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Önsöz
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bunların

yayımlanmasını
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Eğitim

Bilgi

sağlayan
Ağı’nın

(Eurydice) 2011 yılında yayımladığı
dokümanlardan biri olan “Avrupa’da
Okuma Öğretimi: Bağlamlar, Politika
ve Uygulamalar” isimli kitabı sizlere
sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Geçen on yıl içerisinde, okuma becerisinin önemi Avrupa eğitim politikaları da dâhil olmak
üzere hemen her alanda kabul edilmiştir. Buna rağmen belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün
olmamıştır. PISA verileri ise okuma becerileri konusunda, Avrupa ülkelerinin ortalama olarak
beklenenin çok daha altında kaldığını göstermiştir. 2009’da belirlenen yeni hedef ise okuma
becerilerinde başarısız olan öğrenci oranının 2020’ye kadar %15’in altına düşürülmesidir; bu
hedefe ulaşmak için Avrupa ülkelerinin ve ülkemizin yapması gereken birçok şey
bulunmaktadır. Bu çerçevede, ilgili ülkelere mevcut durumları konusunda gerekli verileri
sağlamak ve ülkelerin karşılaştırmalı bir resmini çıkarmak ise Eurydice temelinde derlenen bu
kitapla mümkün olmuştur.
Kitabın içeriğinde; okuma becerilerinin edinilmesini etkileyen temel faktörler, uygulanan
ulusal politikalar ve uygulamada başarılı olan örnekler sunulmaktadır. Okuma becerisi
öğretiminin tüm aşamaları, değerlendirilmesi, içerdiği özel unsurlar, tüm ayrıntılarıyla
Eurydice ağı ülkelerine ait 2009-2010 dönemi verilerinde açıklanmaktadır.

Bu çalışma,

Türkiye’de okuma becerisinin öğretilmesinde gelinen nokta ve gelecekte okuma öğretiminde
atılacak adımlar konusunda rehber özelliği taşımaktadır.
Bu yayının hazırlanmasında emeği geçen Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Türkiye Eurydice
Birimi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Ömer DİNÇER
Milli Eğitim Bakanı

ÖNSÖZ

Son on yıl boyunca okuryazarlığın önemi sıklıkla vurgulanmış ve
eğitim alanında Avrupa işbirliğinde göz önünde olmuştur.
Okuryazarlığı geliştirmek 2002 yılında ‘Eğitim Öğretim 2010’ iş
programı

kapsamında

belirlenmiştir
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( ).

Avrupa

Mayıs

hedeflerinden

2003’te

Bakanlar

biri

olarak

Kurulu

15

yaşındakilerden okuma alanında daha az başarılı olanların
oranının 2010 itibariyle en az %20 artırılması hedefini
benimsemiştir (2). Bu hedefe ulaşılamamıştır: okuryazarlık
seviyesi son on yılda önemli bir gelişme göstermemiştir.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) çerçevesinde okuma becerilerine ilişkin
sonuçlar ortalama Avrupa ülkesinde 15 yaşındakilerin beşinden birinden az olmayacak oranda
düşük okuma becerileri oranına sahiptir. Bu Avrupa toplumları için potansiyel yıkımdan farksızdır:
okulu bırakan çocuklar en temel yazılı metinleri bile doğru şekilde anlayamayacak durumdalar ve
sadece iş piyasasının dışında kalma riskiyle değil eğitimlerine devam edememe riskiyle de karşı
karşıyadırlar. Anadilde iletişim K o n s e y v e Avrupa Parlamentos u tarafından bilgi toplumunda
3

vatandaşların en önemli sekiz temel yetilerinden birisi olarak belirtilmiştir ( ). Avrupa Konseyi, Üye
Ülkelerden yetersiz okuma becerisine sahip gençlerin oranını büyük ölçüde azaltmasını istemiştir
(Avrupa Birliği Konseyi, 2008) ve Kasım 2008’de Üye Ülkeler okuryazarlık seviyelerini artırmaya
4

odaklanmaya davet edilmiştir( ).
Önümüzdeki on yılla ilgili olarak da Mayıs 2009’da Konsey, 2020’ye kadar Eğitim Öğretimde yeni bir
Stratejik Çerçeve üzerinde görüş birliğine vardılar. Okuma, matematik ve fen alanında yeni hedeflerle az
başarılı olanların oranını 2020 itibariyle %15’in altına düşürmeyi amaçlamaktadır (5). Bu da eğitim
sistemleri için temel zorluklardan biri olacaktır.

(1)

Avrupa Eğitim ve Öğretim sistemleri hedeflerini takiben ayrıntılı çalışma programına ilişkin Konsey bilgisi, OJ C 142,
14.6.2002.

(2)

5 ve 6 May 2003 tarihli Konsey tutanak çıktıları. Eğitim ve Öğretimde (Kriterler) Avrupa Ortalama Performans Seviyeleri
Konsey Sonuçları, EDUC 83, 8981/03, 2003.

(3)

2006/962/EC Avrupa Parlamentosu Tavsiye Kararı ve 18 Aralık tarihli Konsey yaşamboyu öğrenme temel yeterlilikleri,
OJ L 394, 30.12.2006.

(4)

21. yüzyıl gençlerini hazırlayan 21 Kasım 2008 tarihli Konsey toplantısı Üye devlet hükümet temsilcileri ve Konsey
sonuçları: Okullarda Avrupa işbirliği gündemi, OJ C 319, 13.12.2008.

(5)

Eğitim v e Öğretimde Av rupa işbirliği için stratejik çerç eve 12 Mayıs 2009 t arihli Konsey s onuçları ('ET
2020'). OJ C 119, 28.5.2009.
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Komisyon Üye Ülkelerin bu amaçlara ulaşmasında üzerine düşeni yapacaktır. Okuryazarlık
seviyelerini

yükseltme

stratejilerinden biri olarak, Avrupa Komisyonu alandaki verileri

incelemek ve iyi uygulamaları değerlendirmek üzere 11 bağımsız uzmandan oluşan İleri
düzeyde bir Grup kurmuştur. Çalışma Grubu Komisyon’a politika önerilerini 2012’nin ortalarında
sunacaktır.
Avrupa okuryazarlık hedefleri bağlamında bu Gruba veri sağlamak için, Avrupa Komisyonu Euyrdice
Ağı’na okuma becerileri edinimini etkileyen en önemli faktörlerin karşılaştırmalı analizini yapmasını
istemiştir. Bu rapor araştırma sonuçları ve sayısal verileri göz önüne alarak, öğrencilerin daha yeterli
ve etkili okuyucular olmasını amaçlayan politika ve uygulamaları araştırmaktadır.
Bu raporun politika yapıcılar ve uygulayıcılar için karşılaştırmalı sağlam bir temel sunarak, Avrupa’da
daha geniş anlamda topluma okuma becerisi ve motivasyon artıracak somut adımlar sunacağına
inanıyorum.

Androulla Vassiliou
Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten
Sorumlu Delege
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GİRİŞ
Yazılı metinler her yerde mevcuttur, bu yüzden okuma günlük hayatın neredeyse tüm alanlarında
ihtiyaç duyulan temel bir beceridir. Dijital okumayı da içeren bir dizi okuma becerisi kişinin bireysel ve
sosyal gereklilikleri, toplumda bilgili ve aktif bir rol alması ve vatandaşlık haklarına tamamıyla sahip
olması için gereklidir. Ayrıca, bu beceriler iş gücü piyasasına girmek ve orada ilerlemek için şarttır.
Yeterli okuma becerisine sahip olmayanlar günümüz toplumunda sınırlı olanaklara erişebilirler. Aslında
okuma becerisi 21 yüzyıl toplumunun sosyal ve ekonomik talepleri için temel bir gerekliliktir.
Sağlam okuma b e c e r i l e r i erişkinliğe doğru yol alan gençlerin kişisel hedeflerini sürdürmesinde
önemlidir. Okuma becerilerinin çocuklukta ve gençlikte başarılı şekilde edinilmesi gereklidir. Ayrıca, iyi
okuryazarlık becerileri çocuğun okul hayatının temelidir; onsuz akademik başarıya ulaşılamaz.
Okuryazarlık y e t e r l i l i ğ i okullaşmanın temel ilkelerinden birisi değil, öğrenmenin temel araçlarından
birisidir. Okuma becerisi İnsan Hakları Beyannamesince (Madde 26) kabul edilmiş eğitim hakkı için
temel bir araçtır.
Avrupa ülkelerince yürütülen son on yıldaki Uluslararası Öğrenci Okuma Değerlendirme araştırmaları
sonuçlarına göre, Konsey 2020 itibariyle okumada başarısız olanların oranını %15’in altına düşürme
hedefini koymuştur (1). Bu Eurydice çalışması belirtilen hedef bağlamında hazırlanmıştır. Okuryazarlık
becerilerinin edinimini etkileyecek temel etkenlerin bazılarını tanımlamayı ve bu etkenlerle ulusal
politikaların ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ulusal seviyede ok uma başarısını geliştirmek amaçlı
başarılı uygulama ve eylemlerin bazılarını ön plana çıkaracaktır.

Kapsam
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda okuryazarlık, kişisel ve sosyal uyumu sağlamak için yazılı dil
biçimlerini kapsamlı bir şekilde anlama, kullanma ve bunların üzerinde düşünebilme yetkinliği olarak
tanımlanmıştır.
Okuma becerisinin bilişsel bileşenlerinden (örn. Kelimeleri çözümleyip metni anlama) öte motivasyon
ve yazılı materyalle ilgilenme gibi konular ele alınmaktadır. Pierre (1992) okuryazarlığı ‘ k i ş i n i n yazılı
kelimeyle geliştirdiği ilişki' olarak tanımlar. ‘Okuryazarlıkta okuma’ ‘okuyabilme becerisi’ ile ‘okur olma’
arasındaki farkı ele alır. Okul bağlamında ise, okuma alanında yeterli olan öğrenciler okumayı
öğrenmiş ve ‘öğrenmek için okuma’ da akıcı hale gelmişlerdir. Öğretim açısından ise,
öğrencilerin okuma alanında yeterli hale getirilmesi farklı gelişim seviyelerinde farklı süreçleri ve
faaliyetleri kapsar; okumayı öğretmek kadar okuma becerilerini geliştirmeyi de hedefler.
Bu çalışma okuryazarlığın başlangıç aşamasından öğrencilerin okuma becerilerini diğer becerileri
öğrenmek için kullanacakları aşamaya kadar farklı safhaları ele alır. Okul bağlamında, çoğu ülkede
eğitim okul öncesinde (ISCED 0) okuma öğretimi ile başlar ve öğrencilerin 14 ila 16 yaşında oldukları
ortaöğretime kadar devam eder. Okuma becerilerinin yerleştiği varsayılır.

(1)

Eğitim ve Öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçeve hakkında 12 May 2009 tarihli konsey kararları
(ET 2020), OJ C 119, 28.5.2009.
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Bu çalışma, son yıllarda yürütülmüş ve okuma öğretimi başarısına katkı sağlayan akademik
araştırmalara yer vermektedir. Okuryazarlıkta yeterli olmada birçok etken rol oynamaktadır. Bu
çalışma birbiriyle ilişkili üç ana konuya yoğunlaşmıştır:
•
•

okuma öğretimi yaklaşımları (okuma güçlüğünü çözme tedbirlerini de içeren),
okuma öğretiminde öğretmenin bilgi ve becerisi,

•

okul dışında okumanın desteklenmesi.

Modern dünyada elektronik materyalin okunması hızla artmaktadır ve bu üç ana konuyla da
kesişmektedir. Aslında, Internet ve diğer bilgi teknoloji çeşitleri (anında mesajlaşma, bloglar, podcast,
e-posta, vb.) okuryazarlığın doğasını genişletmiştir. Öğrencilerin elektronik metin okuma becerisi basılı
metin okuma becerilerinden daha kapsamlı becerileri gerektirir (Coiro ve Dobler, 2007). Çocukların
metinleri internette okuması için gerekli eleştirel becerilerin daha önemli hale gelmesi tartışılmaktadır
(Leu, 2002).
Okuma becerilerinin değerlendirmesi öğretmenlerin ileride öğrencileri okur olarak yetiştirip
yetiştirmeyeceğine karar vermesinde okuma öğretimi için temel bir unsurdur. Bu da ilk iki konunun bir
parçası olarak incelenmiştir (öğretim yaklaşımları ve öğretmenlerin bilgi ve becerileri).
Avrupa’daki bir çok çocuk için dil öğretimi ana dilinde değildir. Ancak, eğitim dilinde yeterli olma okulda
başarının önemli bir koşuludur (Avrupa Komisyonu, 2008b). Çeşitli çalışmalar göçmen öğrencilerin ev
sahibi ülke öğrencilerinden daha az başarılı olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Okuma
becerilerinin anadili eğitim dili olmayan öğrencilere nasıl öğretileceği önemli bir konudur. Ancak,
konuyla ilgili koşullar Avrupa çapında ve hatta ülkeler içinde çok fazla değiştiği için (2), bu konu mevcut
çalışmanın temel konularından değildir. İkinci veya üçüncü dilde okuma becerisiyle ilgili konular yeri
geldiğince ilgili ülkeler bazında tartışılacaktır.
Okuma becerisi edinimini etkileyen en önemli faktörler olan eğitim sistemlerinin, okul öncesine katılım
gibi, (3) yapısal özelliklerini tartışmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2008d). Yapısal etkenlerin etkisi
Uluslararası Öğrenci Başarısı çalışmaları sonuçlarına bakılarak ele alınmıştır.
Son olarak da, okuma öğretiminin öğrenme güçlüğü çeken ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri
desteklemeyi gerektiren yönleri bu çalışmanın kapsamına alınmamıştır.
Bu çalışma 2009/10 yılı ve Eurydice Ağındaki tüm ülkeleri kapsar.
Hibe yardımı alan özel sektörün bulunduğu Belçika, İrlanda ve Hollanda dışında sadece devlet okulları
dahil edilmiştir. Hibe yardımı alan özel sektör bu ülkelerde okulların çoğunluğunu oluşturur ve ailelerin
bu okullar için para ödemesi gerekmez. Ayrıca, İrlanda’da okulların çoğu yasal olarak özel ama devlet
destekli olarak tanımlanmıştır. Hollanda’da eşit mali yardım ve özel ile kamuda eğitim anayasada
belirtilmiştir.

(2)
(3)

Örneğin evde eğitim dili dışında bir dil konuşan 15 yaşındaki öğrencilerin okulları arasındaki eşitsiz dağılıma bakınız
(EACEA/Eurydice, 2008).
Bu konularla ilgili daha fazla bilgi için, bkz EACEA/Eurydice (2009b) ve EACEA/Eurydice (2011).
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Bu çalışma, akademik araştırma sonuçları, uluslararası anket verilerinin ikincil analizi ve ulusal
politikalar ve programlar ışığında temel konuları inceler.
Çalışma, okuma alanında öğrenci başarısını uluslararası çalışmalardan elde edilen ana bulguları
vurgulayarak başlamaktadır. Avrupa ülkelerindeki temel eğilimleri tartışmanın yanı sıra, aynı zamanda
uluslararası araştırmaların temel amaç ve hedef nüfusunu kavramsal çerçeve açıklamaktadır. Ayrıca
uluslararası anket sonuçlarını kullanma ve yorumlama konusunda bazı sınırlamaları tartışmaktadır.
Bölüm 1 okuma öğretimiyle ilgili işlem ve uygulamaları derinlemesine inceler.
Bölüm 1.1 Okumayı geliştirme ve okuma öğretimi çeşitli bileşenleri ve temel aşamaları ile ilgili olarak
etkili öğretim uygulamalarına eğitim araştırmalarına genel bir bakış sunmaktadır. Belirli öğretim
kavramları veya okuduğunu anlamayı geliştirme programlarına ilişkin araştırma sonuçlarını
açıklamaktadır. Öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimini destekleyen, süreç ve teşhis edici
değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır. Son olarak, okuma güçlükleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarını
karşılamak için öğretim yöntemlerine ve müdahalelere dikkati çeker.
Bölüm 1.2 ulusal veya merkezi düzeydeki müfredat veya yönergelerin okuma geliştirme ve etkili
öğretim uygulamaları temel aşamalarına ilişkin son uluslararası araştırma sonuçlarını yansıtıp
yansıtmadığını incelemektedir. Okuma öğretim politikalarında ülkeler arasındaki temel benzerlik ve
farklılıkları vurgulamaktadır. Ayrıca, Avrupa'daki ulusal müfredatla ilgili bağlamsal bilgiler içerir ve
okuryazarlık müfredatının son reformlarını açıklar.
Bölüm 1.3 Okuma güçlüğü olan öğrenciler ve onları desteklemek için kullanılan ortak yaklaşımlar
üzerinde durmaktadır. Analiz büyük oranda Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS)
2006 yılı verilerine dayanmaktadır. Avrupa ülkelerinde ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri arasında
okuma becerisi zayıf olanların özelliklerini açıklar. Daha sonra öğretmenler tarafından bildirilen okuma
alanında zayıf olanlar için sağlanan destek önlemlerini inceler. Ek personel durumu da tartışılmaktadır.
Bu açıdan, bu bölüm, Avrupa eğitim sistemlerinde okuma güçlüğü ile mücadele için temel
yaklaşımlardaki kalıpları tanımlar.
Bölüm 1.4 okuma güçlüğü çeken öğrenciler ile öğretmenlere yardımcı eğitim destek personeli ile ilgili
ulusal politika ve uygulamaların analizi ile başlar. Hangi ülkelerde öğretmenlerin öğrencilerinin
zorluklarla karşılaştığı durumda okuryazarlık alanında uzman yardımı alabileceklerini açıklar. Sonuç
olarak, okuma güçlükleriyle ilgili eğitim sistemlerindeki düzeltici eylemler ya da öğretim materyallerinin
adapte edilerek kullanımı gibi somut ve başarılı girişimleri inceler.
Bölüm 2 öğretim okuma öğretimi için gerekli bilgi ve becerileri ve öğretmenlerin bu duruma hazırlığını
tartışmaktadır.
Bölüm 2.1, okuma alanında etkili öğretmenler yetiştirme ve başarılı sürekli mesleki gelişim temel
özellikleri geliştirmede en önemli faktörleri vurgulayan bir literatür taraması sunar. Bu öğretim nitelikleri
ve öğrenci okuma başarısı arasında çeşitli çalışmalarda bulunan ilişkileri inceler ve etkili okuma dersleri
için öğretmenlerin ihtiyacı olan becerileri araştırır.
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Bölüm 2.2 PIRLS 2006 verileri ve aynı zamanda 2008 yılı OECD Öğretme ve Öğrenme Uluslararası
Araştırması (TALIS) kullanarak öğretmenlerin okuma öğretiminde başlangıç eğitimi ve sürekli mesleki
gelişimi tartışılmaktadır. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerine okuma öğreten öğretmenlerin genel
eğitim düzeyi ile ilgili kısa bir tanımlama ile başlar. Okuma öğretiminde etkili öğretim uygulamaları,
mesleki gelişimde katılım ve öğretmen eğitimi derslerinin içeriği arasındaki ilişkiyi vurgular. Bölümün geri
kalanı okuma öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişime genel katılım oranları, katıldıkları ortalama gün
sayısı, faaliyet türü ve algılanan etki açısından tanımlamaktadır.
Bölüm 2.3, ilk ve ortaöğretim seviyelerinde öğretmenlerin okuma öğretimi becerilerini geliştirmek için
Avrupa ülkelerindeki mevcut politikaları açıklar. Başlangıç öğretmenlik eğitim programlarının içeriğini,
öğretmenlerin kendi okuma becerilerinin değerlendirilmesi ve okuryazarlık öğretimine ilişkin ek özel
niteliklerini tartışır. Son olarak da, Avrupa'da okuma öğretimine ilişkin mesleki gelişim programlarını
geniş bir yelpazede göstermektedir.
Bölüm 3, toplumda daha geniş çapta okuma teşvikini incelemek üzere eğitim ortamlarının dışına
bakarak çalışmanın perspektifini genişletir. Bölüm 3.1 okuma başarısını etkileyen okul dışı faktörlerden
oluşan bir literatür taramasını içerir. Bölüm 3.2 okuma faaliyeti ve ev eğitim ortamının okuma
başarısını ne derece etkilediğini ele alan uluslararası öğrenci değerlendirme çalışmalarının bulgularını
sunar. Bölüm 3.3 ise Avrupa ülkelerindeki okuryazarlık için merkezi destek yapılarını tanımlamayı
hedefler. Okuma teşviki için geçerli ulusal stratejileri özetleyerek okumayı destekleyecek ulusal
altyapıların farklı türlerini araştırmaktadır. Bölüm 3.4 toplumda okumayı teşvik etmek için devlet
tarafından finanse edilen büyük ölçekli programların örneklerini sunar.
Okuma güçlükleri ile mücadele ve toplumda okumayı teşvik etmek için ulusal programların temel
özelliklerinin kapsamlı açıklamaları ekte mevcuttur.

