Uluslararası işbirlikleriyle
eğitimlerimizi yaygınlaştırıyoruz.
AÇEV, bilgi birikimini uluslararası
işbirlikleriyle yurtdışına da
taşımaktadır. AÇEV’in bilimsel
temelli eğitim programları bugüne
kadar Avrupa, Orta Doğu, Güney
Asya ve Orta Amerika’da 15 ülkede
uygulanmıştır. AÇEV, eğitim programları ve saha faaliyetlerinin
yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek
oluşturmak üzere kampanya ve savunu faaliyetleri de
gerçekleştirmektedir.

ANNE
ÇOCUK
EĞİTİM VAKFI
(AÇEV)

YAŞAMIN MUCİZEVİ YILLARI
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Daha güçlü ve sağlıklı bir toplum,
daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.
AÇEV, “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek”
ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken
çocukluk ve yetişkin eğitimleri düzenlemektedir. Sosyo-ekonomik
koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan
çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar olarak belirlediği hedef
kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap
verecek bilimsel temelli eğitim programları geliştirmektedir.

Verilen eğitimlerle bugüne kadar;

Erken Çocukluk Eğitimleri

• 13.000 gönüllü eğitmen yetiştirildi,

Erken çocukluk dönemi çocukların iyi yetişmesi için olağanüstü
fırsatların olduğu bir dönemdir. Toplumun dezavantajlı
nüfusunu hedef alan Erken Çocukluk Eğitimi müdahaleleri,
toplumsal eşitsizlikleri ve özellikle eşitsizliklerin nesiller arası
geçişini azaltmada önemli rol oynar. AÇEV bu kapsamda; erken
yaşlardaki çocuklara ve anne-babalara yönelik eğitim
programları gerçekleştirmektedir.
Türkiye Vodafone Vakfı ve
AÇEV işbirliğinde geliştirilen
“İlk6Yıl”Mobil Uygulama
Projesi kapsamında mobil
teknolojiler yardımı ile
bilgiye erişimde fırsat
eşitliği sağlanması
amaçlanmaktadır. İnternet
erişiminin yaygınlaştığı, akıllı telefon ve tablet kullanımının
hızla arttığı ülkemizde, ailelerin bu teknolojik araçları
kullanarak, çocuk gelişimi ve anne-babalık becerileri konusunda
bilgi alabilmeleri hedeflenmektedir. Mobil uygulama, bu
teknolojiler aracılığı ile tüm aileler için kullanışlı, pratik ve hızlı
bir destek sağlamakta, çocuk gelişimi konusunda güncel
bilgilerin yer aldığı kapsamlı bir “çocuk büyütme rehberi” olarak
işlev yapmaktadır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1993 yılında kuruluşundan bu
yana daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat
eşitliği sağlanması amacıyla erken çocukluk ve yetişkin eğitimi
alanlarında programlar geliştirmekte ve hayata geçirmektedir.

• Yüz yüze eğitim programlarıyla yaklaşık
1.000.000 anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşıldı,
• İnternet ve mobil iletişim araçları ile
yaygınlaşan eğitimlerle 10.000.000 kişiye
ulaşıldı.
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Nitelikli eğitim yoluyla toplumsal barışa katkı sağlamayı
hedefliyoruz.
AÇEV hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini
yürütürken; toplumsal cinsiyet, çocuk koruma, aile içi şiddet,
farklılıklara saygı gibi konulara programları içinde yer
vermekte, bu yolla toplumsal barışa katkı sağlamaya
çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri
çerçevesinde de özellikle vurgu yapılan; erken çocukluk
döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde
ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu
öğrenme konuları AÇEV’in faaliyetlerinin odağında yer
almaktadır.

Yaz Anaokulları Uygulamaları
AÇEV, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocuklara daha iyi bir
gelecek sunmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla ihtiyaç
görülen bölgelerde ve ihtiyacı olan hedef kitlelere yönelik
olarak uygulanmak üzere 4-6 yaş grubu çocuklar için
hızlandırılmış bir Okul Öncesi Eğitim Programı (OEP)
geliştirmiştir. Program ile daha önce okul öncesi eğitim
alamamış çocukları desteklemekte ve anneleri bilgilendirerek
çocukların temel eğitim becerilerini kazanmalarını
hedeflemektedir.

AÇEV, “Hayat Dolu Buluşmalar” adıyla, kadınların
okuryazarlık seviyelerini artıracak ve onlara yeni beceriler
kazandıracak yeni bir eğitim programına başlamıştır.

ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARININ
İLGİ VE SEVGİSİYLE BÜYÜR
Anne ve Baba Destek Eğitimleri

Hedef kitlesi, genel olarak 18-35 yaş arası genç kadınlar
olan program, kişisel gelişim, bireysel sağlık-bakım, kadın
emeği, kararlara katılım gibi temel konuları içermektedir.

AÇEV, farklı sosyoekonomik hedef kitlelere yönelik olarak temel
ve daha ileri düzeydeki eğitimleri ile çocuklarının gelişimine
destek olmaları için annelere eğitimler vermektedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Anne Destek Programı (ADP); anneleri ebeveynlik rollerinde
desteklemek, çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek,
çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek, haklar ve sağlıklı
yaşam konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
Eğitimler annelerin kendilerine güvenlerini ve çocuklarının
eğitimindeki rolünü artırmaktadır.

GENÇ KADINLAR EĞİTİMLE GÜÇLENİYOR
“Hayat Dolu Buluşmalar” Eğitim Programı

Baba Destek Programı (BADEP); babanın çocuk gelişiminde
aktif rol ve sorumluluk almasını hedefleyen bir programdır.
Bilimsel gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenen eğitim programı babaların çocuk yetiştirme
tutumlarında olumlu değişiklikler yaratmaktadır. Programa
katılan babaların çocuklarının gelişimini destekleme konusundaki bilgi seviyeleri anlamlı şekilde yükselmektedir.
AÇEV, ilgili babalık konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
Bu konuyu hem babalara hem de babalara yönelik çalışmalar
yürüten kurumlara duyurmak ve babalıkla ilgili farkındalık
kazandırmak için eğitimler, araştırmalar, seminerler, kampanyalar düzenlemektedir.

Ülkemizde uzun yıllar eğitim hakkından yararlanamayan ve
okuryazar olmayan kadınlara yönelik olarak eğitim çalışmaları
yürüten AÇEV bu çalışmalarını, günümüzde okuryazarlığın
değişen tanımı doğrultusunda genç kadınların çok yönlü
güçlenmesi ve hayat içinde daha aktif olabilmeleri için yeniden
yapılandırmıştır.

Toplumsal Dönüşüm için Farkındalık Çalışmaları,
Toplumu Bilgilendirme Seminerleri
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması AÇEV
programlarının temel hedeflerinden birisidir.
Bu konuda çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli
rolü olan anne babalar, öğretmenler ve okul idarecilerine
yönelik seminerler düzenlemektedir. Ayrıca, özel sektör
çalışanlarına yönelik olarak da bilgi vermeye, farkındalık
artırmaya ve davranış değiştirmeye yönelik pek çok
seminer gerçekleştirmektedir.

