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GİRİŞ

Türkiye Kızılay Derneği; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte sahip olduğu insan kaynağı,
tecrübe ve bilgi birikiminden hareketle sadece yardım dağıtan bir kuruluş değil çalışma alanlarına
yönelik standart belirleyen, literatür oluşturan, bilginin yayılımını sağlayan, AR-GE ve inovasyon
faaliyetleri gerçekleştiren bir kurumdur. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşu
olması; Türkiye Kızılay Derneğini bilimsel bilgiye ve literatüre katkı sağlamaya, çağın gerekliliklerine
yönelik inovatif projeler ve bilginin yaygınlaştırılması alanlarında çalışmalar yapmaya zorlamıştır.
Eğitim bu kapsamda öncelikli alanlardan biridir. “Türkiye Kızılay Derneği Eğitim Politikası” dernek
bünyesinde farklı alanlarda farklı hedef kitlelere yönelik eğitimlerin genel çerçevesini çizer.

2.

TANIMLAR

Bu politikada geçen;
• Eğitim Programı: Belirli bir zaman periyodunda, belirlenmiş eğitim ve öğrenme amaçlarına
ulaşmak veya eğitim ve öğrenim hedefleri dizisini yerine getirmek üzere tasarlanıp organize edilmiş,
birbiriyle uyumlu eğitim ve öğrenme faaliyetleri ve öğretim programları setini,
• Öğretim Programı: Belirli bir zaman periyodunda, belirlenmiş eğitim ve öğrenme
amaçlarına ulaşmak veya eğitim ve öğrenim hedefleri dizisini yerine getirmek üzere tasarlanıp
organize edilmiş, bir beceri bütünündeki birbirinin tamamlayıcısı eğitim ve öğrenme faaliyetleri
dizisini,
İfade eder.

3.

AMAÇ

Bu politika belgesinin amacı; Türkiye Kızılay Derneğinin kurumsal ve toplumsal eğitimlerinin
hedef, içerik ve yöntemlerinin dayandığı temel yaklaşım ve ilkeleri belirlemektir.

4.

KAPSAM

Bu politika metni, Türkiye Kızılay Derneğinin uygulayıcısı ve paydaşı olduğu eğitim
çalışmalarını ve bu çalışmalarda izlenecek temel prensipleri kapsar.
Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

5.

POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
• Eğitim çalışmalarını insani yardım çalışmalarının aracı olarak görür, eğitim ve öğretim
programları ile topluma hizmet etmeyi amaçlar.
• Toplumsal eğitimlerde hedef kitlede davranış değişikliği oluşturmayı amaçlar, ayrıca eğitim
yoluyla farkındalık artırma ve bilinçlendirme programları uygular.
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• Eğitim çalışmalarını veri temelli yürütür; eğitim, öğretim program ve içeriklerini geleceğe
yönelik toplumsal ve kurumsal ihtiyaçları değerlendirerek belirler.
• Afetlere ve insani krizlere karşı dirençli toplum, dirençli bireyler, dirençli kurumlar için eğitim
çalışmalarını elzem görür.
• Dezavantajlı toplumsal grupların eğitim öğretim faaliyetlerine katılım amacıyla çalışmalar
yürütür.
• Eğitim çalışmalarında gerekli pedagojik ve teknik donanımları kullanır.
• Eğitim içeriklerini ve modellerini değişen şartlara göre günceller.
• Eğiticilerin ve eğitim alanların onurunu, kimliğini ve mesleki saygınlığını tanır.
• Eğitim içeriklerinin hazırlanması, sunulması sürecinde uluslararası, ulusal ve kurumsal
politika metinlerinde belirtilen gerekli etik süreçleri titizlikle takip eder.
• İnsani yardım ve ilgili alanlarda saha tecrübesinin önemine istinaden sahadaki birikimini
eğitim yoluyla tüm ilgililerle paylaşır.
• Kurum içi insan kaynağı ve ulusal ve uluslararası düzeyde insani yardım çalışanlarının
kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim ve öğretim programları geliştirir ve uygular.
• Eğitim çalışmalarını yerel, bölgesel ve küresel ölçekte planlar ve bu planlara göre hayata
geçirir.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, eğitim ve yayın kuruluşları ile iş birlikleri
gerçekleştirir.
• Eğitim çalışmalarını bilimsel ilkeler çerçevesinde disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlar ve
uygular.
• Tüm politika alanları ile eşgüdümlü olarak eğitim çalışmalarını sürdürür.
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