Yöntem
Çalışmanın kapsamını tanımlamak için Eurydice Ağı, Ulusal Birimleri ile bir çalışma toplantısı
düzenlenmiştir. Buna ek olarak, okuryazarlık alanında akademik uzmanlar iki seminer verip çalışmanın
üç akademik literatür taramasının kısmen dayandığı tematik araştırma bulgularını sunmuşlardır.
Bu çalışma çeşitli veri kaynaklarına dayanmaktadır. Öncelikle, ulusal politikaların karşılaştırmalı analizi
Eurydice Ulusal Birimler tarafından sağlanan bilgilere dayanır. Eurydice Ağı ile işbirliğinde Eğitim,
Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Ajans) bünyesindeki Eurydice Birimi tarafından geliştirilen üç
ankete verilen yanıtlar yer alır. Her ankette çalışmadaki üç ana konu (bkz Kapsam) ele alınır.
İkincisi, Eurydice Ulusal Birimleri tarafından okuma öğretimi ulusal yönetim belgelerinin kapsamlı bir
analizi dokuz temel unsurdan oluşan bir matris kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Matris okuma öğretimi
konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı tarafından geliştirilmiştir ve Eurydice web sitesinde
(http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice) mevcuttur.
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Birkaç eğitim uzmanı yönetim belgelerini matrise göre analiz etmiştir ve EACEA bünyesindeki Eurydice
Birimi karşılaştırmalı bir analiz gerçekleştirmiştir.
Üçüncü olarak, çalışmada ikincil analizi ile ilgili uluslararası araştırmalar (PIRLS, PISA ve TALIS)
politika düzeyinde bilgiyi tamamlar.
Rapor, EACEA bünyesindeki Eurydice Birimi tarafından hazırlanmış ve çalışmaya katılan tüm Ulusal
Birimler tarafından kontrol edilmiştir (4). Katkıda bulunanlara belgenin sonunda teşekkür edilmiştir.

(4)

Lüksemburg Bölüm 1.2’yi kontrol etmemiştir. Lüksemburg için Eurydice kaynak verisi eksiktir.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Uluslararası araştırma sonuçları
•

15 yaşındakilerin ve bu yaş grubunda okumada zorlananların oranı okuma becerisi AB
ortalaması puanı 2000 ve 2009 yılları arasında yürütülen PISA araştırmalarında sabit kalmıştır.
Okuma sonuçlarının (en yüksek ve en düşük puan arasındaki fark) yayılması eğitim çıktılarında
eşitlikte büyümeyi işaret ederek biraz azalmıştır.

•

2009 yılında, AB-27 ülkelerinde 15 yaşındakilerin yaklaşık beşinden biri okuyarak öğrenmede
güçlük çekmekteydiler. Sadece Belçika (Flaman Topluluğu), Danimarka, Estonya, Polonya,
Finlandiya ve Norveç’te düşük başarı oranı % 15 veya daha azdır (2020 Avrupa hedefi).
Okumaya zorlananların oranı, özellikle Bulgaristan ve Romanya’da (yaklaşık% 40) yüksektir.

•

Okuma başarısını etkileyen öğrenci ile ilgili en önemli faktörler, cinsiyet ve ailenin durumudur.
Kızlar okumada ortalamada erkeklerden daha iyi performans göstermektedir ve bu cinsiyet
farkı yaşla birlikte artar. Ancak, uluslararası çalışma sonuçları erkeklerle kızlar veya çeşitli
sosyal çevrelerden gelen öğrenciler arasındaki okuma başarısı farklılıklarının okuyarak
dengelenebileceğini öne sürerler.

Okuryazarlık öğretimi için müfredat
•

Merkezi eğitim yetkilileri tarafından düzenlenen müfredat ve yönergeler uzunlukları ve biçimleri
açısından çok çeşitlidir. Ancak, içerikleri büyük ölçüde okuma becerilerini en etkili yollarla
öğretmek için son araştırma bulgularını yansıtır.

•

Okumayı öğrenmek için temeller erken yaşta sıkıca kurulmalı ve tüm ülkelerin okul öncesi
eğitimi merkezi müfredatı, ortaya çıkmaya başlayan okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine
ilişkin öğretim kurallarına yer vermelidir.

•

Okuduğunu anlama, yazılı metinlerden anlam çıkarmak ve yaratmak için belirli bilişsel
stratejileri kullanmayı öğrencilere öğreterek geliştirilebilir. Merkezi müfredat, ortaöğretimde
ilköğretim düzeyinden daha az vurgulanan, okuduğunu anlamayı geliştirmek için stratejileri
ortaya koymaktadır.

•

Okuma sorusu merkezi müfredatta çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Öğretmenlere, sadece
edebi metinler üzerinde odaklanmamaları, farklı materyalleri okumak için öğrencileri teşvik
etmeleri tavsiye edilir. Araştırma sonuçlarına göre, metin tabanlı işbirliğine dayalı öğrenme
okuma için öğrenci motivasyonunu arttırmak için etkili bir yoldur. Merkezi müfredat, bu tür
öğrenme için 26 ülkede veya bölgede ilköğretim düzeyinde ve 18inde ortaöğretimde
yönergeler içermektedir.

•

Son yıllarda okuryazarlığa odaklanan reformlar büyük ölçüde müfredat kapsamında okuma
becerilerinin ve okul öncesinde erken okuma becerilerinin gelişimini hedeflemiştir. Az sayıda
ülkede okumaya harcanan zaman artmıştır.
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•

Araştırma, öğretmen değerlendirmesinin okuma öğretiminde önemli olduğunu göstermektedir.
Ancak, tüm merkezi yönergeler öğretmenlere kendi çalışma planları için öğrenme hedefleri
sunsa da çok azı öğrenci performansını izlemek ve belirlenen öğrenme hedeflerine ilişkin
değerlendirme yapmak için değerlendirme ölçekleri gibi araçları içerir.

Okuma güçlüğü çekenler
•

Okuma güçlükleri ile ilgili başarılı stratejiler ve uygulamalar müfredatta nadiren ele alınmıştır.
Bu tür zorlanan okuyuculara destek verilip verilmemesi ve ne tür bir destek verileceği sınıf
öğretmeninin kararına kalmıştır.

•

Okuma güçlükleri ile ilgilenirken okuma uzmanlarının bireysel ya da küçük grup öğretimi
esastır. Mevcut sınıflarda destek sağlayacak okuma uzmanları sadece İrlanda, Malta, Birleşik
Krallık ve beş İskandinav ülkesinde bulunmaktadır.

•

Sınıf içi destek çok önemlidir. Ancak, PIRLS 2006 yılı verilerine göre, bir öğretmen ile birlikte
sınıfta ek destek personeli (Okuma uzmanı, asistan ve diğer yetişkinler) AB öğrencilerinin
sadece % 44’ü için bazen mevcuttur.

•

Çeşitli ülkelerde, konuşma terapistleri veya (eğitim) psikologları okuma güçlüğü çeken
öğrencilere rehberlik ve destek sunmaktadır. Genellikle, bu sınıf ve okul dışında mümkündür.

•

Çoğu Avrupa ülkesinde, ilk ve ortaöğretimde okuma güçlüğü olan öğrencilere yardım için ulusal
düzeyde başarılı kabul edilen girişimler vardır. Bu girişimler, esas olarak iyileştirici eylemler,
problemlerin erken tanımlanması, uyarlanmış öğretim materyali veya öğretmen eğitimine
odaklanır.

•

Ek destek istemek ve almak için idari prosedürler çok uzun sürebileceğinden öğrenciler ihtiyaç
duydukları desteği hemen alamayabilir. Sonuç olarak, öğrenciler sınıfta sadece okumada geri
kalmaz, aynı zamanda da okumanın gerektiği diğer konularda da geri kalabilir.

Okuma için gerekli bilgi ve beceriler
•

Başlangıç öğretmenlik eğitim sırasında araştırma ve kuramda sağlam bir temel edinmek okuma
öğretimi gelişimi için çok önemlidir. İdeal olarak, bu daha sonra uzun vadeli bir perspektif
içeren, öğretmenlere kendi çalışmalarına araştırma odaklı bir bakış açısıyla yaklaşacak fırsatlar
sağlayan bir mesleki gelişim ile güçlendirilmelidir.

•

Okuma öğretimi için öğretmenleri hazırlayan programların diğer önemli özellikleri çeşitli öğretim
stratejileri ve uygun değerlendirme teknikleri, çeşitli öğretim materyallerini kullanma yeteneği ve
teorik bilgi ile pratik deneyim için dengeli ve tutarlı bir yaklaşımdır.
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•

PIRLS 2006 yılı verileri başlangıç eğitim sırasında okuma öğretiminin nasıl yapılacağını
vurgulamanın okuma öğretiminde etkili uygulama ve profesyonel gelişim ile ilişkili olduğunu
öne sürmektedir.

•

18 ülke okuma öğretimi için öğretmen eğitimi ile doğrudan ilgili merkezi yönergeler
düzenlemiştir. Bu ülkelerin bazılarında okuma öğretiminin (değerlendirme, okuma güçlükleri ve
yeni medya okuması) belirli yönlerine ilişkin merkezi yönergeleri vardır.

•

OECD Eğitim Öğretim Uluslararası Araştırması (TALIS) verilerine göre, öğretmenler için
mesleki gelişimin en sık görülen şekli olan okuma, yazma ve edebiyat konuları kısadır; tek
seferlik kurslar, atölye çalışmaları ve konferanslar şeklindedir. Araştırma yürütmek ya da ilişki
ağı kurmak gibi profesyonel gelişme şekilleri daha verimli ve uzun vadelidir.

Toplumun okumayı desteklemesi
•

Resmi bir öğrenme ortamı olan okul dışında okuma faaliyetlerine katılım başarılı bir okuyucu
olmak için önemli olduğundan çoğu Avrupa ülkesinde toplumda okumayı teşvik etmek için
faaliyetlerini koordine eden ve mali yardım sağlayan ulusal birimler kurulmuştur. Okumayı
teşvik etmek için özel stratejiler de kabul edilmiştir.

•

Ülkelerin çoğunda okumayı teşvik etmek için özellikle, çocuklar ve gençler olmak üzere
nüfusun tamamını hedef alan okuryazarlık faaliyetleri şeklinde devlet tarafından finanse edilen
büyük ölçekli programlar var. Ancak, özellikle dezavantajlı olanlar ya da erkek çocuklar ve
yetişkinler için örnek okuryazarlık seviyesi düşük gruplara odaklanan faaliyetler, Avrupa'da
okuma desteği programları arasında nadir görülür.

•

Avrupa ülkelerinde pek çok aile okuryazarlık programları ailelerin çocuklarına yüksek sesle
okuma yapmaları için tavsiyede bulunur ve ebeveynler için eğitim verir. Ancak, araştırmalar
bunun yeterli olmadığını gösterir ve etkili okuryazarlık programlarının ebeveynlere aynı
zamanda çocuklarına belirli okuryazarlık becerilerini nasıl öğreteceklerini öğretmelidir.
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OKUMA BAŞARISI: ULUSLARARASI ARAŞTIRM A VERİLERİ
Öğrenci başarısı, eğitim sistemlerinin kalitesi ve etkinliğinin temel bir göstergesidir. Bir diğer önemli
gösterge de başarının yaygınlaşması veya eğitim çıktılarına dair durumu gösteren başarılı ve başarısız
öğrenciler arasındaki uçurumdur. Ülkelere özgü amaçlara yönelik bu göstergeler çeşitli ulusal testlerle
izlenebilir. Eğitim sistemleri arasında anlamlı karşılaştırmalar için, büyük ölçekli uluslararası öğrenci
başarısı anketleri kullanılmaktadır. Bunlar diğer ülkeler ile karşılaştırmalar eğitim sistemleri, sistemlerin
güçlü ve zayıf yönleri ve karşılaştıkları zorluklar gibi belirli özelliklerini vurgulamak için yardımcı olur.
Ayrıca, ulusal araştırmalar, eğitim sistemlerindeki problemleri belirleyerek ya da ülkeler içinde ve
arasındaki belirgin farklılıkları açıklamaya yardımcı olabilir.
Uluslararası öğrenci değerlendirme anketleri, politika odaklı göstergeler sunarak kabul edilen kavramsal
ve metodolojik-mantıksal çerçevede yürütülmektedir. Ülkelerin ortalama test puanları, kamuoyunun en
fazla dikkatini çeken göstergedir. 1960'lı yıllardan bu yana, ülkelerin göreceli puanı ulusal eğitim
politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu ve en iyi performans gösteren ülkelerden eğitim
uygulamalarını alıp uygulama baskısı yarattı (Steiner-Khamsi 2003; Takayama, 2008). Bu bölüm,
uluslararası anketlere göre Avrupa ülkelerinde okuma başarısı ortalama test puanları ve standart
sapmaları sunar. Avrupa Birliği üyeleri düşük başarı oranını azaltmak için siyasi taahhütlerde
bulundukları için Avrupa ülkelerinde okuryazarlık oranı düşük olanlar bildirilmiştir. Okuma başarısına
ilişkin uluslararası araştırma metotları ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Uluslararası anketlerden elde edilen göstergeler eğitim başarısını etkileyen faktörlerin ülkeler arasında
farklı olmasından dolayı bu etki dikkate alınarak kullanılmalıdır. Ülke seviye göstergeleri, bir bütün olarak
okul sistemi performansını basitleştirilmiş göstergelerle sundukları için eleştirilmektedir(Baker ve
LeTendre, 2005). Sonuçları yorumlarken, büyük ölçekli karşılaştırmalı çalışmaların çeşitli metodolojik
sorunlarla karşı karşıya kaldığını göz önünde bulundurmak gereklidir: çeviriler farklı anlamlar yaratabilir;
bazı soruların algılanışı kültürel önyargıyı etkilemiş olabilir; sosyal çekicilik ve öğrenci motivasyonu farklı
kültürel bağlamlarda değişebilir; hatta uluslararası değerlendirmeler yapan kuruluşların siyasi gündemi
de değerlendirme içeriğini etkileyebilir (Hopmann, Brinek ve Retzl, 2007; Goldstein, 2008). Ancak,
sonuçların karşılaştırılabilirliği ile ilgili metodolojik sorunların etkisini en aza indirmek için bir dizi kalite
kontrol prosedürü uygulanmaktadır.

Okuryazarlıkla ilgili temel çalışmalar
Günümüzde, ülke bazında okuryazarlık düzeyi iki büyük ölçekli uluslararası araştırma, PIRLS ve PISA
tarafından değerlendirilmektedir. IEA PIRLS Gelişimi, ülkelerin çoğunda dördüncü sınıf öğrencilerinin
okuma başarısını ölçer. Hemen hemen tüm Avrupa eğitim sistemlerinde bu öğrenciler yaklaşık 10
yaşındadır, fakat yaş ortalaması İtalya’da 9.7 Lüksemburg’da 11.4 arasında değişmektedir(Mullis ve ark,
2007, s. 31). PIRLS verileri beş yılda bir toplanır. Araştırmalar 2001 ve 2006 yıllarında yapılmıştır, bir
sonraki ise 2011’dedir (1).

(1)

PIRLS 2001’de kullanılan araç geliştirme, veri toplama işlemleri ve analitik yöntemlerle ilgili tanımlar için, bkz. Martin, Mullis
ve Kennedy (2003); PIRLS 2006 için, bkz. Martin, Mullis ve Kennedy (2006).
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OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Programı, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma,
matematik ve fen bilgisi becerilerini ölçer. Çoğu ülkelerde, bu yaş çağındaki öğrenciler zorunlu eğitimin
sonuna yaklaşmaktadır. PISA araştırması üç ana konu alanında öğrenci performansını izler ve her bir
konu alanında belirli bir odak vardır. 2000 ve 2009 yıllarında ana odak noktası okuma, 2003 yılında
2
matematik, 2006 yılında ise fen olmuştur( ).
PIRLS sınıflara göre örnek kullanırken PISA yaşa göre örnek kullanır. PIRLS’te tüm öğrenciler bir süre de
olsa okullaşmışlardır, örneğin hepsi dördüncü sınıftadır, ancak okula başlama yaşı ve sınıf tekrarı
uygulamalarında ülkelerdeki yaş grupları arasında farklılık vardır(bkz. EACEA / Eurydice, 2011).
PISA’daki tüm katılımcılar 15 yaşındadır, ama tamamlanmış okul yıl sayıları özellikle sınıfta kalma
uygulayan ülkelerde farklı olabilir. PIRLS tüm sınıflarda uygulandığı için derste kullanılan öğretim
yaklaşımları hakkında bilgi toplar (öğretmen anketiyle). PIRLS ve PISA, öğrencilerin çeşitli yazılı metinlere
ilgilenmesi, okuma ve okuma alışkanlıklarına yönelik tutumları, okul özellikleri gibi konularda bilgi
toplamaktadır.
İki anket de okumanın farklı aşamalarını vurgular. PIRLS ilköğretim çağındaki çocukları hedefler ve
'öğrenmek için okuma'ya geçiş yapma odaklı okuma becerilerini değerlendirir(Mullis ve ark, 2006). PISA
ise öğrencilerin yetişkin yaşamlarında gerekli olan bilgi ve becerilerin edinilmesini değerlendirmeyi
amaçlar. Okuldan çalışma hayatına ya da zorunlu eğitim sonrasına geçiş yapmak için öğrencilerin okuma
becerilerini sivil yaşam ve istihdama hazırlık göstergesi olarak inceler(OECD, 2009b). Ancak, her iki
araştırma okuma 'Okuryazarlık' yerine sadece 'Okuma' genişletilmiş kavramına dayanır. Bu da sadece
okuduğunu anlama süreç ve becerilerini değil, aynı zamanda yetkin okurların özellikleri olan okumaya
yönelik tutumları içerir. PIRLS ve PISA okumayı etkileşimli, yapıcı bir süreç olarak görür ve öğrencilerin
okuduğu üzerine yorum yapabilmesi ve okumayı (Mullis ve ark 2006, s. 103) farklı amaçlar için
kullanabilmesi yeteneğinin önemini vurgular.
PIRLS dördüncü sınıf öğrencileri için okumayı şu şekilde tanımlar:
'Toplum için gerekli olan ve / veya birey tarafından değer verilen yazılı dil formlarını anlama ve
kullanma yeteneği. Genç okuyucular çeşitli metinler bir anlam oluşturabilirler. Onları öğrenmek için
okul ve günlük yaşam okur topluluklarına katılmak ve keyfi için okuyabiliriz. '(Mullis ve ark 2006, s.
3).
PISA 15 yaşındakilerin okuma becerisini şöyle tanımlar:
‘Amaçlara ulaşmak, bilgi ve potansiyel geliştirmek ve topluma katılmak için yazılı metinleri
anlamak, kullanmak ve yorumlamak.’ (OECD 2009b, s. 14).
Bu iki araştırmanın kapsadığı ülkeler farklıdır. PISA (2009) son turunda Malta ve Kıbrıs dışında Eurydice
Ağındaki tüm eğitim sistemleri de dahil olmak üzere, Avrupa ülkelerinin çoğunluğunu kapsamıştır. Okuma
odaklı PISA 2000, ne bu iki ülkede ne de Estonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya ve Türkiye’de
yürütülmüştür. PIRLS 2006 Eurydice Ağında 23, PIRLS 2001 ise 16 eğitim sistemini kapsamaktadır. Bu
bölüm ilk önce PISA okuma başarısını, sonra da PIRLS ana bulgularını daha geniş bir çerçevede inceler.

(2)

PISA 2000 sınav ve örnek tasarımı, veri analizi yöntemleri ve kalite kontrol mekanizmaları bilgisi için, bk z. Adams ve Wu
(2000). PISA 2003 için bk z. OECD (2005c), PISA 2006 için, bkz. OECD (2009a).
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PISA bulgularına göre okuma başarısı
PISA sonuçları PISA’ya katılan tüm OECD ülke öğrencileri için 500 puan ortalaması ve standart sapması
3
ortalama 100 olan ölçekler kullanılarak rapor edilmiştir ( ). PISA okuma ölçeği, öğrencilerin her seviyede
beklenen şekilde yapabileceklerini tamamlayacak nitelikte yeterlilik seviyelerine ayrılmıştır (OECD,
2009b).
Uluslararası öğrenci değerlendirme çalışmalarında başarı ortalaması eğitim sistemlerinin performans
karşılaştırması yaparken en yaygın göstergesidir. 2009 yılında AB-27’de ortalama okuma performansı
490,5’tir (4) (bkz. Şekil 1). Finlandiya önceki değerlendirme turunda olduğu gibi, tüm diğer AB-27
ülkelerini geride bırakmıştır(5). Finlandiya (536) puan ortalaması, AB-27 ortalamasından yaklaşık 45 puan
daha yüksektir ki bu da uluslararası standart sapmanın neredeyse yarısıdır. Ancak, global düzeyde, Fin
öğrenciler, en iyi performans gösteren bölge Şangay-Çin’deki (556) öğrencilerden daha az iyi performans
göstermişlerdir ve Kore (539) ile Hong Kong-Çin’dekilerle (533) yaklaşık aynı seviyede başarılı
olmuşlardır.
Diğer taraftan Bulgaristan ve Romanya’daki öğrencilerin, AB-27 ülkelerine göre oldukça düşük bir başarı
ortalaması vardı. Bu ülkelerdeki puan ortalamaları, AB-27 ortalamasının yaklaşık 60 puan daha düşüktü.
Bu ülkelerde aynı zamanda 2000 yılında en düşük sonuçlar elde edildi ve ortalama puanları 2009 yılında
yaklaşık aynı kaldı.
6
Öğrenci performansının varyasyonunun sadece % 11'i ülkeler arasında görülmektedir ( ). Geriye kalan
varyasyon oranı ülkeler arasında görülür örn. eğitim programları, okullar ya da okuldaki öğrenciler
arasında. Bir ülkede puan dağılımı, ya da en başarılı ile en başarısız öğrenci puanları arasındaki fark
eğitim çıktılarında dağılımın eşitlik derecesinin bir göstergesidir. 2009 yılında AB-27’de standart sapma
96.4 idi (bkz. Şekil 1), bu da AB-27’deki öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin 394 ile 587 puan arasında puan
aldıkları anlamına gelir.
Benzer bir seviyede performansları ortalama olan ülkelerde öğrenci puan aralıkları farklı olabilir. Bu
nedenle, öğrenci puan aralığı ile birlikte diğer ülkeler arasında ortalama bir ülke puanını dikkate almak
gereklidir. Şekil 1'de bu iki göstergeyi x ekseninde ülkelerin ortalama sonuçlarını (eğitim sistemlerinin
etkinliği) ve y ekseni üzerinde standart sapma (Eğitim sistemlerinin eşitliği) göstererek birleştirir. AB
ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları tablo atında Şekil 1’de işaretlenmiştir.

