere faaliyetler yürütülmektedir. Proje çıktılarının, hem söz 
konusu modelin Türkiye geneline yaygınlaştırılması hem de Tasarım Beceri Atölyelerinin mesleki 
eğitim boyutu ile ilgili ulusal standartlarının belirlenmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM GELİŞTİRME MERKEZİ (EDC) / AMGEN BİYOTEKNOLOJİ 
EĞİTİMİ (ABE) PROJESİ

ABE Projesi, ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlere mesleki gelişim faaliyetleri, müfredat 
materyalleri, ekipman ve malzeme sağlayan yenilikçi bir eğitim programıdır. 1989 yılından bu 
yana ABD, Porto Riko, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen bu programla, 
her yıl 75.000’den fazla öğrenci ve 100’den fazla öğretmene ulaşılmaktadır. Türkiye’de Eylül 2016 
- Mayıs 2017 tarihleri arasında TED Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile 
yürütülen pilot çalışma kapsamında, orta ve lise seviyesindeki farklı okul türlerinde görev yapan 
yaklaşık 30 öğretmene ve 30 öğrenciye Eğitim Atölyesi uzmanları tarafından yenilikçi STEM 
uygulamalarına model oluşturan biyoteknoloji eğitimleri verilmiştir.



ERG - ÖĞRETMEN AĞI DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI  

Eğitim atölyesi uzmanları, öğretmenlerin güçlenmesi için bireysel ve mesleki gelişimlerini des-
tekleyen, değişim ve dönüşüm yaratmaları için onları ihtiyaç duydukları kaynaklar ile buluştu-
ran, sürdürülebilir öğrenme ortamları sağlayan bir platform olan Öğretmen Ağı’nın yürütücülü-
ğünde 2017-2018 yılları arasında gerçekleştirilen Düşünme Becerileri Programı  kapsamında, 
içerik geliştirici ve uygulayıcı rolleri üstlenmişlerdir. Bu bağlamda,   60’dan fazla öğretmene 
Türkçe, fen ve matematik branşlarında sınıf içi uygulamalarını destekleyecek eğitimler yoluyla 
öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ 

UNICEF ve MEB ortaklığında desteklenen ve Eğitim Atölyesi Uzmanları tarafından yürütülen 
“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Türkiye’nin 
81 ilinden 162 pilot okulda görev yapan idareci ve öğretmenlere eğitimler verilmiştir. Ayrıca 
12 farklı branşta (Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Beden Eğitimi, Sağlık ve 
Trafik, Coğrafya, Tarih ve İngilizce) geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği temelli ders planları bu 
pilot okullarda uygulanmış ve etki değerlendirmeye yönelik izleme-değerlendirme çalışmaları 
yapılmıştır.