(3)

Ölçek ölçüleri PISA 2000 değerlendirmesiyle oluşturulmuştur. Okumadaki her bir yeni değerlendirme PISA 2000’nde
geliştirilen ölçeklerin puanlarını belirtir, böylece puanlar doğrudan karşılaştırılabilir. Örneğin 500 değeri, PISA 2000’deki
değerin aynısıdır- yani, PISA 2000’e katılan 27 OECD ülkesindeki örneklem öğrencilerinin ortalama puanıdır. Sonuç olarak,
her yeni turda OECD ortalaması 2000 yılındakinden farklı olabilir. Sonraki dönemlerdeki farklılıklar başarıdaki gerçek
değişiklikler, araştırmaya katılan yeni OECD ülkeleri veya bu ikisinden ve başka faktörlerden dolayı olabilir.

(4)

Bu PISA 2009’a katılan her bir AB-27 ülkesi örneklem nüfusunu dikkate alınarak yapılan ortalama kestirimdir. A B -27
o r t a l a m a p u a n ı OECD toplamında olduğu gibi oluşturulmuştur (örn.,örneklem büyüklüğü göz önünde bulundurularak,
OECD ülkelerinde ortalama). AB-27 ortalaması OECD toplamına benzerdir (491 puan, standart hatası 1.2).

(5) Bu ve diğer karşılaştırmalar anlamlı istatistiksel test seviyesine p<.05 dayalıdır. Bu da yanlış ifadelerin olasılık oranının %5’in
altında olması anlamına gelir.
(6)
Katılan AB-27 ülkeleri için çoklu seviye modeli 3 ülke seviyesinde (ülke, okul ve öğrenci) bilgisayarda
oluşturulmuştur.
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Şekil 1: 15 yaşındaki öğrencilerin okuma ortalamaları ve standart sapmaları, 2009

Ortalama puan
Düşük puan/Yüksek dağılım

Standart sapma

Yüksek puan/Yüksek dağılım

Düşük puan/Düşük dağılım

Yüksek puan/Düşük dağılım

EU27

BE
fr

BE
de

BE
nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Ortalama puan 2009

490

490

499

519

429

478

495

497

501

496

483

481

496

486

x

484

468

472

2000’den farkı

-2.4

14.5

x

-13.7 -1.3 -13.4 -2.0

13.3

x

-31.0

9.0

-11.5 -9.1

-1.4

x

25.9

x

m

Standart sapma 2009

96

109

90

94

113

95

83

95

95

88

106

96

x

80

86

104

2000’den farkı

-4.5

-2.1

x

-2.7

11.6

x

1.6

-2.0

2.8

13.8

4.5

x

-22.2

x

m

FI

SE

UK
(1)

UKSCT

IS

LI

NO

TR

536

497

494

500

500

499

503

464

m

m

-6.6

16.7

-2.1

x

83

91

82

92

84

-4.0 -14.5 -16.5

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

Ortalama puan 2009

494

x

508

470

500

489

424

483

477

2000’den farkı

14.2

x

m

m

21.4

19.2

-3.5

x

x

Standart sapma 2009

90

x

89

100

89

87

90

91

90

86

99

95

94

96

2000’den farkı

-3.7

x

m

m

x

x

-3.0

6.5

m

m

3.6

m

-10.6 -10.3 -12.1

Karşılaştırılamaz

x

SK

-10.6 -18.9

-13.3 -12.5

x

Çalışmaya katılmayan ülkeler

Kaynak: OECD, PISA 2000 ve 2009 veritabanları

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
İki taralı alan EU-27 ortalamalarını göstermektedir. Bunlar standart hataları da dikkate alan aralık göstergeleridir. Okunabilirlik
açısından ülke ortalamaları noktalar halinde gösterilmiştir, fakat bunların da aralık göstergeleri olduğu unutulmamalıdır. AB
ortalamasına yaklaşan noktalar AB ortalamasından anlamlı bir şekilde farklı değildir. AB-27 ortalamasından (ya da farkı
düşünerek sıfırdan farklı) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı (p<.05) olan değerler Tablo’da koyu renkle yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

20

Okuma Başarısı: U l u s l a r a r a s ı A r a ş t ı r m a B u l g u l a r ı

AB-27 ortalamasına göre anlamlı derecede düşük standart sapmaları ve ortalama puanları önemli ölçüde
daha yüksek olan ülkeler, yani Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Danimarka, Estonya, Hollanda,
Polonya, Finlandiya, Lihtenştayn, Norveç eğitim çıktıları açısından hem verimli hem de eşitlikçi kabul
edilebilir (bkz. Şekil 1, sağ alt çeyrek).
Belçika (Fransız Topluluğu), Bulgaristan, Fransa ve Lüksemburg’da en yüksek ve en düşük puan alan
öğrenciler arasındaki fark (bkz. Şekil 1, üst yarısında) özellikle 2009 yılında yüksek çıkmıştır. Bu ülkeler
deki okul ve öğretmenler öğrenci yeteneklerini geniş bir yelpazede ele almak durumundadır. Bu nedenle,
genel performansı artırmak için (bkz Bölüm 1.3 ve 1.4) okumada zorlananların okuma güçlüklerini aşmak
için yollar geliştirilmelidir. Bu, sadece iki Avrupa ülkesinde Bulgaristan ve Lüksemburg’da özellikle
önemlidir, çünkü 2009 yılında ortalama puanları düşük ve en yüksek ile düşük başarı arasındaki fark
büyüktür.
Son olarak, öğrenci başarısının yayılması yüksek olmamasına rağmen, okuma ortalama performansının
AB ortalamasından daha düşük olduğu bazı Avrupa ülkeleri vardır. Çek Cumhuriyeti, İspanya, Letonya,
Litvanya, Romanya, Slovenya, Slovakya ve Türkiye okuma ortalama performansını artırmak amacıyla
farklı yeterlilik seviyelerinde bir dizi tedbirler almalıdır.
Şekil 2: Okumada başarısı düşük 15 yaşındaki öğrencilerin oranı, 2009

Çalışmaya katılmayan ülkeler
2009

EU-27

BE fr

BE de

BE nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

LV

LT

LU

19.6

23.3

16.9

13.4

41.0

23.1

15.2

18.5

13.3

17.2

21.3

19.6

19.8

21.0

17.6

24.4

26.0

-3.1

3.3

4.6

2.1

-12.5

x

m

IS

LI

NO

TR

0.1

-4.9

x

1.7

0.7

5.6

-2.7

-4.2

x

6.2

HU

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

2009

17.6

14.3

27.6

15.0

17.6

40.4

21.2

22.2

8.1

17.4

18.6

16.3

16.8

15.7

15.0

24.5

∆

-5.1

m

m

-8.2

-8.6

-0.9

x

x

1.2

4.9

m

m

2.3

-6.4

-2.5

x

∆

∆

2000’den farkı

m

Karşılaştırılamaz x

UK (1) UK-SCT

Çalışmaya katılmayan ülkeler

Kaynak: OECD, PISA 2000 ve 2009 veritabanları.

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Başarısı düşük olanlar– Seviye 2’ye ulaşamayan öğrenciler (< 407,5).
Sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı derecede (p <.05) farklı olan değerler koyu yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Okuma temel becerilerini almamış öğrenci oranı, bir başka önemli eğitim kalite ve eşitlik göstergesidir.
Öğrenciler PISA Seviye 2’ye ulaşamazlarsa Avrupa Birliği Konseyi tarafından başarısız olarak kabul
edilir. OECD (2001, s. 48) göre, Seviye 1’e ulaşan öğrenciler (335-407 puan) belli bir bilgiyi bulma, ana
konuyu tanımlama ya da günlük hayatla bağlantı kurma gibi basit okuma faaliyetlerini
tamamlayabilmektedir. Seviye 1 altındaki öğrenciler okuma becerilerinde ciddi güçlüklerle karşılaşır.
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Şekil 2'de görüldüğü gibi, 2009 yılında ortalamada AB-27’de öğrencilerin % 19,6'sının okuma başarısı
düşüktür. Bu, AB-27’de 15 yaşındakilerin beşinden birinin okumayı öğrenme için bir araç olarak
kullanmada zorluk çektiği anlamına gelir. Daha önce belirtildiği gibi (bkz. Giriş), AB üyesi devletler 15
yaşında yetersiz okuma becerisi olanların sayısını 2020 itibariyle % 15’in altına çekmek için bazı kriterler
belirledi (7). Sadece bir Avrupa ülkesi, yani Finlandiya 2009’da hedefe ulaşmıştır (% 8,1), (yani okuma
başarısızlığı %15’ten düşük). Belçika (Flaman Topluluğu), Danimarka, Estonya, Polonya ve Norveç’te
düşük başarı oranı yaklaşık %15’tir. Temel okuma becerileri eksik olan öğrenciler, Bulgaristan ve
Romanya’da yüksek orandadır- bu ülkelerde öğrencilerin yaklaşık %40’ı yeterlilik Seviyesi 2’ye
ulaşamamıştır. Bu iki ülkede öğrenciler çok düşük ortalama performans ve dezavantajlı durumlarla
karakterize edilmektedir(OECD 2010C, s. 105).
Düşük okuma başarı sayısının azaltılması ve bir ülkenin eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması kolay bir
süreç değildir. Avrupa ortalaması ve okuma temel becerilerinden yoksun öğrenciler, düşük başarı oranı ve
bu oranı azaltmaya yönelik politikaların odak noktası olmasına rağmen 2000 yılıyla karşılaştırıldığında,
8

2009 yılında bir değişiklik görülmedi ( ). Ancak, AB-27 Eğitim sistemlerinde öğrenci sonuçlarının ya da
eğitim öz kaynaklarının yayılması gelişim göstermektedir. Standart sapma, 2000 yılında 100,9’dan 2009
9

yılında 96.4’e (-4.5 fark 0.9 bir standart hata ile istatistiksel olarak anlamlıdır) düşmüştür( ). Öğrenci
sonuçlarının yayılmasını azaldığı çoğu ülkelerde, düşük başarı oranı da azalmıştır. Bu bulgular, kalite ve
eşitliğin eğitim sistemlerinin özelliklerini karşılıklı güçlendiren özellikler olduğunu göstermektedir.
AB-27 ortalaması ve düşük başarı oranı sabit kalmasına rağmen, bazı ülkelerde önemli değişiklikler
yaşanmıştır. 2000 yılından bu yana, Almanya, Letonya, Polonya, Portekiz ve Lihtenştayn’da puan
ortalamasında pozitif değişiklikler, öz kaynaklarda artış ve düşük başarı oranında azalma söz konusudur.
Bu gelişmelere bağlı olarak, Almanya, Polonya ve Lihtenştayn, şu anda AB-27 ortalamasından daha iyi
performans göstermektedir. Ortalama okuma sonuçlarında düşüş İrlanda’da göze çarpmaktadır (-31) ve
İsveç (-19) idi. Bu değişikliklere rağmen, bu ülkelerin performansları Avrupa düzeyinde ortalama ya da
ortalamanın üstünde kalır.

(7)

Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği stratejik çerçevesi 12 Mayıs 2009 tarihli Konsey sonuçları (ET 2020), OJ C 119,
28.5.2009.

(8)

A nc ak , yöntemsel olarak PISA 2000’e katılmış olan ülkeleri ve her iki değerlendirmede de karşılaştırmaları sonuç verenleri ( örn.
Belçika Almanca konuşan Topluluğu hariç, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Slovenya, Slovakya ve
Birleşik Krallık) yer alır. Bu ülkeleri karşılaştırırken, ortalama puanlardaki fark anlamlı değildir (5.4 puan, farkın standart
hatası 5.12). Seviye 2’ninaltında performans gösteren öğrencilerin ortalama oranı 2009 yılında 2000 ile
karşılaştırıldığında anlamlı derecede düşmüştür (fark % 1.9, f a r k ı n standart hatası 0.72). Y ö n t e m s e l o l a r a k
karşılaştırmalardaki hariç tutulma nedenleri için bkz OECD (2010f, s. 26).

(9)

P I S A 20 00’ e k at ı l an ül k e le ri k a rşı laşt ı r ı rk en v e her ik i de ğ erl en di rm e d e d e k a rş ı l aşt ı rm a la rı s on uç
v ere nl er iç i n g eç erl i di r. Okuma sonuçlarında 2009 standart sapma 95.9 (standart hata 0.79). 2000 yılından farkı
anlamlıdır (-4.4 puan, standart hata 1.09).
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PIRLS bulgularına göre okuma başarısı
Şekil 3 AB-27’de dördüncü sınıfta okuyanların PIRLS ortalama puanlarının uluslararası ortalamanın
10
(500 olan) 533.3 ile üstünde olduğunu göstermektedir ( ). Açık ara farkı olan ya da lider görünen
ülke yoktur.
Şekil 3: Dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma ortalamaları ve standart sapmaları, 2006

Ortalama puan
Yüksek puan/Yüksek dağılım

Standart sapma

Düşük puan/Yüksek dağılım

Düşük puan /Düşük dağılım
EU27

BE
fr

BE
de

BE
nl

Yüksek puan/Düşük dağılım

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Ortalama puan

533

500

x

547

547

x

546

548

x

x

x

513

522

552

x

541

537

557

Standart sapma

73.8

68.6

x

55.6

82.7

x

69.7

67.0

x

x

x

71.0

66.6

67.9

x

62.6

56.9

66.4

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UKENG

UK
( )

UKSCT

IS

LI

NO

TR

Ortalama puan

551

x

547

538

519

x

490

522

531

x

549

540

x

527

511

x

498

x

Standart sapma

70.2

x

53.0

63.7

75.3

x

91.5

70.7

74.2

x

63.6

86.9

x

79.9

68.1

x

66.6

x

x

Çalışmaya katılmayan ülkeler
UK (): UK-WLS/NIR

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

(10) PIRLS uluslararası ortalamaları orta gelirli ve gelişmekte olan ülkeler dahil tüm katılımcıları kapsar. Bu OECD
ülkelerini kapsayan PISA uluslararası ortalamalarıyla karşılaştırılamaz.
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Açıklayıcı not
İki taralı alan AB-27 ortalamalarını gösterir. Bunlar standart hataları da göz önünde bulunduran aralık göstergeleridir. Okunabilmesi için
noktalar şeklinde gösterilmektedir fakat aralık göstergeleri olduğu unutulmamalıdır. AB ortalamasına yaklaşan noktalar AB ortalamasından
anlamlı şekilde farklı değildir. AB-27 ortalamasından anlamlı şekilde farklı olan değerler (p<.05) Tabloda koyu yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Daha önce de belirtildiği gibi, performans yaygınlaşması ile ortalama öğrenci puanları için ülke sonuçlarını
dikkate almak önemlidir, örneğin öz kaynaklar ile eğitim sistemlerinin verimliliği. Şekil 3, bu iki göstergeyi
AB-27 ülkelerinin ortalaması ile karşılaştırarak sunar. Bölünen alanlarda bu göstergelerde AB-27
ortalamalarını (bkz Şekil 3 açıklayıcı not) işaret etmektedir. Ortalama puanları önemli ölçüde daha yüksek
ülkeler ve AB-27 ortalamalarından daha düşük standart sapmaları olanların (bkz. Şekil 3, sağ alt çeyrek),
verimli ve adil eğitim çıktılarına sahip olduğu kabul edilebilir. Bu ülkeler / bölgeler, Belçika (Flaman
Topluluğu), Danimarka, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya ve
İsveç’tir.
PISA bulgularında olduğu gibi, AB ortalamasına göre öğrenci okuma puanları önemli ölçüde daha yaygın
olan bir kaç eğitim sistemi vardır, bunlar da Bulgaristan, Romanya ve Birleşik Krallık’tır (bkz. Şekil 3, üst
yarısında). Romanya’nın ortalama puanı okumada zorlananların oranı yüksek olduğundan diğer eğitim
sistemlerine oranla daha düşüktür(bkz. Şekil 4).
Son olarak, Belçika (Fransız Topluluğu), Fransa, Slovenya, İzlanda ve Norveç’te ortalama sonuçlar, AB27 ortalamasından daha düşüktür, ama yayılımları yüksek değildi. Bu da, bu ülkelerde dördüncü sınıf
öğrencilerinde benzer düşük sonuçlar gösterir. Bu nedenle, başarı yükseltme çabaları geniş okul nüfusunu
hedef almalıdır.
PISA gibi PIRLS de, başarı ölçeğini niteliksel olarak ayırmak için 'Uluslararası kriterler' olarak adlandırılan
farklı düzeylerde puanlar oluşturmuştur. PIRLS 2006’da orta seviyede uluslararası kriterlere (PIRLS
başarısı ölçeğinde 475 puan) ulaşamayan öğrenciler okumada zorlanan okurlar olarak görülebilir. İki grup
öğrenci söz konusudur: Bazı temel okuma becerilerine sahip olanlar, örneğin. düşük seviyede uluslararası
kriterlere denk gelenler (400 puan) ve minimal seviyede bile okuma becerisi (400 puan altında olanlar)
gösteremeyenler. PIRLS tanımına göre, düşük seviyede kriterleri karşılayan öğrenciler detayları, özellikle
de eğer metnin başındaysa, tanıma, metin içinde yerini bulmak ve kullanma becerilerine sahiptir. Ayrıca
doğrudan çıkarımlar gerektiren bazı öğelerde başarılı olmuştur (Mullis ve ark 2007, s. 78). Ancak bu
öğrenciler edebi seviyede konuları anlamada, ya da açıkça ifade edilmeyen ya da metinde dolaylı verilen
bilgileri bulmada çok başarılı değildir.
Şekil 4 dördüncü sınıf öğrencilerinin temel veya daha düşük temel okuma becerilerinin yüzdesini gösterir.
Ortalamada, Avrupa eğitim sistemlerindeki öğrencilerin % 20’si düz anlamsal düzeyde konuları ya da
açıkça belirtilmeyen bilgileri tanımlayamamıştır. Belçika (Fransız Topluluğu), Romanya ve Norveç’te
okumada zorlananların sayısı yaklaşık % 30 veya daha fazladır. Diğer taraftan, İsveç, Belçika (Flaman
Topluluğu), Danimarka, Almanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda ve
Avusturya Avrupa ortalamasına göre daha az sayıda okumada zorlanan okuryazara sahiptir.
Hatta temel okuma becerileri olmayan öğrenciler AB ülkeleri ortalamasında % 5’ten daha azını oluşturur.
En düşük seviyedeki okurlar (düşük kriter altında olanlar puanlama), Romanya’dadır öğrencilerin % 16’sı
metindeki ayrıntıları tanımlamada başarısızdır. Bu oran diğer tüm Avrupa eğitim sistemlerindekilerden
daha yüksektir. Belçika (Fransız Topluluğu), İspanya, Polonya, Birleşik Krallık, İzlanda ve Norveç’te ciddi
okuma güçlüğü olan öğrencilerin oranı da AB ortalamasından daha yüksektir.
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Şekil 4: Dördüncü sınıftaki okumada zorlananların oranı, 2006

400 ya da altı
EU-27
BE fr
BE nl

401-475’e ulaşan
BG
DK
DE

10.2

17.8

Çalışmaya katılmayan ülkeler
ES
FR
IT
LV

LT

LU

14.2

13.9

11.2

475 veya altı

20.1

34.4

400 veya altı

4.7

7.9

0.8

5.2

3.5

2.6

6.5

4.1

1.8

1.8

1.3

1.2

HU

NL

AT

PL

RO

SI

SK

SE

UK-ENG

UK-SCT

IS

NO

475 veya altı

13.8

9.0

16.1

26.9

38.9

24.4

20.2

12.3

21.6

23.4

27.8

33.5

400 veya altı

2.6

0.6

2.4

7.0

16.1

5.6

5.6

1.8

6.8

6.9

6.8

8.2

14.9

13.2

28.0

23.7

13.2

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
AB ortalamasından istatistiksel olarak farklı olan (p<.05) değerler koyu yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Birçok ülkede, dördüncü sınıftaki öğrencilerin okuma ortalama puanları 2001 ile karşılaştırıldığında, 2006
yılında önemli ölçüde değişti(Mullis ve ark 2007, s. 44). Almanya, İtalya ve Slovenya’nın ortalama
puanlarında belirgin bir artış vardır. Fransa, Letonya, Litvanya, Romanya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta
(İngiltere) ortalama puanları anlamlı olarak daha düşüktür. Bazı ülkelerde, daha önceki eğilimleri görmek
mümkündür. IEA, 1991 yılında, 2001 yılında altı Avrupa ülkesinde tekrarlanan bir Okuma Okuryazarlığı
Çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmaya göre, 1991 ve 2001 yılları arasında, Yunanistan, Macaristan,
Slovenya ve İzlanda’da okuma başarısı önemli ölçüde artmıştır. İsveç performansta önemli bir düşüş
gösterirken İtalya’da anlamlı bir değişiklik görülmedi(Martin, Mullis, Gonzalez ve Kennedy, 2003). IEA
okuma çalışmasına ülkelerin tümünden Slovenya ve İsveç tutarlı eğilimler göstermiştir. Slovenya
sonuçları, halen AB ortalamasından daha düşük kalsa da (Slovenya PISA 15 yaş için de geçerli) her turda
önemli ölçüde artmıştır. İsveç’te dördüncü sınıf öğrencilerin ortalama sonuçları her IEA çalışmasında
önemli ölçüde azalmıştır. Bu eğilim aynı zamanda İsveç’te 15 yaşındakilerin ortalama okuma puanlarının
2000 ve 2009 yılları arasında önemli ölçüde azaldığını gösteren PISA’ya da yansır. Bu eğilimlere rağmen,
İsveç, dördüncü sınıf öğrencisi okuma başarısı açısından yüksek performans gösteren ülkeler arasındadır
ve 15 yaşındakilerle ilgili ortalama performanslı bir ülkedir.
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Okuma performansı ile ilgili temel etkenler
Uluslararası öğrenci başarı araştırmaları okuma performansı üzerinde etkisi olan faktörleri üç seviyede
inceler: (1) öğrenci ve ailelerinin, (2) öğretmen ve okulların ve (3) eğitim sistemlerinin özellikleri. Eğitim
sistemleri, öğrencilerin ev ve aile hayatları ile geçmişleri ya da cinsiyeti gibi bazı özellikleri doğrudan
etkilemez, ancak müdahale edilmesi gerekebildiğinden bu tür etkileri bilmek gereklidir. Okuma yapma
veya öğretmen eğitim kalitesi seviyesi gibi diğer faktörler, gelişim için daha esnektir.
Öğrencilerin ve ev ortamlarının özellikleri
Araştırmalar, ev ortamının ve geçmişinin okul başarısı üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu
göstermektedir (Breen ve Jonsson, 2005). PISA’ya göre, ev ve aile geçmişi öğrenci okuma performansı
üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (OECD, 2004, 2010C). PIRLS öğrencilerin okuma başarısı ile
ebeveynlerin eğitim ve mesleki düzeyi arasında güçlü bir ilişki kurar(Mullis ve ark, 2007). Okumada
zorlananların büyük çoğunluğu daha az iyi eğitimli ebeveynleri olan ve sosyo-ekonomik açıdan
dezavantajlı ailelerden gelen kitap da dahil olmak üzere, eğitim kaynakları eksik olan öğrencilerdir.
Çoğu ülkede özellikle göçmen kökenli olmak, evde konuşulan dilden başka bir dilde eğitim görenlerin
okuma başarısı üzerinde önemli zararlı etkileri olabilir(11). Ancak ev ve aile geçmişi etkisi ülkeler
arasında değişkenlik göstermektedir, bazı eğitim sistemlerinde geçmiş yaşantı ile performans
arasındaki güçlü ilişki azaltılabilir (OECD, 2010C).
Okuma, matematik ya da bilim gibi diğer test becerilerine kıyasla daha güçlü bir cinsiyet boyutuna
sahiptir(EACEA / Eurydice, 2010). Hemen hemen her ülkede, PIRLS ve PISA, kızlar okuma alanında
ortalamada erkeklerden daha iyi performans gösterirler. Kızlar daha fazla okurken erkekler de daha
farklı okuma türleriyle ilgilenir. Kızlar genelde kurgu kitap ve dergi okumayı tercih ederken erkekler
gazete ve çizgi roman okurlar(OECD, 2002, 2010d).
Öğrencilerin arasındaki cinsiyet farkı, düşük başarıda özellikle görünür. Şekil 5 PIRLS ve PISA
verilerine göre, cinsiyete göre okumada zorlananların riskini gösterir. PIRLS 2006 sonuçları erkeklerin
çoğu ülkede okuma alanında başarısız olduğunu belirtti. AB'de ortalama, kızların % 18’i ve erkeklerin
% 22’si okumada zorlanmaktadırlar. Sadece İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Macaristan’da cinsiyet
farklılıkları yoktur. Letonya ve Litvanya’da cinsiyet farklılıkları belirgindir, erkekler kızlardan yaklaşık iki
kat daha fazla oranda okuma zorluğu çekmektedirler.
PISA PIRLS’ten daha fazla cinsiyet farklılığı göstermektedir (bkz. Şekil 5) (ancak, bu okumada
zorlananlar ya da yöntem farklılıkları tanımlarındaki farklardan kaynaklanıyor olabilir). Avrupa Eğitim
sistemlerinde 15 yaşındaki erkekler kızlardan yaklaşık iki kat fazla oranda okumada zorlanmaktadırlar.
Bu Avrupa’da ortalama kızların % 12’si ve erkeklerin % 26’si PISA’da Seviye 2 ulaşamadığı anlamına
gelir. En büyük fark, Finlandiya’da gözlemlenmiştir; erkekler kızlardan dört kat daha fazla oranda
okuma zorluğu çekmektedir. Bu fark, diğer AB-27 ülkelerine göre, Finlandiya’da daha az öğrencinin
başarısı düşük olarak sınıflandırılmasından olabilir. PISA 2000 ve PISA 2009 için cinsiyet sonuçlarını
karşılaştırırsak 2009 yılında Fransa, Portekiz, Romanya ve İsveç’te önemli ölçüde yüksek ortalama
farklılıkları gözlenmiştir.
(11)

Ancak, g ö ç m e n ö ğ r e n c i n ü f u s u i l e ülke seviyesinde ortalama performans arasında bir ilişki yoktur. Bu bulgular
yüksek göçmen sayısının okul sistemleri performansını düşüreceği iddiasıyla çelişir (OECD, 2010c).
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Şekil 5: Dördüncü sınıf öğrencileri için, 2006 ve 15 yaşındaki öğrenciler için, 2009 okumada zorlananların
cinsiyete göre göreceli riski, 2009
EU-27 BE fr BE de BE nl
4.sınıf
4. sınıf

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

1.2

1.1

x

1.4

1.4

x

1.3

1.2

x

x

x

1.1

1.3

1.2

x

1.7

1.8

1.1

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UKENG

UKSCT

IS

LI

NO

TR

1.0

x

1.4

1.3

1.3

x

1.2

1.5

1.4

x

1.5

1.3

1.5

1.4

x

1.3

x

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

15-yaşındakiler 1.9

EU-27 BE fr BE de BE nl
1.4

2.7

1.6

1.8

2.1

1.7

1.9

2.7

2.1

2.2

1.6

1.8

2.3

x

2.7

2.7

1.6

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK-ENG/
WLS/NIR

UKSCT

IS

LI

NO

TR

x

1.6

1.7

2.9

23

1.6

3.0

2.5

4.4

2.3

1.6

1.7

2.5

2.0

2.6

2.1

15-yaşındakiler 2.2

Kaynak: OECD, PISA 2009 veritabanı.
x Çalışmaya katılmayan ülkeler

Açıklayıcı not
Cinsiyete göre zorlanan okur olmanın göreceli riski kız ve erkeklerin okumada zorlanma olasılığının oranını gösterir. Bu tabloda
koyu renkle yazılmayan değerler kız ve erkekler için eşit fırsatları, koyu olanlar erkeklerin kızlardan anlamlı derecede (p<.05)
fazla okuma zorluğu çekme riski taşıdıklarını gösterir.
PISA’ya göre okumada zorlanan öğrenciler Seviye 2’ye ulaşamayanlardır (<407.5).
PIRLS’e göre okumada zorlanan öğrenciler Orta Seviye Uluslararası Kriterini karşılamayanlardır(<475 puan). Standart hatalar
için bkz. Ek http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice/thematic_studies_en.php.

Yöntem farklılıkları PISA ve PIRLS arasında doğrudan karşılaştırmalar yapılmasına engel olsa da,
sonuçlar diğer araştırmalarla örtüşerek yaşla birlikte okumada cinsiyet farklılıkların arttığı görülmektedir
(Böck, 2000; Harmgarth, 1997; Johnsson-Smaragdi ve Jönsson, 2006). Bu eğilim, gençlerin cinsiyet
stereotiplemeleri ile uyumlu şekilde okumayı kadın aktivitesi olarak ilişkilendirmesi ile ilgili olabilir (Daly,
1999; Garbe, 2007). Buna karşılık, bu okuma yapmayı ve sıklığını etkileyebilir; erkeklerin yaşını
kızlardan daha hızlıca azaltır (Johnsson-Smaragdi ve Jönsson, 2006 Harmgarth, 1997). Ancak, bu
bütün kızların okumda iyi, tüm erkeklerin de kötü olduğu anlamına gelmez. Aynı cinsiyetteki farklılıklar
cinsiyetler arasındakinden daha fazladır. Ayrıca, cinsiyet farkı ülkeler arasında önemli ölçüde değişir,
erkekler ve kızlar içsel olarak akademik avantajları ve ilgileri olmadığı ve fakat bunların çoğunlukla
kazanılmış ve sosyal olarak yüklenmiş olduğunu ileri sürer.
Değiştirmesi en elverişli faktör bireysel düzeyde öğrencinin okuma faaliyetlerine katılımıdır. Okuma ve
yüksek okuma yeterliliği döngüseldir: okumayla daha fazla öğrenci daha iyi okuyucu olur ve daha fazla
okuyarak okumadan daha fazla keyif alırlar (bkz Bölüm 3). PISA 2000 ve 2009 bulguları, okuma
eyleminin çeşitli sosyal çevrelerden gelen öğrenciler veya erkek ile kızlar arasındaki okuma başarısı
farkını dengeleme potansiyeli mevcuttur (OECD, 2002, 2010d). Zevk için okuma yeterli değildir, daha
iyi bir okuyucu olmak için okuduğunu anlama stratejileri bilinci geliştirilmelidir. Okuduğunu anlama
stratejileri ve okuma yapma okuma performansında cinsiyet ve sosyo-ekonomik farklılıkları büyük
ölçüde açıklar. Bu nedenle, erkekler okumadan keyif alıp, çeşitli materyalleri okuyup, okuduğunu
anlama stratejilerni benimsediğinde kızlardan daha yüksek okuma performansına ulaşırlar. Çeşitli
metinleri okuma ve etkin okuma stratejileriyle dezavantajlı öğrenciler de iyi bir okuma performansı
gösterebilirler. Ancak, 15 yaşındakiler 2009 yılında 2000 yılında olduğu kadar okumadan zevk
almamışlardır, bu düşüş erkekler arasında daha belirgindir ve cinsiyet farkını genişletme tehdidi yaratır
(OECD, 2010f).
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Okulların özellikleri
Öğrenci başarısına katkıda bulunan okul faktörleri (örneğin, kaynaklar, büyüklük, konum, okul iklimi)
ülkeden ülkeye değişir ve etkileri ulusal kültürler ve eğitim sistemlerindeki farklılıklar dikkate alınarak
yorumlanmalıdır. Okul içinde veya okullar arasında gözlenen öğrenci başarısı ülkeler arasında çeşitlilik
gösterir. Şekil 6 öğrenci performansı değişkenlerini gösterir. Çubukların uzunluğu okuma başarısı
toplam farklılıkları yüzdesini temsil eder ve okul özellikleriyle açıklanmıştır. 12 ülkede öğrenci başarısı
okullar arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde okulların kalite farkı büyüktür ve
dolayısıyla öğrencinin gittiği okul onun öğrenme çıktılarını belirler. Genellikle bu durum söz konusudur
çünkü okullarda benzer bir sosyo-ekonomik özellikteki öğrenciler kümelenmiştir. Okullar arasındaki
öğrenci başarısı farklılıklarının %60’ından fazlasını Almanya, Macaristan, Hollanda ve Slovenya için
açıklar. Buna karşılık, Danimarka, İspanya, Polonya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İskoçya),
İzlanda ve Norveç’te varyasyonun beşte birinden azı okullar arasındadır. Bu eğitim sistemlerinde
okulların kalitesi daha yüksek oranda eşittir.
Şekil 6: 15 yaşındaki öğrenciler için okuma ölçeğinde okullar arası şeklinde açıklanan toplam varyasyon
oranı, 2009

Çalışmaya katılmayan ülkeler
BE fr

BE de

BE nl

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

LV

LT

LU

56.8

56.8

54.8

58.1

53.9

15.9

61.2

22.9

25.1

41.8

19.4

58.1

55.5

24.0

31.9

34.2

HU

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK (1) UK-SCT

69.0

62.0

56.7

15.9

31.0

57.0

63.6

45.0

7.3

16.0

21.8

Kaynak: OECD, PISA 2009 veritabanı.

13.5

IS

LI

NO

TR

13.8

43.9

10.5

55.3

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR

Hem PIRLS hem de PISA sonuçlarına göre çoğu ülkede, okulun (sosyal açıdan dezavantajlı öğrenciler
ya da ortalama bir sosyo-ekonomik statü oranı olarak ölçülen) güçlü toplumsal yapısı okuma
performansı ile ilişkilidir. Okul sosyal yapısının etkisi öğrencilerin geçmişlerinin toplam etkisinden
yüksektir. Ayrıca, okulun öğrenci performansı üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel durumunun etkisi
öğrencinin sosyo-ekonomik geçmişinin etkisinden ağır basar. Birçok öğrencinin olumlu ev geçmişlerine
sahip olduğu bir okula devam etmekten kaynaklanan avantajlar çeşitli faktörlerle ilgilidir: akran grubu
etkisi, olumlu öğrenme iklimi, öğretmen beklentileri, okul kaynaklarında farklılıklar ya da okul kalitesi
(OECD, 2004, 2010C, 2010e).
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Eğitim sistemlerinin özellikleri
Uluslararası Öğrenci başarısı araştırmaları genelde ülkeleri karşılaştırmak için kullanılır. Ancak PISA
2009’a göre Avrupa ülkeler arasındaki farklılıklar, okuma performansının toplam varyansının sadece %
10,6’sını açıklar, okullar arasındaki farklılıklar % 37,3’nü ve oku içindekilerin % 52,1’sini temsil eder
(12). Öğrencilerin eğitim fırsatlarının yaşadıkları ülkeden etkilenme derecesi abartılmamalıdır. Yine de,
genel öğrenci başarısı seviyeleri ve / veya zayıf okuyucuların oranı ile ilişkili eğitim sistemlerinin belirli
özelliklerini ayırt etmek mümkündür. Örneğin, PIRLS dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma başarısı ve
okul öncesi eğitimde geçirdikleri zaman arasında pozitif bir ilişki rapor etmektedir (Mullis ve ark, 2007).
Sınıf tekrar eden öğrencilerin fazla olduğu ülkelerde PISA genel sonuçlarının daha kötü olma olasılığı
vardır. Ayrıca, kendi yeteneklerine göre yönlendirilen ülke ve öğrencilerde, genel performansın değil,
sosyo-ekonomik farklılıkların artması söz konusudur (OECD, 2004, 2010e).
Belirli bir ülke sonuçlarındaki değişikliklerin açıklanması oldukça zordur. Herhangi bir eğitim reformunun
etkileri hemen ortaya çıkmamamktadır ve önemli eğilimler genelde çeşitli faktörlerin ortak etkisi ile
ilgilidir. Ancak, bir dizi analitik makale ve raporlar konu üzerine biraz ışık tutabilir. Örneğin, OECD
(2010b) analizi Polonya’daki anlamlı düzelmenin mesleki eğitim izlemesinin bir yıl geciktirmekten dolayı
olduğu görülmektedir. Diğer önemli değişiklikler öğretim saat artışı, testlere daha fazla vakit harcama
ve öğrenci ve öğretmen motivasyonunun artmasıdır. Letonya’da okullar arasında eşitlikteki artış eğitim
sistemi nde yeniden yapılanma ile ilgili öğrencilerin akademik veya mesleki programlar için seçiminin
ertelenmesi sonuçlandı (OECD, 2010f). Baye et al. (2010), Belçika’daki (Fransız Topluluğu) gelişmeyi
2000 yılında PISA sonuçlarına alarmının endişeleri, okuma alanında eylem ve araştırmalara yol açtığını
açıklamıştır. Geliştirilen müfredatla çekirdek yeterlikler üzerinde duruldu ve öğretmen eğitimi, yeni
destek araçları ve öğretim materyalleri geliştirildi. Polonya’daki duruma benzer olarak Baye ve ark.
(2010) öğrencilerin dış sınavlara daha aşina olmasının önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir.
Almanya’da eşitlikle ilgili bir gelişme de önemli eşitsizlikleri ortaya çıkaran PISA 2000 değerlendirmesi
sonrası ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, federal devletler ve okullar göçmen kökenli olanlar dahil olmak
üzere, dezavantajlı öğrencileri destekleyen büyük yatırımlar yapmıştır(OECD, 2010f).
Öğrenci başarısının azalmasına ilişkin İsveç’te yapılan analiz (Skolverket, 2009) İsveç okul sisteminde
artan ayrımcılık ve adem-i merkeziyetçiliğin olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. Öğretim
uygulamalarında bireyleşmenin, ya da sorumluluğun öğretmenlerden öğrencilere yönelmesinin de
olumsuz etkisi vardır. Bu faktörler, öğrencinin sosyo-ekonomik durumunun etkisini benzer durumda
olanlarla aynı okullarda olması veya ebeveynlerin eğitimlerinin önemine bağlı olarak ev desteğinin
güçlendirilmesiyle artırmıştır.
Okuma başarısındaki artış ve azalmalar, genellikle bütün diğer temel becerilerin öğretimi ile ilişkilidir ve
sık sık genel eğitimin yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Buna ek olarak, öğrenci performansındaki
değişiklikler öğrenci popülasyonlarının demografik ve sosyo-ekonomik yapısındaki değişikliklerin
sinyalini verebilir.

(12) Bu sayılar AB-27 ülkelerinde 3 seviyede (ülke, okul ve öğrenci) çoklu seviye modeli olarak bilgisayarda hesaplanmıştır.
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*
*

*

Uluslararası öğrenci başarısı araştırmaları okuma başarısına ilişkin zengin bir bilgi kaynağına
sahiptir ama bunlar öğrenci okuma başarısı etkilerini değerlendirme amacıyla daha çok bireysel ve
okula ilişkin faktörlere odaklanır; eğitim sistemleriyle ilgili sistematik bilgi toplamazlar (PISA) ya da bu
tür verileri analiz etmezler (PIRLS). Bu çalışma okuma performansını etkileyen faktörleri
tanımlayarak ve okuma alanındaki iyi öğretim uygulamalarını ve okumanın desteklenmesinin altını
çizerek Avrupa eğitim sistemlerine ilişkin verileri nitel olarak inceler. Uluslararası araştırmaların ikincil
verileri, çalışmanın her temel konusuna ilişkin araştırma sonuçları ve ulusal politikaları tartışır.
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BÖLÜM 1: OKUMA EĞİTİMİ ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
Vatandaşların uygun okuma becerileriyle donatılması on yıllardır Avrupa'da eğitim sistemlerinin temel
hedeflerinden biridir. Bu becerilerin öğretim ve öğrenmesi çok karmaşık bir süreçtir. Bu bölümün temel
amacı iki yönlüdür: öncelikle bu süreci aydınlatmak ve başarı için temel engelleri vurgulamak ve ikinci
olarak, resmi kurallar, ulusal müfredat ve ilgili politikaların incelemesiyle okuma becerilerini öğretmede
öğretmen ve eğitim personeline verilen desteği ortaya koymaktır.
Bölüm 1.1, okuma öğretimi sürecinin çeşitli bileşenleri ve okuma gelişim aşamalarında etkili olan
öğretim uygulamaları ile ilgili akademik araştırmalara genel bir bakış sağlar. Aynı zamanda öğretim
metotları ve okuma güçlükleri olan öğrencilere yardımcı faaliyetlere odaklanılmıştır. Bölüm 1.2 Ulusal
ve merkezi düzeyde müfredat ve yönergeler üzerinde durmaktadır. Özellikle okumayı geliştirme ve en
etkili öğretim uygulamalarının temel aşamaları ile ilgili uluslararası son araştırma sonuçlarını yansıtıp
yansıtmadığını inceler. Aynı zamanda öğretim okuma politikalarında ülkeler arasındaki temel
benzerlikler ve farklılıklar vurgulamaktadır. Bölüm 1.3, okumada zorluklarla karşı karşıya kalan
öğrenciler üzerinde durur ve onları desteklemek için kullanılan ortak yaklaşımları inceler. Analiz, PIRLS
2006 yılı verilerine dayanmaktadır. Bölüm 1.4 okuma güçlüğü çeken öğrenciler ile ilgilenen
öğretmenlere yardımcı olan eğitim destek personeline ilişkin ulusal politikalar ve uygulamaları inceler.
Eğitim sistemleri içinde bu öğrencilere yardımcı olmak için yürütülen somut ve başarılı girişimler de ele
alınır.

1.1. Okuma öğretimi ve okuma güçlüklerine ilşkin akademik yazın
taraması
Okuma becerisi öğrencilerin erken ve sürekli başarı için bir temel sağlamak için okullaşma yoluyla
okulda daha sonra da sosyal, kültürel ve mesleki hayatta edinilir. Gerçekten de, iyi okuma gelişimi
becerileri genelde yüksek eğitim başarısına yol açar. Diğer taraftan, akıcı ve okuduğunu anlayarak
okumayı öğrenmede başarısız olmak öğrenme ve yeni beceriler geliştirmede zorluklara neden olabilir.
Okuma alanındaki mevcut araştırma, küçük çocuklar ve ergenlerde okuma edinimi ve okuduğunu
anlamanın teşvik edilmesi için etkili yolları vurgular ve okuma zorluklarını bilimsel kanıtlara dayanarak
nasıl giderileceğini gösterir. Çalışmalar özel öğretim uygulamalarını okuma becerilerini geliştirme ile
ilişkilendirir ve belki de daha önemlisi, bize iyi okuyucuları tanımlamak ve kötü okuyucuların eksikligi
görmek için fırsat verir.
Aşağıdaki bölüm okuma gelişiminin yanı sıra, etkili öğretim uygulamaları ve değerlendirme stratejileri
temel aşamaları ile ilgili araştırma sonuçlarına genel bir bakış sunar. Belirli bir odak noktası da okuma
güçlükleriyle karşı karşıya kalan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar olacaktır. Bu
açıklanan süreçler okuma gelişiminde her unsurun bir sonraki için ön koşul olduğu doğrusal bir sıra
takip etmez. Bunun yerine, tüm farklı aşamaları ve öğretim yaklaşımlarını dengeli ve dinamik bir şekilde
anlamaya dayalı okuma becerilerini destekleyen kapsamlı bir dil öğretimi programı parçası olarak ele
alınmalıdır.
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1.1 . 1 . Erk en ok u ma gelişiminin te me lleri
Okumayı geliştirme temel aşaması öğrencilerin okuma ediniminde önemli bir safhadır. Aşağıdaki
paragraflar, temel okuma öğretiminin okuma gelişimi erken aşamalarında en etkili olduğu bazı boyutları
gösterilmiştir. Bunlar: fonolojik ve fonemik farkındalık, ses bilgisi ve akıcılık.

Fonolojik farkındalık
Fonolojik farkındalığın özellikle erken dönemlerinde, okuma geliştirmede yüksek oranda kestirimci
olduğununa dair görüş birliği vardır (bkz. Chall, 1996b; Cowen, 2003; Patel ve ark, 2004; Caravolas ve
ark, 2005.). Fonolojik farkındalık - fonemik farkındalıkla sık sık birbirinin yerine kullanılır- konuşulan
kelimelerin ses kalıplarını tespit etmek ve işleme 'yeteneği'ni ifade eder (Pufpaff, 2009). Fonemik
farkındalık, fonemleri anlama, yani sesin en küçük birimlerini, fonolojik farkındalığın bir bileşenidir
(Cunningham, Cunningham, Hoffman ve Yopp, 1998).
Fonolojik farkındalık öğretimi, okuryazarlık başlangıcında önemli bir bileşenidir. Aslında, bu alandaki
eksiklikler ilköğretim öğrencileri ile hatta okul öncesinde uygun öğretim yoluyla giderilebilir. 10 Avrupa
ülkesinin anaokulu müfredatında okuryazarlık programları üzerine bir çalışma (Tafa, 2008), fonolojik
farkındalığın çocukların okuma ve yazma başarısı üzerindeki etkisininn giderek daha fazla kavrandığını
raporlar ve anaokulu sınıflarında fonolojik farkındalık geliştirmek için stratejilerin başarılı okuryazar
olmada kritik öneme sahip olduğunu gösterir. .
Fonolojik farkındalık becerilerinin erken öğretimi okuma zorluklarına yakalanma riski olan çocukların
okuma becerilerinin gelişimi üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu, örneğin Ball ve Blachman
(1991) ve Foorman ve ark. (1997a, b) okuma güçlüğü çeken risk altındaki çocuklara fonolojik
farkındalık becerileri içeren faaliyetler ve aktivitelerle anaokul programını destekleyen çalışmalarında
gösterildi. Her iki çalışma da bu tür faaliyetlere katılan çocukların fonolojik farkındalık becerilerine sahip
olmadan standart müfredat alınan çocuklara kıyasla okuma becerilerinde gelişme gözlemlendi.
Benzer çalışmalar, fonolojik farkındalık becerilerinin faydalarını göstermiş ve ilköğretimin ilk yıllarında
kelime okumada da faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Torgesen (1997) anaokulu alt düzey bir yetenek
grubundaki öğrencilerin % 75'i nin fonolojik çözümleme stratejileri bire bir özel dersleri ve yazma
uygulamaları ile ulusal ortalama seviyeye çıkmışlardır. Ayrıca, aynı sonuçlar bire bir ders daha fazla
yoğun olmasına rağmen, büyük yaştaki ciddi şekilde engelli okuyucular ile elde edildi ve
çözümlemedeki doğruluk ulusal ortalamaya ulaştı ancak çözümleme hızı değildir. Olson et al. (1997),
üçüncü ve altıncı sınıf öğrencilerinin fonolojik çözme stratejilerinde özel ders alanların olumlu
sonuçlarına dikkati çekmektedir.

Ses bilgisi
Araştırmalar 'yazı-sesbirim denkliği' olarak da bilinen 'ses bilgisi’nin okumadaki önemli rolünü
kanıtlamaktadır (örn Foorman ve ark, 1998; Torgeson, 2000; Torgeson ve ark, 2001; Goswami, 2005;
Torgerson ve ark, 2006; Brooks, 2007; de Graaff. ve ark, 2009). Sesbilim öğretimi 'harf-ses denkliği
oluşturmak için harflerin nasıl seslere denk geldiğini ve yazma kalıplarının oluşturması ve bu bilginin
okuma becersine nasıl uygulanabileceğini anlamamıza yardım etmesini' öğrencilere öğretir. Çoğu
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araştırma öğretmenlerin dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yazı-sesbirim denkliği yaklaşımının
aksine, net bir plan veya programa göre sistematik sesbiliminin öğretimi yapılması gerektiğinin altını
çizmektedir (NRP 2000, s. 8). Sistematik sesbilgisi öğretimi okuyucuların kelime tanımlama bilgisi ve
imla becerileri üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve okuma başarısı düşük çocukların akranlarının başarı
düzeyine çıkması için etkili bir ortam yaratır.
Son bulgu yeni Ulusal Okuma Panel raporunda da teyit edilmiştir (Shanahan, 2005). Ayrıca, rapor ses
bilgisi genellikle küçük grup ya da tüm sınıfa öğretim yoluyla öğretilebilir olmasına rağmen, okumada
zorluk çeken öğrencilerle daha yoğun bir küçük grup öğretimi ile işe yarayabileceği gerçeğini vurguladı.
Öğrencilerin hepsi ilk defa gösterildiğinde ses bilgisiyle ilgili tüm kavramları anlayamazlar, bu yüzden
öğrencilerin gelişimlerini sürekli izlemek ve gerektiğinde küçük gruplar halinde yoğun öğretim vermek
gereklidir.
Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nden araştırma bulguları ilköğretimde
okuma güçlüğü çeken öğrenciler için alternatif yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşmaktadır(Slavin ve ark,
2009). Aynı zamanda ses bilgisinin önemli rolünü destekler ve ek olarak, birebir derslerde daha etkili
olmak için ders verenlerin asistan ya da gönüllüler değil öğretmenler olması gerektiğini vurgulamıştır.

E x c u r su s : Okumayı öğrenmede imlanın etkisi
Yazı-sesbirim denkliği belirli ülkelerde diğerlerine nazaran okuma öğretiminde daha önemli olabilir
çünkü dilleri arasında farklılık okumayı öğrenme için gerekli çabada farklılık yaratabilir. Tutarlı imlası
olan dillerde aynı harf farklı kelimelerde aynı telaffuz edilir, tutarız imlası olan dillerde ise harf-ses
denkliğinde çok fazla varyasyon vardır. Örneğin, İngilizce, Fransızca, Danimarka ve Portekiz ortografik
ve hece yapıları diğer Avrupa dillerinden - daha tutarlı ortografileri olan Fince, Yunanca, İtalyanca ve
İspanyolca’dan büyük ölçüde farklı ve daha karmaşıktır. Bunun okuma gelişimi için ve dolayısıyla
Avrupa'da okuma öğretim hakkında öneriler ile ilgili önemli etkileri vardır.
Seymour et al. (2003) İngilizce ve on iki diğer Avrupa yazımlarında okuma ediniminin ilk aşamalarını
araştırmıştır. Sonuçlara göre Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda öğrencilerin ilköğretim birinci
sınıf sonundan önce temel seviyede okumada doğru ve akıcıdırlar. Fransızca, Portekizce, Danimarka
ve özellikle İngilizce’de bazı istisnalar vardır. Etkileri, okumayı öğrenme yaşı ya da harf bilgisiyle ilgili
olmayabilir. Bunun yerine, araştırmacılar hece karmaşıklığı ve ortografik tutarlılığın temel dil
farklılıklarının sorumlu olduğunu savunmaktadırlar. Temel okuma becerilerinin imlası tutarsız dillerde
gelişimi, tutarlı imlası olan dillerden iki kat daha uzun sürdüğü görülmektedir.
Altı Avrupa ülkesinde ilköğretim öğrencilerinin bilişsel becerilerini karşılaştıran PROREAD projesi de
benzer sonuçlar bulmuştur (Blomert 2009). Projenin sonuçları, çocukların tutarlı ve tutarsız imlalarda
okumayı öğrenmede aynı bilişsel becerileri kullandıklarını göstermiştir. Ancak, harf ve seslerin
arasındaki ilişki daha az tutarlı hale gelince okuma gelişme hızı yavaşlar. İmla tutarlılığı özelikle okuma
ediniminin ilk yıllarında etkilidir ve bu nedenle çok önem taşır. Ayrıca, bu dönemde kötü okuma
performansında, desteğin ilköğretimde özellikle de ilk sınıfta verilmesi önemli bir faktör oluşturmaktadır.
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Akıcı okuma
Temel okuma becerilerinin gelişmesinde akıcılık önemli bir unsurdur; okuma akıcı olmadığında
okuduğunu anlamada güçlük olabilir. Rasinski (2003) akıcılığı metinleri doğru, hızlıca, zahmetsizce ve
uygun ifadeyle ('ölçü’) okuma becerisidir. Nichols, et al. (2009, s. 4), bu tanımı 'kelime tanıma
otomatikliği' olarak akıcılıkta okuma hızının rolünü vurgulayarak genişletmişlerdir. Hatta okuma güçlüğü
olan öğrenciler okuma doğruluğu elde edebilir, ancak yavaş okuma hızı nedeniyle akıcılık elde
edemeyebilirler.
Genelde, ilk önce doğru okuma ve sonra hızlı ve daha sonra da dilbilgisi ve noktalama işaretleri gibi
sözlü ve yazılı dil özellikleri öğretilir. Öğrencilerin alt düzey becerilerinde otomatikleştikçe ilgilerini
okuduklarını anlamaya yöneltebilirler. Bu ABD Ulusal Okuma Paneline göre 'akıcılık, okuduğunu
anlamaya yorumlamayı bilişsel kaynaklardan bağımsız bırakarak yardımcı olur', ile teyit
edilmiştir(NICHHD 2000, s. 36).
Araştırma erken okuma gelişmenin önemini vurgularken, okumaya katkıda bulunan faktörlerin altını
çizer, akıcılığı geliştirmek için kullanılan öğretim yöntemlerinin etkinliğine dair az bulgu mevcuttur.
Genellikle akıcılığın okuma metni, dilbilgisi ve noktalama işaretlerinin uygulama ve deneyimi ile elde
edilebilir olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bağımsız tekrarlanan okuma kendi okumasını izleyen ve
değerlendiren okuyucular için işe yaradığı öne sürülmüştür. Ancak, genç ve zorluk çeken okuyucular
için, tekrarlanan okumaların bir öğretmenin rehberliği altında gerçekleştiğinde eğer daha etkili olduğu
görülür(Rasinski ve ark, 2009). Önerilen eğitim yaklaşımları eşleştirilmiş tekrarlı okuma, yardımlı okuma
ve kalıpları okumadır (örn. Nichols et al, 2009).

Dengeli bir okuma öğretimi yaklaşımı
Genel olarak, fonolojik bilinci, fonemik farkındalığı, ses bilgisi öğretimi ve akıcılığın okuma için en
popüler, en yaygın olarak kullanılan ve araştırılan yaklaşımlar haline gelmiş olmasına rağmen, bunların
sadece yaklaşım olmadığını hatırlamak önemlidir. Bunlar sadece öğrencinin okuyucu olmak için bazı
süreçlerin diğerleriyle birlikte geliştirilmesi gerekmediğini gösterir. Cowen (2003, s. 2) örneğin, okumayı
öğrenme içine altı temel araştırmayı gözden geçirmiş ve okumayı doğrudan ses bilgisi öğretiminin
anlam ve anlama için ayrı ayrı öğretilmesi gerektiği belirtmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin
okuryazarlığın başlangıcı, değerlendirme tabanlı öğretim, fonolojik ve fonemik farkındalık, alfabe
ilkeleri, ses bilgisi ve kelime çalışması ile ilgili yeterli bilgisinin olmasını gerektiren kapsamlı ve iç içe bir
yaklaşımı gerekli kılan ‘dengeli bir yaklaşım’dan bahseder.
Okuma becerilerinde erken yaşlarda zorluk çeken çocuklar için dengeli bir yaklaşım örneği ‘Okumayı
İyileştirme’ adını verdikleri yazılı metni anlama ve oluşturmaya dayalı bir programdır (bazı Avrupa
ülkelerinde bu program hakkında daha fazla bilgi için bkz Bölüm 1.4). Başlangıç okuryazarlar için
fonolojik ve fonemik farkındalık ile sesbilgisi ve akıcılık konularına odaklanmayı bir bütün olarak ele
almayı amaçlamaktadır. Yoğun, bireysel (birebir) oturumlar sırasında, öğretmenler seçili metinlerle
öğrencilerin metni yeniden okuma, harf ve kelimeleri tanımlama, kelimelerde sesleri duyma ve görme
gibi aktiviteler yapmasını sağlar. Okumayı İyileştirme, okulun ilk yılında okuryazarlıkta en az başarılı
olan öğrencileri hedefler ve eğitim performanslarını etkilemeden okuma güçlüklerine yardımcı olur.
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Okumayı İyileştirme değerlendirmeleri programın öğrencilerin başlangıç okuryazarlık becerileri
üzerinde (Örn. Iversen ve Tunmer, 1993; Stahl ve ark, 1999) ve sosyal dezavantajlı çocuklar için
olumlu etkileri olduğunu göstermiştir (Sylva ve Hurry, 1996); ancak son değerlendirmelerde sistematik,
yapılandırılmış ses bilgisi öğretimine daha fazla odaklanma ihtiyacı gerçeğini vurgulamışlardır (Rose,
2009; Singleton, 2009).

1.1 . 2 . Okuduğunu anlamay ı gelişt irme
Temel okuma öğretiminin ve beceri geliştirme ilk yıllarının ardından, öğrenciler ‘öğrenmek için okuma'
becerilerini pekiştirirler. Kelime tanımlama becerileri, okuma akıcılığı ve birbirlerine bağlı metin okuma
hızını artırmaları gerekir. Temel okuma becerilerini geliştirmede başarısız olan öğrenciler okuduğunu
anlayarak ve okumayı öğrenme için bir araç olarak kullanarak - okuma nihai hedeflerine ulaşmada
güçlük çekerler.

Kelime gelişimi
Kelime bilgisi geliştirilmesi okumayı öğrenmede önemli bir unsurdur. İyi kelime bilgisine sahip olan
öğrencilerin okuma ve anlamayı geliştirmeleri, bazı kelimeler sözlük dağarcıklarında olmayanların da
bunları gördüklerinde anlayamamaları beklenebilir. Araştırma bulguları, kelime bilgisi ile okuduğunu
anlamanın bağlantısının önemini teyit etmektedir. Birinci sınıf sonunda sözlü kelime okuduğunu
anlamanın on yıl sonra önemli bir belirleyicisi olduğu; örneğin, çalışmalar anaokulunda gelişmiş kelime
dağarcığının ilköğretimin ortalarında okuduğunu anlamada etkili bir belirleyici olduğunu göstermiştir
(Scarborough, 1998); birinci sınıftaki sözlü kelime darcığı ise on yıl sonrasındaki okuduğunu anlamanın
göstergesidir (Cunningham Stanovich, 1997); ve kelime bilgisi farklılıkları erken sınıflarda daha
büyüktür, örneğin sınırlı kelime bilgisi ile okula başlayan öğrencilerin zamanla okul zengin bir kelime
dağarcığı ile başlamış akranlarından kelime farklılıkları görülür (Biemiller & Slonim, 2001).
Bu araştırma bulguları okullaşmanın ilk yıllarında kapsamlı bir kelime geliştirme programı
uygulanmasının öneminin altını çizmektedir. Kelime bilgisi, kelimeyle ilgili hiçbir bilgisinin olmasından
başlayıp genel olarak anlamını çıkarma ve sonra da dar anlamada bağlamda çözümleme ve onun
ardından da zengin ve bağlam dışı çözümlemelerle diğer kelimelerle ilişkisi ve metaforik kullanımlara
genişletmeye kadar bir süreç olarak ele alınmalıdır (Beck ve ark, 2002). Bir kelimenin anlamını öğrenci
genel olarak çözebilir ama daha ileri düzeyde bir anlama için ek eğitime ihtiyaç duyacaktır. Bu
durumda, öğrencinin anlama derecesini değerlendirmek öğretimin nasıl yapılacağına dair kararlar için
önemli bir rol oynamaktadır.
Kelime geliştirme üzerinde araştırma yaptığı bir taramada Baumann (2009) kelime öğretimi okuduğunu
anlamayı öğretimin içeriklerin kapsamı şu şekilde olduğunda artırır: Tanımsal ve bağlamsal bilgi varsa;
kelime ile birden fazla karşılaşılırsa ve öğrencilerin kelime anlamları aktif olarak anlamalarını
gerektirirse. Etkili teknikler öğrencilerin sınıfta kelime geliştirmek için kendi kişisel deneyimlerini
kullanarak doğrudan anlam yaratmasını sağlar. Örneğin, öğrenciler belli bir kelimeyle ilgili beyin
fırtınası yapabilir, listede daha az tanıdık sözcükleri tartışmak yerinde kelime bilgi havuzu oluşturur, ya
da okuma, dinleme, anlama ve kelime dağarcığını geliştirmek için hikaye yazıp anlatabilir (Smith,
1997).
Orta öğretim düzeyinde öğrenciler için, kelime geliştirme, matematik, fen ya da tarih gibi disiplinler
içinde ve arasında kavramları, iletişim kurmak için kullanılan akademik dil ve kelimelerle ifade etme
yönünde değişiklik gösterir. Akademik disiplinler içinde kelimeler son derece uzmanlaşmış olma
eğilimindedir (örneğin, 'ozmos', 'çevre', 'parametre', 'coğrafi' ) ve sınıf dışında daha az resmi bir
düzeyde iletişim kurmak için kullanılan günlük kelimeler ayırt edilir. Marzano’ya (2005) göre, etkili
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akademik kelime öğretimi doğrudan kelime öğretimi ve yeni terimlerin karşılaşıldığında tekrarlanması
ile yapılır. Bu yaklaşım, öğrencilerin, sınıfta okuduğu ve duyduğu bilgiyi anlamak için kelime bilgisi
oluşturması ve bunu kalıcı kılmasını sağlayacaktır. Shanahan ve Shanahan (2008), farklı konulara
özgü okuma ile ortaöğretim okullarında okuma öğretimi ilgili konuların içine yedirilmelidir. Diğer bir
deyişle, alan öğretmenleri, konulara ilişkin öğrencilerin okuma ve yazmadaki ihtiyaçlarına yönelik uygun
anlama stratejileri kullanarak özelleşmiş kelimeleri doğrudan ele almalıdırlar.
Kelime gelişimi için az başarılı olanlara ulaşmak için destek programlarının etkisini araştıran çalışmalar
yeterli değildir. Ancak okuma zorluğu çekenler genelde sınırlı kelime bildiklerinden okuduğunu
anlamada çok fazla fayda sağlayamazlar. Okuma zorluğu yaşayan çocuklar için kelime geliştirmesinin
artırılması, onların daha iyi metinler içinde ve arasında çıkarımlar yapması, okudukları metinlerin
anahtar kavramlarını tanımlaması ve kavrama yeteneklerini artırmalarına katkı sağlar (örn. bkz. Brooks,
2007; Scammacca ark., 2007; Rupley ve Nichols, 2005). Okumada zorlananlarda bilgisayar
kullanımının (Brooks, 2007) etkileri hakkında genel bir fikir birliği olmamasına rağmen, bazı çalışmalar
farklı sınıf seviyelerinde öğrencilerin kelime gelişimini desteklemek için konuşan elektronik kitapların ve
metinlerin kullanımından kaynaklanan öğrenme ve anlamaları üzerinde olumlu bir etkisi oluğunu
göstermiştir (örn. Anderson-Inman-Horney, 1998, De Jong ve Bus 2003).

Okuduğunu anlama stratejileri
Okullaşma yoluyla öğrenciler ilerledikçe giderek farklı konu alanlarında edebiyat ve bilgilendirici
metinlerini okuduğunu anlama gereklilikleri ile karşılaşmaktayız. Okuma odağı bir kelimeyi
çözümlemenin ötesinde mesajı ya da tam metni anlamaya doğru kaymaktadır. Bu aşamada,
okuduğunu anlama 'okuyucu ile metin arasındaki etkileşim yoluyla anlam oluşturma sırasındaki kasıtlı
düşünme' olarak tanımlanabilir(Durkin, Harris ve Hodges 1995, s. 207’den alıntı). Bu nedenle,
okuduğunu anlama, okuma sırasında okuyucunun yazılı metni anlama ve anlam oluşturmaya
çalışırkenki etkileşimde dilsel ve bilişsel süreçleri içerir.
RAND Okuma Çalışma Grubuna (2002) göre, okuyucular kelime tanıma becerilerine büyük ölçüde
hakim olduktan sonra, okuduğunu anlama okuma öğretiminin başlangıçta bir parçası olmalı ve sadece
ilköğretim sonrası sınıflarda odaklanılmamalıdır. Özellikle, sözel becerilerin öğretiminde kelime ve
dinlediğini anlama okul öncesinde başlamalı ve ilköğretim boyunca devam etmelidir. RAND grubu iyi
sözel becerisinin yanı sıra, başarılı bir başlangıç okuma öğretimi dahil olmak üzere okuduğunu
anlamada başarı için diğer önkoşulları açıklar. Kelimeleri doğru ve hızlı bir şekilde okuyan çocuklar
okuduğunu anlama için iyi bir temele sahip olabilirler. Ayrıca, sosyal etkileşim ve okuryazar topluluklara
katılım- evde ve derste, daha geniş sosyo-kültürel bağlamda- öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve
okuyucu olarak kendi kimliklerinin oluşmasına yardımcı olur. Çok okuma deneyimine sahip olmanın
yanı sıra, yazılı metinlere kolay erişime sahip olan öğrenciler okuduğunu anlamayı daha iyi
geliştirebilirler. Bu nedenle, öğrencilerin okuduğunu anlamalarını geliştirilmesi için eğitim stratejileri
geliştirirken öğrencilerin geçmişleri ve okuduğunu anlama öğretiminden faydalanmak için ne derece
hazır oldukları dikkate alınmalıdır.
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Öğrencilere okuduğunu anlama stratejilerini kullanmayı öğretmek okuma öncesinde, sırasında ve
sonrasında bir metni anlamak için yardımcı olabilir. Okuduğunu anlama stratejilerinin, öğrencilerin ne
kadar iyi okunduklarının farkına varma, metin kavrama ve anlamalarını geliştirmeyi belirli prosedürleri
vardır. İyi okuyucular metni bir dizi bilinçli ve bilinçsiz okuduğunu anlama stratejileri kullanarak ele alır.
Bunlar da kendi var olan bilgilerini kullanarak metne sorular sorarak ya da dilsel yapısı ile metin
bağlantıları daha kolay anlamak için metnin türüyle ilgili bilgileri kullanmayı içerebilir. Diğer yandan
zayıf okuyucular, okuduğunu anlama stratejilerinde az birikimleri vardır ve çoğu zaman bir metni
anlamasalar da devamını okumayı sürdürebilirler.
Okuduğunu anlama stratejilerinin okullaşma boyunca öğretimine son yıllarda çok sayıda destek
gelmiştir. Ulusal Okuma Paneli (NICHHD 2000) tarafından belirtildiği gibi, bu yaklaşımın arkasındaki
fikir, okuduğunu anlamada sorunla karşılaşıldığında, belirli bilişsel stratejileri kullanarak ya da stratejik
bir içimde nedenleri bularak okuduğunu anlamayı öğrencilere öğretmektir. Öğretmen genellikle
stratejilerin amacını açıklar, öğrencilerin bağımsız olarak bunları kullanmak mümkün olana kadar
öğrencilere kendi modellerini gösterir ve rehberlik eder. Ulusal Okuma Paneli meta-analiz sonucunda
okuduğunu anlamayı geliştirmek için en etkili görünen çalışmalarla elde edilen yedi strateji şu şekilde
sıralamıştır:
•

okuyucuların kendilerinin ne kadar iyi anladıklarını gözlemledikleri, anlamayı gözlemleme;

•

okuyucuların okuma stratejilerini öğrendikleri ve beraber okuma materyallerini tartıştıkları
işbirlikçi öğrenme;

•

okuyucuların grafiklerle anlama ve bellek desteği sağladıkları grafik ve semantik
düzenleyicilerin (hikâye haritalarını da içeren) kullanımı;

•

öğrencilerin öğretmenin sorduğu sorulara cevap verdikleri ve anında dönüt aldıkları soru
cevaplama;

•

okuyucuların kendilerine sordukları ve çıkarıma dayalı soruları cevapladıkları soru oluşturma;

•

öğrencilerin hikayeyi hatırlamalarına yardımcı olacak hikaye yapısını öğrenerek ve
okuduklarıyla ilgili soruları yanıtlayarak hikaye yapısı oluşturma ve

•

okuyuculara fikirleri özetlemenin ve metin bilgisini genellemenin öğretildiği özetleme.

Bunlara ek olarak, Ulusal Okuma Paneli çoklu strateji yönteminin bir parçası olarak kullanıldığında, bu
stratejilerin daha etkili olduğunu kaydetmiştir. Çeşitli stratejiler birlikte kullanıldığında daha etkili
öğrenme, iyi öğrenme transferi, ezberde artışı ve anlamada genel gelişmelere yol açabilir. Çoklu strateji
öğretimine bir örnek 'karşılıklı öğretim'dir(Palincsar ve Brown, 1984), - ki burada öğretmen dört stratejiyi
gösterir ve öğretir: soru sorma, özetleme, açıklama ve tahmin, bunu da öğrencilerin diyalogdan metnin
anlamını anlayacakları şekilde destekler.
Avrupa'da son zamanlarda yapılan çalışmalar, ilk ve ortaöğretimde öğrencilerin karşılıklı öğretimden
faydalandıklarını göstermektedir. Örneğin, Finlandiya’da, Takala (2006) normal sınıflarda (dördüncü ve
altıncı sınıflar) okuduğunu anlama öğretiminde karşılıklı öğretimin en etkili yöntem olduğunu, bunun da
aynı zamanda belirli dil bozukluğu olan öğrenciler için de faydalı olduğunu öne sürmüştür. Brooks
(2007) tarafından yapılan bir araştırma sonucuna karşılıklı öğretimin okuma güçlüğü çeken öğrenciler
için de faydalı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Spörer, Brunstein ve Kieschke (2009), 210
Alman ilköğretim okulunda yaptıkları çalışmada öğrencilere üç strateji öğrettiler- özetleme, soru sorma,
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açıklama ve tahmin etme- ve karşılıklı öğretimin üç şekli uyguladılar: küçük grup, çift veya öğretmen
eşliğinde küçük grup. Araştırmacılar küçük akran gruplarında bulunan öğrencilerin standart okuduğunu
anlama testlerinde öğretmen eşliğindeki gruptan daha başarılı olduklarını görmüşlerdir.
Son çalışma da 'yeni bilgiler anlamak için küçük gruplar halinde birlikte çalışarak ortak bir ürün
yaratmak, böylece öğrenmek' olarak tanımlanan 'işbirlikçi öğrenme' uygulamaların etkinliğini teyit
etmiştir (Harris ve Hodges 1995, s. 35). İşbirlikçi öğrenme ortağıyla açıkça tanımlanmış aktivitelerde
küçük gruplar halinde birlikte çalışan öğrencileri içerdiğinden, bu her öğrencinin katılımını gerektirir. Bu
sayede karma yetenek grupları birlikte çalışabilir ve okuyucular birbirine öğretebilir. İşbirlikçi öğrenme
öğretimi içerik konu alanlarında ve farklı müfredatlarda okuduğunu anlama stratejileri öğretmek için
başarıyla kullanılmıştır. Bunun da akademik performansın gelişmesine, öğrenmeye yönelik daha fazla
motivasyona ve aktivitede geçen zamanın artmasına yol açtığı görülmüştür(Bramlett 1994). Farklı
yeteneklere sahip öğrenciler ve okuma zorluğu çeken öğrenciler işbirlikçi öğrenmeden olumlu yönde
yararlanmışlardır. Bu tür bir işbirliği okuma zorluğu çeken öğrencilere sınıfta anlamın sosyal oluşumuna
katkı bulunmasıyla yeni aktif bir rol verebilir (Slavin ve ark, 2009). Ayrıca, okuma zorluğu çeken
öğrencilerin normal sınıflara dahil edilmesi ve entegrasyonunun öğrenme için etkili olduğu tespit
edilmiştir(Klingner ve ark, 1998).
İşbirliğine dayalı bir öğrenme programına örnek PALS’tır- Akran Destekli Öğrenme Stratejileri (Fuchs &
Fuchs, 2001), burada öğrenciler birbirlerine döner yüksek sesle özetleme ve tahmin etme
faaliyetlerinde bulunurlar. Spörer ve Brunstein (2009) tarafından Alman öğrencilerin orta öğretim
düzeyinde, PALS’ın strateji bilgisi, strateji kullanımı ve anlama performansı üzerindeki etkileri incelendi.
Yaptıkları çalışmada okuduğunu anlamada geleneksel öğretim alan öğrencilere göre, PALS
öğrencilerinin okuduğunu anlama testlerinde daha yüksek puan aldığı ve kendi kendilerin düzenledikleri
okumalarını anlamada ileri seviyede oldukları bulunmuştur.
Kendi kendine düzenleyerek öğrenme kavramı yukarıda bahsedilen 'meta-bilişsel beceriler' kullanımı
ve yansıma yoluyla ve özellikle performans izlemeyi içerir, bu kavram da okuduğunu anlamanın bir
başka önemli unsurudur (Hacker, 1998). Bu asıl okuma süreci hakkında düşünme, anlamayı
doğrulama, zorlukları düzenleme ve anlamayı gözden geçirmeyi içerir. Okuyucuların tahmin ya da
kesinlik anlamı olup olmadığını belirlemek için yeterli bilgi birikimine, çözme ve kavrama stratejilerine
sahip olması gerekmektedir.
Öğretmenler, öğrencilerin bu becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir, örneğin yüksek sesle okurken
ne zaman kendilerini izlemeleri gerektiğini gösterebilir (Davet, 1983; Baumann ve ark, 1993; Wilhelm,
2001). Bu süreçte, öğretmen okurken düşüncelerini dile getirir, bilgileri işler veya bir öğrenme faaliyeti
gerçekleştirir. Öğrenciler öğretmenin bilinmeyen kelimenin anlamını oluşturmak için nasıl çalıştığını,
metinle ilgilendiğini, ya da bir sorunu gidermek için bir alternatif strateji seçtiğini görebilir. Okumada
zorluk çekenlerin başarılı okuyucuların okurken ne düşündüklerini gözlemlemesinde yarar vardır. Buna
ek olarak, Anderson (2002) öğretmenlerin aşağıdaki sorulara yanıt vermek için öğrencilerin strateji
kullanımlarını izleme ve değerlendirmesine yardımcı olabileceğini önermiştir: Neyi başarmak istiyorum?
Hangi stratejileri kullanıyorum? Onları ne kadar iyi kullanıyorum? Ve ben başka ne yapabilirim? Kendi
kendini sorgulama gibi stratejiler öğretildiği zaman, orta öğretim düzeyinde öğrencilerin anlama
düzeylerinin geliştiği görülmüştür (Gaultney 1995).
Okuduğunu anlamada gelişmelere ek olarak, öğrencileri meta-bilişsel araçlarla donatmak hem kendine
güvenlerini hem de motivasyonlarını artırabilir. Bu nedenle algı ve motivasyon birleşimi okuma
başarısını geliştirebilir. Bilişsel stratejiler kullanarak motivasyon arttırıcı bir yaklaşım Kavrama Yönelik
Okuma Öğretimidir (CORI) (Guthrie ve ark, 1996; Guthrie ve ark, 1999). CORI çeşitli metinler
aracılığıyla bilgi birikimi sağlamak için motive olmuş 'ilgili' ve okuduğunu anlamada bilişsel stratejileri
uygulama yeterliliğine hakim okuyucular yaratmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, CORI metinden
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öğrenmek için öğrencilere motivasyon özellikleri ile stratejileri öğretmek için öğretimi birleştirir.
Motivasyon bileşenleri, yaparak öğrenme faaliyetleri sağlayarak, öğrencilere seçim ve güvenilirlik
veren, farklı türlerde ilginç metinler kullanarak, işbirliği ve öğretim sırasında içerik hedeflerine ulaşmak
için fırsatlar sağlamaya içerir. Strateji bileşenleri mevcut bilgiyi etkinleştirmek, çoklu metinlerde soru
sormak ve bilgi aramak, özetleme ve grafiklerle bilgileri organize etmeyi içerir. CORI değerlendirilmesi
dezavantajlı okullardaki öğrencilere metin anlama için çeşitli stratejilerin öğrenilmesi ve kullanılması,
kavramsal öğrenmeyi artırma ve kavramsal bilgi aktarımında (Guthrie ve diğerleri, 1998), yardımcı
olduğunu göstermiştir ve ayrıca okuma zorluğu çekenleri de desteklemektedir (Guthrie, 2004).
Son zamanlarda yapılan bir Avrupa projesi, 'ADORE Zorluk Çeken Ergenlere Okuma Öğretimi.
Karşılaştırmalı Bir Çalışma Avrupa Ülkelerinde İyi Örnekler '(Garbe ve ark, 2009) onbir Avrupa
ülkesinde okumada zorluk çeken ergenler için okuma öğretimini incelemiştir. Bu öğrencilerin okumada
temel engellerden bazılarının yukarıda bahsedilen alanlarda okuduğunu anlama, meta-bilişsel
becerileri, okuma stratejilerinin kullanımı ve okuma motivasyon olduğunu ortaya koymuştur. İyi bir
öğretim modeli olarak proje tarafından geliştirilen 'Okuma Öğretimi Döngüsü', daha sonra öğrenciler
içinde olumlu bir benlik kavramı ve öz-yeterlik desteklemektedir. Sınıf düzeyinde bu öğretim
döngüsünün önemli unsurları şunlardır:
•

öğrenme sürecine öğrencilerin katılması ve öğrencilere kendi öğrenme süreçlerine ilişkin karar
verme olanağı vermek;

•

mümkün olduğu durumlarda öğrencilere kendi okuma materyallerini seçtirmek ve çeşitli
metinler sunmak;

•

öğrencilerin metinle ilgili kendi cevaplarını ve bakış açılarını arkadaşları ve öğretmenleriyle
oluşturarak öğrencilerin metinlerle ilgilenmesini sağlamak;

•

meta-bilişsel stratejiler öğreterek ve kendi kendine düzenleme kapasitelerini geliştirerek
okuduğunu anlamayı daha bilinçli ve stratejik hale getirmek ve

•

eğitimle ilgili kararların öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uydurmak için sür ece da yalı ya da
tanılayıc ı değ er lendirme yapmak ve içerik ve probleme ilişkin öğrencilerle
performansları ve ilerlemelerine dair iletişim kurmak.

1. 1. 3. Zorluk çekenler için yoğun uygulamalar
Mükemmel öğretim ile bile bazı öğrenciler okumada tatmin edici ilerleme sağlamada başarısız olurlar.
Okuma için uzman öğretmen tarafından verilen sınıf öğretimi ile koordineli bireysel ya da küçük grup
yoğun öğretimi sağlayacak bir ek destek gerekebilir. ABD Ulusal Araştırma Konseyi (Snow, Burns ve
Griffin, 1998), tarafından yürütülen bir çalışmanın sonuçları küçük çocuklarda okuma zorluğu olanlar için
ve sınıfta öğretmenlere destek için iyi eğitimli okuma uzmanlara yardım için başvurulabileceğinin önemini
vurgulamıştır.
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Ayrıca, okullarda okuma uzmanlarının yanı sıra diğer uzman kadrosu da vardır, örneğin eğitim
psikologları veya konuşma terapistleri, bu uzmanların rollerini koordine ve okuma geliştirme
araştırmaları ve okuma güçlüklerinin önlenmesinden haberdar olmalarını sağlamak gereklidir.
Sınıfta, öğretmenin öğrencilere küçük gruplar halinde öğretimi veya birebir öğretimi zorluk çeken
öğrenciler için verimli bir yoldur. Her iki yaklaşım da öğretimi öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yöneliktir ve
cevap ile geribildirim almak için daha fazla fırsat sağlamaktadır.
Fonolojik çözümleme stratejileri daha önce belirtildiği gibi, birebir özel dersle zorluk çeken öğrenciler
için etkili olmuştur (Olson ve ark, 1997; Torgesen, 1997). Benzer şekilde, daha yoğun bir küçük grup ile
fonemik farkındalık öğretimi, bütün sınıf öğretiminde tek başına yeterli derecede ilerleme güçlükleri
olanların takibinde daha etkili bulunmuştur (Shanahan, 2005).
Zorluk çekenlerle ilgili etkin programlar gözden geçirildiğinde Slavin ve ark. (2009) ilköğretimin ilk
yıllarında okuma zorluğu çekenlere yoğun birebir ses bilgisi öğretimi sadece okuma seviyesini yaş
grubu seviyesine getirmez aynı zamanda da daha sonra kendinden emin okuyucular olarak kalmaya
yardımcı olabilir. Bu çözüm ile ilişkili yüksek finansal maliyetler, sonraki yıllarda öğrenme desteği veya
sınıfta kalmadaki azalma ile doğrulanabilir.
Fonolojik ve fonemik farkındalık ve ses bilgisi öğretimi, küçük bir gruba öğretim ve birebir derslerle
akıcılıkta sorunu olan çocuklara rehberlik ederek tekrarlı okuma yaptırmak en uygun uygulama olabilir
(Rasinski ve ark, 2009; Nichols ark, 2009). Ayrıca, meta-bilişsel strateji öğretiminin çok büyük grup
veya birebir yerine küçük gruba öğretiminin daha etkili olduğu bulunmuştur (Chiu, 1998).

1.1.4 . O kuma öğretimin bir parças ı olarak süreç değerlendirme
Yukarda belirtildiği gibi öğrencilerin okuma becerileri gelişimine uygun etkin bir öğretim yolu
sağlanmalıdır. Değerlendirme, öğretme ve öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Okuma yeteneği ve
ilerlemesinin derinlemesine bir değerlendirme yoluyla öğrencilerin okuma beceri gelişimini
desteklemede önemli bir rol oynayabilir.
Zorunlu eğitimde kullanılan en yaygın değerlendirme türleri, sürece ve sonuca odaklı
değerlendirmelerdir. Sonuç değerlendirmesinde, öğrencinin öğrenme düzeyi ve kalitesi hakkında
zaman içinde belli bir noktada elde edilen bilgilerin sistematik ve periyodik olarak toplanması anlamına
gelmektedir. Genellikle, her dönem ya da eğitim seviyesi sonunda oluşur ve öğrencilerin başarısını
hem ebeveynlere hem de öğrencilerin kendilerine iletmek, ya da onların okul kariyerlerini
etkileyebilecek kararlar almak için öğretmenler tarafından raporlanarak kullanılır (Harlen 2007). Süreç
değerlendirmesi genellikle öğretmenlerce okul yılı boyunca faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak
sürekli olarak yapılır. Öğretmenler ve öğrenciler için hem doğrudan geri bildirim sağlar, hem de
öğretme ve öğrenme süreçlerini izleme ve iyileştirmeyi amaçlar (OECD, 2005a).
Süreç değerlendirmesi, bu nedenle her zaman öğrenci değerlendirme sonuçlarının yorumlanması ve
gelecekteki öğrenme ile ilgili nasıl kararlar alınmasına hizmet ettiği için önemli bir teşhis fonksiyonu
vardır. Sınıflarda süreç değerlendirmenin kullanımına ilişkin Black ve William’ın (1998) 250 araştırmayı
derlediği çalışmalarında sık öğretmen gözlemi, sınıf tartışmaları ve öğrencilerle okuma yapmanın
olumlu etkileri bulunmuştur. Ayrıca, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin olduğu okullarda
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başarısının oranı yüksektir. Black ve ark. (2002), süreç değerlendirmesi yoluyla öğrenmeyi geliştirmek
için beş temel faktör tespit etmişlerdir:

•

öğrencilere etkili dönütler vermek;

•

öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle etkin şekilde ilgilenmeleri;

•

öğretimi değerlendirme sonuçlarını göz önüne alacak şekle getirmek;

•

değerlendirmenin öğrenme için çok önemli olan motivasyon ve öz güven üzerindeki etkisinin
farkında olmak ve

•

öğrencilerin kendilerini değerlendirebilme ve nasıl geliştiklerini anlama ihtiyacını göz önünde
bulundurmak.

ADORE projesinin sonuçlarına göre, Garbe ve ark. (2009) öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin teşhisi
kolaylaştırmak, eğitim gerekliliklerini öğretime uyarlamaya yardımcı olmak ve öğrencileri kendi öğrenme
süreci hakkında bilgilendirmek, onları kendi kendilerine nasıl değerlendirme yapacaklarını göstermek
ve teşvik etmek kullanılmasında süreç değerlendirmesinin kullanılmasını savunur.
Öğrencilerin katıldığı ve hatta değerlendirme ve öğrenmelerini kontrol edebildikleri ve temelinde
öğrenme olan 'akran değerlendirmesi', ve 'öz-değerlendirme' öğrenciler katılımcıdır. Kendi özdeğerlendirmesini yapan öğrencinin okuma sürecinde okume ile ilgili ve kendi öğrenme ihtiyaçlarına
ilişkin farkındalıkları artar (Guthrie ve Wigfield, 1997). Bu tür değerlendirmeler, okumada zorlanan
ergen öğrencilere, benlik saygısı ve öz-yeterliklerine katkı sağlar ve öğrencilerin okuma motivasyonunu
artırır (Garbe ve ark, 2009).

1.2. Okuma müfredatı ve resmi yönergeler( 1)
Bu bölümde, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeyinde resmi yönetim belgelerinde belirtilen okuma
müfredatı analiz edilir. Yönetim belgeleri çalışma programlarını içeren resmi belgeler olarak tanımlanır
ve herhangi birini veya tümünü aşağıdaki içerebilir: öğrenme içeriği, öğrenme hedeflerine ulaşma
hedefleri, öğrenci değerlendirme ya da model müfredatlar hakkında kılavuzlar. Aynı zamanda ve aynı
eğitim seviyesinde bir ülke ya da devlet içinde belgelerin uygulamadaki esneklik dereceleri farklı
derecelerde olabilir. Ancak, tüm öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenlerin önce kendi
öğretimlerini geliştirecekleri (tavsiye edilen, zorunluluk yoktur) temel bir çerçeve vardır. Bu bölümde,
'müfredat' ve 'yönetim belgeleri' terimleri birbirinin yerine kullanılır.
Bu bölüm Avrupa yönetim belgelerinin özellikle okumayı geliştirmedeki kritik aşamaları ve en etkili
öğretim uygulamaları ile ilgili en son literatür taraması sonuçlarını yansıtıp yansıtmadığı ile ilgilenir.
Aynı zamanda önerilen veya öngörülen öğretim yaklaşımları benzerlikleri ve Avrupa ülkeleri arasındaki
temel farklar vurgulanır.

(1)

Lüksemburg bu bölümü kontrol etmemiştir.
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Yönetim belgelerini analiz etmek için kullanılan yöntemin kısa bir özetinden sonra, bu bölümde
öncelikle bağlam ve sonra yönetim belgelerine ilişkin detaylı bilgi verilir. İkincisi, kısaca, öğrenme
hedefleri ve başarısı ölçeklerini ele alır- öğretmenlerin kendi çalışma planlarını ve sınıf içi
uygulamalarını geliştirmek için kullanabileceği iki temel yol gösterici çerçeve. Üçüncü olarak, okuma
öğretimi bölümünde özellikle öğrencilerin okuyabilmesi için öğrenmesi gerekenlerle ilgilenmektedir.
Okuduğunu anlama stratejileri olduğu gibi, başlangıç okuryazarlığı ve temel okuma becerileri gelişimi
üzerinde odaklanmaktadır. Son olarak, öğrencilerin yetkin okuyucu olması için geliştirmesi gereken
sadece beceriler değil aynı zamanda iyi alışkanlıklardır, bu bölümün son kısmında ise okuma ile
ilgilenme konusuna değinilir.

1.2 . 1 . Yöntem
Yönetim belgeleri, bu analiz için bilgi kaynağını oluşturur. Sadece belgeler veya dil öğretimi ile ilgili
belgelerin belirli bölümleri analiz edilmiştir. Ortak bir çerçeve kurduktan sonra, Eurydice Ulusal Birimleri
tanıma dayanarak ilgili belgeleri seçmekten sorumludur. Öğretimde farklı diller ve farklı yönetim
belgeleri kullanan çeşitli okul sistemine sahip ülkeler, sadece eğitim sisteminde öğretimde en yaygın
olarak kullanılan dilde mevcut okul belgeleri incelendi. Eklerde ülkeler tarafından düzenlenen tüm bu
belgelerin listesi bulunmaktadır.
Araştırmalar çerçevesinde okuma alanında uzmanlaşmış bir akademisyen 9 ana unsurdan oluşan bir
matris oluşturmuştur (Eurydice web sitesinde mevcut). Bu matris yönetim belgelerinin analizinin
temelini oluşturur. Temel unsurlar şunlardır:
1. Tanımlayıcı bilgi (örn. sayfa sayısı)
2. Okuma öğretiminin temel hedefleri
3. Ö ğretmenlere yardımcı olacak müfredatla ilgili çerçeve/bilgi
4. Dinleme ve konuşma – ilk hedeflerden(sözel anlama)
5. Okuma– ilk hedeflerden
6. Anlama stratejileri
7. Metne dayalı işbirlikçi öğrenme
8. Okumayla ilgilenme
9. ‘Zorlanan öğrenciler’ için tedbirler
Buradaki analizde şu başlıklar yer almaz: ‘dinleme ve konuşma ilk hedefleri 've' zorlanan okuyucular'.
Ne yazık ki, ‘dinleme ve konuşma ilk hedefleri’ni ele alan göstergeler, genel olarak sözlü anlama ile
(örneğin, öğretimi anlama) okuma sürecini sözlü anlama arasında (örn. öğretmenin okuduğu hikayeleri
anlama) yeterli bir ayrım yapılmamıştır. Okumada zorlananlara yardım ile ilgili olarak, yönetim
belgelerinden konuyla ilgili yeterli bilgi toplamak mümkün değildi. Ancak, bu özel konuda bir takip anketi
Eurydice Ulusal Birimlerine gönderilmiştir ve Ulusal politikalar ve programları hakkında okuma zorluğu
çekenlerle ilgili ayrı bir kısım Bölüm 1.4 'te mevcuttur. Bu dokuz temel unsurun bazıları alt başlıklara
ayrılmıştır. Örneğin ' Ö ğretmenlere yardımcı olacak müfredatla ilgili çerçeve/bilgi’ 4 alt değişkene
ayrılmıştır. Buna ek olarak, değişken olan veya olmayan durumlarda her unsur için göstergeler
geliştirilmiştir. Örneğin, 'Okuma - ilk hedeflerden' unsurunun değişkeni için ‘akıcılık’ a yönelik 4
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gösterge vardır:
•

basit cümle/metinleri bağımsız ayrı ayrı okuma;

•

tekrarlı sesli okuma uygulaması;

•

sesli okumadan sessiz okumaya aşamalı geçiş;

•

çeşitli metinleri hatasız ve doğru tonlama ile akıcı şekilde okuma.

Çoğu unsur ve değişken okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyelerinde analiz ile ilgilidir. Ancak, 'Okuma
– ilk hedeflerden' değişkeni ortaöğretim ile ilgili değildir. 'Okuduğunu anlama stratejileri' yanı sıra 'metin
tabanlı ve işbirlikçi öğrenme' okul öncesi seviyesine uygun değildir.
Yönetim belgelerindeki her bir dil için çok iyi bir bilgiye sahip 23 eğitim uzmanı her eğitim sistemi için
İngilizce matris tamamlamıştır. Eurydice Ağı 31 ülkesindeki tüm yönetim belgeleri bu şekilde analiz
edildi. Tamamlanan matrisler, tanımlanmış göstergelerin yönetim belgelerinde bulunup bulunmadığını
göstermektedir. Çoğu durumda, her bir gösterge için yönetim belgelerinden örnekler sunulur. Uzmanlar
matrisin tam olarak nasıl kullanıldığını anlamak için matrisi oluşturulan uzmanlardan bir buçuk günlük
eğitim almışlardır.
Tamamlanan matrisler, Eurydice Ulusal Birimlerine gönderilen anket ve reformların alt bölümlerle ilgili
anketler dışında müfredat analizi için tek bilgi kaynağıdır.

1.2 .2 . Okuma ile ilgili yönetim belgeleri
Bu alt bölümde yönetim belgelerinin miktarı ve yapısı hakkında bilgi verilir: Her eğitim sistemi için belge
sayısı ve dil öğretimi ile ilgili bölümlerin (sayfa) uzunluğu. Ana reformların ardından öğretmenler ve
okulların yönetim belgeleri hakkında görüşleri ile ilgili ulusal anket bulgularının özeti verilmektedir.

Belgelerin niceliği ve yapısı
Tüm ülkelerin okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyelerini kapsayan yönetim belgeleri vardır. Almanya,
federal düzeyde okul öncesi eğitime ilişkin herhangi bir resmi kurallar dizisi tanımlamamıştır ancak
2

eyaletler ‘Länder’ düzeyinde bilgi mevcuttur ( ).
İlgili yönetim belgelerin sayısı, ülkeler arasında önemli ölçüde değişir. Bir takım nedenlerden ötürü,
örneğin, eğitimin her seviyesi için ayrı bir belge olabilir. Çoğu ülkede, 2 veya 3 yönetim belgesi vardır.
İspanya ve Fransa’da 4 vardır. İspanya’da sadece merkezi eğitim yetkilileri tarafından verilen yönetim
belgeleri analiz edilmiştir. Avusturya ve Romanya’da 6, İrlanda ve Portekiz’de 7, Yunanistan ve
Kıbrıs’ta 14 yönetim belgesi vardır. Bu iki ülkede öğretmenlerin, merkezi eğitim yetkililer tarafından
öngörülen ders kitaplarını kullanmaları gerekir. Bu konuda başka seçenekleri yoktur. Sonuç olarak,
ders kitapları ile birlikte öğretmen kılavuzları yönetim belgeleri olarak kabul edilir. Belçika (Fransız
Topluluğu), sadece 2 ½ ve 14 (socles de compétences) yaşları arasındaki tüm öğrenciler için temel
yetkinlikler kararının eki bu raporda analiz edilmiştir. Her birim öğrencilere yasal olarak tanımlanmış
yeterlilikler elde etmek için olanak sağlamak koşuluyla serbestçe kendi programları tanımlayabilir.
(2)

Bu belgeler raporda incelenmemiştir. Liste internette mevcuttur:
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2027
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Bu yönetim belgeleri içinde, özellikle eğitim dili ile ilgili sayfaların sayısı da ülkeler arasında büyük
ölçüde farklıdır. Belçika (Flaman Topluluğu), Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve İsveç’te eğitim dili
öğretimine ilişkin içerik (10 sayfaya kadar üç eğitim seviyesi için) çok geniş değildir. Diğer taraftan pek
çok Yunan ve Kıbrıs (Rumca) ile Türkçe yönetim belgeleri yaklaşık 700 sayfa eğitim dili öğretimine yer
vermektedir. Ayrıntı ve uzunluk seviyesi, öğretmen kılavuzu veya öğretimin bazı yönlerini standardize
etmede merkezi eğitim yetkililerine bağlılığı gösterir. Sayfa sayısı sadece yönetim belgeleriyle ilgili
mevcut bilgiler çeşitliliğini göstermek için verilmektedir. Bu temel üzerinde, içerik ve organizasyon
üzerinde sonuçlar çıkarılamaz.

Yönetim belgelerine ilişkin öğretmen ve okulların görüşleri
Eğitim yetkilileri, yedi ülkede, öğretmen ve okulların yönetim belgelerin içeriği hakkında görüşleri
hakkında bilgi toplamak için araştırmalar yapmışlardır. Çoğu durumda, sonuçlar bir bütün olarak
müfredat hakkında bilgi sağlar. Ancak, bazı ülkeler öğretmen ve okulların okuma ile ilgili olanlar gibi
müfredatın belli yönleri hakkında görüşleri mevcuttur.
İrlanda’da, sınıf öğretmenleri İngilizce öğretmek için yönetim belgelerini kullanmada zorlandıklarını
bildirmiştir(Eğitim ve Bilim Bakanlığı, 2005). Bu zorluklar özellikle müfredattaki dört ana başlıkla ilgilidir
(‘dili çabuk kavrama ','Yeterlilik ve dil kullanımına güven','dil aracılığı ile duygusal ve yaratıcı gelişim've'
dil aracılığı ile bilişsel yetenekleri geliştirme'). Sonradan İngilizce müfredat gözden geçirildi ve dört
birimin yerini üç kapsayıcı başlık aldı,’sözel dil’, 'Okuma 've' yazma '. Finlandiya’da 9.sınıf öğrenci ve
öğretmenlerini hedefleyen bir araştırmada (Luukka ve ark, 2008), anadil öğretmenlerinin% 58’i ulusal
müfredatın, öğrencilerin öğrenme hedefleri tanımlamada çok etkili olduğunu belirtmiştir.
2008 yılında yürütülen bir ankete göre(Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2008), Belçika
(Flaman Topluluğu), ilköğretim öğretmenler ve baş öğretmenlerin üçte biri ilköğretimin gelişim ve nihai
hedeflerine aşina olmadıklarını belirtmişlerdir. İsveç’te 2007 yılında yapılan bir araştırmada (Skolverket,
2008) öğretmenlerin yönetim belgelerinin okulda izlenmesi gereken yolu gösteren hedefleri ifade
ederken ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesinde daha açık ve net olması gerektiğini belirtmişlerdir.
2011 yılından itibaren yürürlükte olan yeni müfredat, daha az hedefleri içermektedir ama bu daha net
bir dildedir. Yine de, bir önceki ankete göre, öğretmenler ayrıca kendi öğretim planlaması için
kendilerine verilen özerklik derecesini takdir ettiklerini belirtti. Türkiye’de yapılan bir pilot çalışmada
(2006) 1 ila 6 sınıf öğretmenleri yönetim belgelerin değerlendirme ile ilgili bölümlerde netlik olmadığını
3

yoksun olduğu ifade etmiştir ( ).
Çek Cumhuriyeti ulusal düzeyde tanımlanan okul eğitimi programları 'İlköğretim Eğitim Çerçeve Eğitimi
Programı' 2007 yılından bu yana önce ortaöğretim ve ilköğretimin ilk yıllarından başlayarak yavaş
yavaş getirilmiştir. 2007 yılında 4000 ilköğretim okulu temsili örnek olarak, okul eğitim programlarının
uygulanmasına ilişkin bir anket gerçekleştirilmiştir. Programın uygulamaya başlanmasıyla okullar bu
değişiklik ile ilgili yapacakları çalışma hakkında korkuları azalmıştır. Ayrıca bu tür programların (örn.,
eğitim içeriği, ekip işbirliği ve iletişim) faydaları (Ústav yanlısı informace ve vzdělávání, 2007), daha
büyük okullar ve özel ve mezhep okullarının takdirini almıştır.
(3) http://earged.meb.gov.tr/earged/subeler/olcme_degerlendirme/dokumanlar/mufredat_degerlendirme/degerlendirme_raporu6/turkce.pdf
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Macaristan’da 71 adet onaylı çerçeve öğretim programı bulunmaktadır. Bunların her biri, belli okul
türleri için geliştirilmiştir ve hepsi bakanlık tarafından akredite edilmiştir. Okul Yeterliliği 2006 Anketi kaç
okulun ve öğretmenin bu çerçeveleri kullandığını okulların mevcut akredite bir çerçeve kullanma
seçeneği olduğunu, ya da akredite çerçevelerin kombinasyonlarını kullanabileceklerini, hatta kendi
yerel müfredat oluşturabileceklerini göz önünde bulundurarak incelemiştir. Araştırmaya göre,
okulların% 60’ından fazlası bir öğretim programı çerçevesi; okulların neredeyse% 25’i bir öğretim
programı çerçevesi;% 6’sı ise diğer okulların çerçevelerini kullandı ve yaklaşık% 5’i kendi çerçevesi;%
5’i kendi yerel müfredatlarını geliştirmek başka yöntemler kullandı (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
2006)

R e f o r m lar
Tüm ülkeler, eğitim dili yönetim belgelerini ya son on yıl içinde bazı reformlardan geçirmiş veya yakın
bir gelecekte bunu yapacaktır. Bazı reformlar çok kapsamlıdır ve konular dil eğitimi ile sınırlı değildir,
müfredatta tüm konular vardır. Bazıları ise özellikle eğitim diline daha fazla odaklanıyor. Bunların
arasında bazıları da okuma konusuyla ilgilenmektedir.

Son reformlar
Son on yıl içinde sadece iki ülkede (Bulgaristan, İzlanda), dil öğretimi müfredatı veya özellikle okuma
konularında herhangi bir reform olmamıştır. Bu kısım, kapsamlı reformlara kısaca değinerek başlar.
Daha sonra özellikle dil öğretimi ve okuma konularına odaklanır.
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’da, geniş müfredat reformları ve bir dizi değişiklik
okullarda daha fazla özerklik ile sonuçlandı. Estonya, Yunanistan, İspanya, Letonya, Litvanya, Malta,
Romanya, Slovenya ve Türkiye ile birlikte bu dört ülke, aynı zamanda öğretim yaklaşımları ve
yöntemlerini değiştirdi. Estonya, Yunanistan, Letonya ve Slovenya’da yeni müfredat, müfredattaki konu
alanları arasındaki bağlantıları desteklemektedir. Çek Cumhuriyeti okulları 2007 yılından bu yana yavaş
yavaş uygulanmakta olan 2005 yılında onaylanan yeni müfredatta, günlük yaşam için gelişmekte olan
yaşam becerileri (temel yetkinlikler) ve öğrencilerin hazırlanması amaçlamaktadır.
Litvanya, Romanya ve Birleşik Krallık ‘ta (İngiltere) daha önce olmayan okul öncesi düzeyinde (ISCED
0), bir müfredat oluşturdu. Lihtenştayn yeni bir bağlayıcı müfredatı 1999 yılında oluşturdu çünkü
öncesinde sadece pedagojik yönergeler vardı.
Almanya’da zorunlu eğitim için 2005 yılında geliştirilen eğitim standartları müfredata yeni bir yön verdi.
Fransa’da 2006 yılında, merkezi eğitim yetkilileri Bilgi ve Beceri Ortak Temeli’ni oluşturdu. Bu belge, 7
temel yeterliliği ilk olarak da Fransızcayı öğrenmeyi tanımlar. 2008 yılında ISCED 0, 1 ve 2 için tüm
müfredat tüm öğrenciler için mümkün olan tüm yeterliliklerin kazanılması amacıyla revize edilmiştir.
Norveç’te kapsamlı bir müfredat reformu, Bilgi Destek Reformu, 2006 yılında gerçekleşti. İlk ve
ortaöğretim düzeyinde tüm müfredat konularını kapsamaktadır.
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İtalya, 2004 ve 2007 reformları, özellikle okul öncesi ve ilköğretim seviyeleri arasında bazı süreklilik
kurmayı amaçlıyordu. Sadece ortaöğretimi etkileyen Birleşik Krallık (İngiltere) 2008 müfredat reformları
daha fazla tutarlılık ve esneklik sağlamak için tasarlanmıştır. Galler, 2008 yılında tanıtılan yeni
müfredatta beceri gelişimi üzerinde durmuştur. Kuzey İrlanda’da 2007 müfredatı becerileri etkili bir
şekilde transfer edip, uygulama ve kullanmayı vurgulamıştır. İskoçya’da 2009 yılında onaylanan yeni
'Mükemmellik için Müfredat', hala okullarda uygulanmaktadır.
Belçika (Flaman Topluluğu (2009) ve Fransız Topluluğu (2006)), İrlanda (2005), Hollanda (2010),
Finlandiya (2004)ve İsveç ’teki son reformlar (2008) özellikle eğitim dili odaklıdır.
Belçika’da (Fransız Topluluğu), yeni bir kanuna (2006) göre, tüm öğrenciler ortaöğretim ilk aşamasının
ilk yıl içinde ek bir saat Fransızca eğitimi ve ikinci yılında ise ek bir saat matematik eğitimi alacaklardır.
Bu önlemlerin amacı, tüm öğrencilerin temel yeterliliklerini artırmaktır. Hollanda’da, Eğitim Devlet
Sekreterleri ilk ve ortaöğretim düzeyinde kalite gündemleri yayınlamıştır. Bu gündemlerinin temelinde
matematik ve Hollandaca ulusal düzeyde başarının korunması ve artırılması endişesi vardır. İlk
tartışmaların bir sonucu olarak, Hollanda Parlamentosu 2010 yılının Nisan ayında bir referans
çerçevesi onaylamıştır. Bu referans çerçevesi öğrencilerin belli seviyelerdeki dil ve matematik
becerilerini tanımlar (dört seviye tanımlanmıştır). Ayrıca çerçeve, öğrencilere ön bilgileri ve geçmiş okul
deneyimleri ne olursa olsun fırsat vererek, onların becerilerini geliştirmek için sürekli öğrenme yolları
kurmak istiyor. Buna ek olarak, öğrenme güçlüğüyle mümkün olduğu kadar erken mücadele etmek için,
belediyeler, okul öncesi eğitim programları sunmak için ekstra mali yardım verilmektedir. İsveç’te bir
reform da dil öğretimi (İsveççe) ve matematik ile ilgilidir. 3i sınıf için yeni hedefler ve yeni bir ulusal test
oluşturulduktan sonra daha hedefli ve verimli bir şekilde planlanan müdahalelere imkan sağlayacak
öğrenci öğrenme takip ve izlemesini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Belçika’da (Flaman Topluluğu), yeni müfredat kapsamında, öğrenciler dil yapısını incelemeyi ve dilin
farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığı daha iyi anlamaları hedeflenmektedir. İrlanda’da ilköğretim İngilizce
müfredatı yeniden düzenlenerek dört kapsayıcı temel (‘dili çabuk kavrama ',' Yeterlilik ve dil kullanımına
güven','dil aracılığı ile duygusal ve yaratıcı gelişim' ve 'dil aracılığı ile bilişsel yetenekleri geliştirme')
revize edilmiştir. Finlandiya, müfredat konusu 'Ana dil ve Edebiyat' öğretimine ayırdığı zamanı
artırmıştır; bu da öğrenme hedeflerini etkilemiştir.
Yunanca öğretim ders kitapları ve öğretmenler için kılavuzlar Yunanistan’da ve aynı kitapların
kullanıldığı Kıbrıs’ta revize edilmiştir. Revize edilmiş kılavuzlardaki iki yeni ana unsur müfredatlar arası
yöntemlerin tanıtılması ve eğitim sarmal modeli ile desteklenen ardışık modüller, dilbilimsel olguların
analizidir. Ders kitaplarıyla ilgili kararları eğitim merkezi yetkilileri verdiği için ilgili öğretmen kılavuzları
ders materyallerinin parçası olarak kabul edilir.
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Son on yılda on üç eğitim sistemi okuma ile doğrudan ilgili reformlar yapmışlardır. Temel özellikleri
şöyledir:
•

okumaya ayrılan zamanın artırılması (İspanya ve Macaristan);

•

okumanın müfredatlar arası bir hedef olması (Belçika (Almanca konuşan Topluluğu),
Danimarka, İspanya, Fransa, Avusturya, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya) ve
Norveç;

•

okul öncesi seviyede erken okuma (Danimarka, İtalya, Avusturya, Portekiz ve Birleşik Krallık
(İngiltere);

•

öğretim yöntemleri: okuma v e y a z m a a r a s ı n d a b a ğ ; n i t e l i k l i sesbilgisi çalışması;
(Fransa, Avusturya, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Norveç).

İspanya ve Macaristan’da merkezi eğitim yetkilileri, okuma için harcanan okul süresini/yılını artırmaya
karar vermişlerdir. İspanya’da yeni eğitim yasasında (2006) okuma ile ilgili daha fazla vurgu vardır.
Özellikle, ilköğretim düzeyinde, her gün okuma için en az 30 dakika ayırmayı tavsiye etmektedir.
Macaristan’da, 2003 eğitim bakanlık kararnamesi okuma öğretimini 4 sınıf sonrasına genişletmiştir.
Öğretmenlerin, ileri seviyede okuyucu yetiştirmek amacıyla daha büyük yaştaki öğrencilere de okuma
becerilerini öğretmesi beklenmektedir.
Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Danimarka, İspanya, Fransa, Avusturya, Birleşik Krallık (Kuzey
İrlanda, Galler ve İskoçya) ve Norveç’teki son reformlar okuma becerilerini müfredatlar arasında
geliştirme konusuna önem vermektedir. Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), (2008) yeni müfredatına
göre, okuma öğrenciler için müfredatlar arası bir yetkinliktir ve müfredat konularını öğrenmek için
fırsatlar verilmelidir. Okuma, okuma becerileri, teknikleri ve stratejileri geliştirmek, öğrenmek için araç
olarak görülmektedir; öğrenciler farklı aktiviteler yapmak ve problemleri çözmek için kendilerini
öğrenme araçları ile donatmalıdır. Danimarka, 2009 yılından bu yana, ilk ve ortaöğretim okullarında
tüm müfredatın ortak amacı öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmektir. İspanya’da 2006 yılında
Eğitim Kanununa göre, tüm müfredat konularının hepsi öyle bir şekilde öğretilmelidir ki okuduğunu
anlama ve okumaya ilgi yanı sıra iyi okuma alışkanlıklarını teşvik etmelidir. Fransa’da ilk ve ortaöğretim
düzeyleri için 2008 programları öğretmenlere herhangi bir konu öğretirken ilgili belli dil konularını
üzerinde durmalarını istemektedir. Avusturya, 1999 yılında ilk ve ortaöğretimde merkezi eğitim
yönergesi okumayı tüm konulardaki dersler için öğrenilmesi gereken temel bir beceri olarak tanımlar.
Sonuç olarak, alan öğretmenlerinin tümünün grup halinde çalışarak hem az başarılı hem de ileri
seviyedeki okuyuculara okuma becerileri stratejilerini müfredatlar arasında da öğretmesi tavsiye edilir.
Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda), 2007 yılının Eylül ayından bu yana, okumayı içeren müfredatlar arası
bir konu alan iletişim becerilerini uygulamaya koymuştur. İskoçya, yeni 'Mükemmellik Programı' (2007)
konularında öğrenme sürecinin bir parçası olarak okuma becerileri ve yeteneklerini geliştirmek için tüm
öğretmenler sorumluluk verir. Norveç, Bilgi Destek Reformu (2006) ilk ve ortaöğretim boyunca her
müfredat konusuna uyarlanan beş temel beceri üzerine odaklanır. Bu becerileri sözlü olarak kendini
ifade etme, okuma, aritmetik, yazılı olarak kendini ifade etme ve dijital araçları kullanma yeteneğidir.
Danimarka, İtalya, Avusturya, Portekiz ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere), son reformlar okul öncesinde
erken okuma becerileri gelişimini teşvik etmektedir. Danimarka’da 2009 yılından bu yana, 'Dil ve
anlatım biçimi' tüm müfredat genelinde zorunlu bir tematik alan haline geldi. İtalya’da 2007 okul öncesi
düzeyde müfredat ve ilköğretim düzeyinde yönergesi okuma uygulamalarına vurgu yapmaktadır.
Avusturya’da Eylül 2010 yılından bu yana, anaokulun son yılı tüm öğrenciler için zorunludur. Bu yıl
içinde, tüm çocukların ilköğretim düzeyinde daha ileri seviyede gelişmeler için temellerini atmak için bir
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dizi okul öncesi okuma faaliyetleri sunulmuştur. Birleşik Krallık’ta (İngiltere), Rose değerlendirme
sonuçlara göre (2006), ISCED 0 ve 1 seviyelerinde müfredat, erken okuma becerileri kapsamında
özellikle konuşma ve dinleme becerilerinin ilk yıllarda eğitim ortamlarında ve ses bilgisi öğreten
okullarda zemin hazırlayarak gelişmesinin önemini vurguladı. Portekiz’de merkezi eğitim yetkilileri, okul
öncesi okul faaliyetlerinde okuma becerilerini geliştirmenin önemini ifade etmişlerdir. İki resmi olmayan
belge (‘Yazılı dilin keşfi ‘ ve 'Dil ve iletişim') öğretmenlerin okul öncesi eğitim müfredatını uygulamaya
koymada rehberlik ederek yardımcı olması amacıyla 2008 yılında yayımlandı.
Okul ve öğretmenler istedikleri öğretim yöntemleri seçmekte büyük ölçüde serbesttir. Ancak, çoğu
ülkede müfredat program belgeleri, bazı geniş öğretim yaklaşımları gösterir. Ulusal ve uluslararası
anketlerin yarattığı hayal kırıklığıyla 12 yaşında olup okuma güçlüğü olan öğrencilerin sayısını azaltmak
amacıyla Fransa’da hükümetin müfredatta (2008; 2002) bazı reformları uygulamasına yol açtı.
İlköğretim düzeyinde, öğrenme hedefleri artık daha belirgin ve yüklüdür. Ortaöğretim düzeyinde (2008)
yeni programlar, ulusal metinlerin yanı sıra, gençler için daha fazla çağdaş edebiyatı kullanarak farklı
okuma öğretimi yaklaşımları önermektedir. Tüm durumlarda, öğrencilerin anlama becerisini geliştirmek
kapsamlı bir hedeftir. Okuma ve yazma, Avusturya’da ilköğretim müfredatında birleştirilir ve birbirlerine
bağımlı olduklarını vurgulanmaktadır. Birleşik Krallık’ta (İngiltere), 2006 Rose değerlendirmesi kaliteli
bir sesbilgisi öğretiminin altını çizer. Rapora göre, erken okuma becerilerini öğretmek için yöntem
tercihi olmalıdır. Norveç, Bilgi Destek Reformu (2006), okumada 1.yıldan itibaren harf bilgisinin önemini
vurgulamaktadır.

Gelecek reformlar
Onbir ülke yeni müfredat reformları planlamaktadır. Planlanan reformların bazıları dil öğretimini
doğrudan konu olarak ya da okuma öğretimi olarak etkileyecektir. Bulgaristan, Yunanistan, İrlanda,
Letonya ve Finlandiya’da planlanan reformların oldukça geneldir, fakat okumayla doğrudan ilgili
unsurlar dahil değildir. Bulgaristan’da yeni müfredat okuma standartlarını yükseltmek için
geliştirilecektir. Bu reforma son yıllarda öğrencilerin test sonuçlarına göre okuma becerilerinde düşüş
göstermesi neden olmuştur. Yunanistan, bir pilot aşamasından sonra, tüm okullarda 2012/13 okul
öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyelerinde yeni müfredata başlamışlardır. Değişiklikler arasında, ilköğretim
ilk iki sınıf yeni müfredatında, haftada ek bir saat Modern Yunanca edebiyat metinlerini okumaya
ayırmaktadır. İrlanda’da yıllarca müfredat reformu genelken, 2010 Kasım ayında yayınlanan ulusal
okuryazarlık planında okuryazarlık ve aritmetik emel müfredat temel alanları olarak vurgulanmaktadır.
Müfredat reformu için öneriler şunlardır: dil müfredatı çocuklar için öğrenme sonuçlarının açıklığa
kavuşturulması, ilköğretimde okuryazarlık ve aritmetik öğretimine önerilen ayrılacak zamanın bir miktar
artışı; okul öncesi müfredatının yeniden yapılandırılması ve tüm öğretmenlere okuryazarlık teşviki için
sorumluluk vermek.
Letonya’da okul öncesi ve ilköğretim seviyelerinde reform eğitim bu düzeyleri arasında geliştirilmiş
koordinasyon kurmak; öğrenci merkezli öğretme ve öğrenme teşvik etmek ve okuma bilgi ve
becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Finlandiya’da Eğitim ve Kültür Bakanlığı genel ulusal
hedefleri ilk ve ortaöğretim müfredat konuları arasında zaman dağılımını gözden geçirmeyi
planlamaktadır. Dil eğitimi ile ilgili tüm müfredat konuları aynı alanının parçası olabilir ve bu da
güçlendirilmelidir. Buna ek olarak, reform okuma güçlüğü çeken öğrenciler için erken müdahale ve
çoklu-profesyonel desteği vurgulamaktadır.
Lihtenştayn’da dil öğretimi bilgi düzeyi ile ilgili bir endişe reform önerilerine yol açmıştır. Hükümet, çok
yakın zamanda Almanca ve matematik ‘içerik standartları’ tanımlanmıştır ve bu iki temel konu için

48

B öl üm 1: O k um a Ö ğ ret i m i Y a k l a ş ı m l a r ı

standartlaştırılmış test sistemlerini tanıtmak niyetindedir. İlk testler 2010/11'de yer alacaktır. Bu şekilde,
hükümet ülke çapında başarı düzeyini yükseltmek istemektedir.
İtalya, Romanya, Portekiz, İsveç ve İzlanda’da reformlar geneldir, yani özellikle okumaya odaklama söz
konusu değildir. Portekiz’de merkezi eğitim yetkilileri son zamanlarda yeni öğrenim çıktıları
yayınlamıştır. Bu yeni sonuçlar yavaş yavaş tüm okul müfredatlarına dahil edilmelidir. Buna ek olarak,
2011/12 yılında, ders olarak Portekizce için yeni bir müfredat tanıtılacaktır. Dilbilimsel terminolojiyi
güncellemeyi ve Portekiz ve Brezilya’da şu anda farklı olan Portekizce yazılı biçimleri uyumlu hale
getirmeyi hedeflemektedir.

1.2 . 3 . Ö ğ r e n m e hedefleri ve başarı ölçe kleri
Öğrenme hedefleri ve başarı ölçekleri öğretmenlerin uyumlu ve ileriye dönük bir okul müfredatı
oluşturmasına yardım eder.
Öğrenme hedefleri, öğrencilerin farklı yeteneklerini bir eğitim seviyesinin sonu itibariyle geliştirmiş
olması beklenen bilgi, beceri ve anlamayı tanımlar. Öğretmenlere kendi iş planlarını planlayacakları bir
çerçeve sunar.
Başarı ölçekleri her bir öğrenme hedefi ya da bir dizi öğrenme hedefi için başarının farklı düzeylerini
açıklar. Öğretmenlerin öngörülen öğrenme hedefleri ile ilgili olarak öğrencilerin çalışmalarını
değerlendirme araçlardır. Normalde sürece yönelik amaçlar için geliştirilmişlerdir, örn. öğretmenlere
(ve de öğrenenler), öğretim (ya da öğrenim) ile ilgili destek bilgi alarak yardımcı olmak için, bazı
durumlarda da başarı ölçekleri öğrencinin ilerleme ve eğitim başarısı hakkında eğitimciler, veliler ya da
politika yapıcılar bilgi sağlamak için kullanılır. Genellikle birkaç eğitim düzeyini ya da döngüsünü
kapsar. Okulun belirli bir yılında öğrencinin ulaşması gereken düzeyin ne olduğu verilmeyebilir.
Kısacası, başarı ölçeklerini öğrenme hedeflerinden en iyi ayıran kullanım alanlarıdır: hedefler
öğretmenlere çalışmalarını planlamada rehberlik eder; ölçekler ise bunları ve öğrenci performansını
değerlendirmeyi sağlar. Ancak, ikisi de açık bir şekilde ilişkilidir çünkü öğrenci performansı sadece
öğrenmeleri beklenenle değerlendirilebilir. Her ikisi de tek bir çerçevede birleştirilebilir.
Avrupa'daki genel eğilim, müfredat ve resmi yönergelerde öğrenme hedeflerini içermektir ama aynı
durum başarı ölçekleri için söz konusu değildir.

Öğrenme hedefleri
Avrupa'da, tüm müfredat ve resmi yönergelerde ilk ve ortaöğretim düzeyinde okuma ile ilgili öğrenme
hedefleri vardır. Okul öncesi düzeyde, üç ülkede (Avusturya, Slovenya ve Finlandiya) okuma öğrenme
hedefleri olmadığı rapor edilmiştir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir: bazı yönetim belgeleri ilköğretime
hazırlık için okuryazarlık gelişiminden ziyade çocukların kişisel ve sosyal gelişimine daha fazla önem
vermesi ya da eğitim ve öğrenme gelişiminin öğrenme hedefleri olarak resmileştiremeyeceğinden
dolayı olabilir.
Genellikle, Avrupa müfredatında her eğitim döngüsü için öğrenme hedefleri belirlenmektedir. Eğitim
döngüsünün süresi aynı ülke içinde ya da ülkeler arasında değişir. Örneğin, ilköğretim düzeyinde, ilk
döngü İspanya’da iki yıl sürerken Portekiz’de dört yıldır. Genelde bir döngü iki ya da üç yıl sürmektedir.
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Okul öncesinde, öğrenme hedefleri, her yıl grubu için tanımlama yapan Letonya hariç olmak üzere, tüm
eğitim düzeyi için müfredat içinde tanımlanır. İlköğretimde, sekiz ülke öğrenme hedeflerini döngü içinde
tanımlamaz. Bulgaristan, Fransa, Romanya ve Türkiye’de her yıl grubu için çalışma programında
belirlenir. Belçika (Flaman Topluluğu), Almanya, Hollanda ve Slovakya’da geniş öğrenme hedefleri
ISCED 1 seviyesi sonunda belirlenir. Bu ülkelerde adem-i merkeziyetçi eğitim sistemlerine ve /veya
sayfa sayısı açısından kısa müfredatlar vardır. Bu özellikler, müfredatın neden sadece geniş öğrenme
hedefleri tanımladığını açıklayabilir. Ortaöğretimde, durum daha farklıdır. Bazı ülkelerdeki müfredat
belgeleri öğrenme hedeflerini her bir döngü için bazılarını da tüm eğitim düzeyi için belirlemektedir.
Danimarka gibi bazı ülkelerde, ISCED seviye 2 ve eğitim döngüsü örtüşmektedir. Bulgaristan ve
Fransa’da öğrenme hedefleri, ilköğretim düzeyinde olduğu gibi, her yıl için belirlenmektedir.
Her eğitim seviyesi yerine her döngü veya okul yıl için belirlendiğinde, öğrenme hedefleri öğrencilerin
belli bir aşamada ne bilmesi ve anlaması gerektiğine dair daha net yönergeler sunar. Sonuç olarak,
öğretmenlere neyi ne zaman öğreteceklerini planlamaları için spesifik bir rehberlik sağlar. Bununla
birlikte, öğrenme hedefleri her okul yılı için ayarlanmışsa, çok kuralcı ve öğretmenlerin öğrencilerin
öğrenme ihtiyaçlarına göre öğretim şeklini ve zamanlamasına uyarlamak için yeterli esneklik vermiyor
olabilir. Çok ayrıntılı kurallar vermek ile öğretmenlere, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun müfredat
geliştirmek için yeterli özgürlüğü vermeyen arasındaki doğru dengeye uygun bir prensip
tanımlanmamıştır. Politika yapanlar ve eğitimciler bir ülkenin eğitim gelenekleri ve özelliklerini ile
mevcut kaynaklarını dikkate alarak sistem için doğru dengeyi bulmalıdırlar. Örneğin, öğretmenlerin
düzenli olarak sık sık mesleki gelişim grupları ile ilerlemeye yönelik ve tutarlı çalışma programları
yapmayı öğrendikleri ve faydalandıkları yerlerde, her yıl grup için ayrıntılı eğitim hedefleri oluşturmak
gerekli olmayabilir. Öğretmenler bu esnekliği öğrencilerinin öğrenme hızına öğrenme hedeflerince
belirlenen daha geniş bir çerçeveden bakarak daha fazla saygı duyarak kendi öğrenme hedeflerini
tanımlamada kullanabilirler.
Örneğin, Belçika (Flaman Topluluğu), ilköğretim müfredatı ilköğretim düzeyi için çok geniş öğrenme
hedefleri içerir. Flemenkçe için belirlenen hedefleri dört ana yeterlilikte (Okuma ve yazma, dinleme,
konuşma) gruplandırılmıştır. Okuma bölümünde, üç temele göre düzenlenmiş yedi amaç vardır (4):
1. Öğrencilerin bilgiyi bulabilecekleri yerler (işleme seviyesi = tanımlama):

(4)

o

kendileri için düzenlenmiş bir dizi faaliyet öğretimi;

o

kamu kullanımı için tablo ve diyagramdaki veriler;

o

kendilerine uygun dergi metinleri.

Tüm hedefler için bkz http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm
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2. Öğrencilerin bilgiyi düzenleyebilecekleri yerler (işleme seviyesi = yapılandırma):
o

kendilerine uygun okul ve çalışma metinleri ve ödevler;

o

kendilerine uygun hikaye, çocuk kitabı, diyaloglar, şiirler, çocuk dergileri ve gençlik
ansiklopedileri.

3. Öğrencilerin kendi görüşlerine ya da diğer kaynaklardaki bilgilere göre bilgiyi
değerlendirebilecekleri yerler (işleme seviyesi = değerlendirme):
o

kendilerin uygun mektuplar ve davetiyeler;

o

kendi dünyalarına hitap eden reklam metinleri.

Her yıl grup için öğrenme hedefleri içeren Fransız ilköğretim müfredatı daha ayrıntılıdır. Belçika’dakinin
(Flaman Topluluğu) aksine, hedefler yetkinlik bazlı değildir. Öğrenme hedefleri ilk iki yılda altı gruba
ayrılır; Sözel dil, okuma, yazma, kelime bilgisi, dilbilgisi ve yazım. Son üç yıl içinde sekiz grup vardır;
edebiyat ve öykü yazma yukarıda bahsedilen altı gruba eklenir. Yıla bağlı olarak her okuma grubu altı
ila on iki öğrenme hedefi içerir. 1. Yılda okul için okuma öğrenme hedefleri (5):

(5)

•

sırasıyla alfabedeki harfleri bilmek;

•

harf ve sesleri ayırt etmek; basit (örn. ‘f’; ‘o’) ve karmaşık (e.g. ‘ph’;‘au’; ‘eau’) yazılı
şekillerde harf-ses denkliğini bilmek;

•

bir hecenin bir ya da birden fazla yazılı şekli olduğunu bilmek, bir kelimenin bir ya da daha
fazla heceden meydana geldiğini bilmek; bu birimleri kelimede uygun yerine
yerleştirebilmek (yazılı şekiller, heceler);

•

yazılı /el yazısı biçimdeki küçük ve büyük harfler arasındaki ilişkiyi anlamak;

•

öğrenilen kelimeleri zorluk çekmeden okumak;

•

bilinmeyen kelimeleri çözümlemek;

•

bilindik kelimeleri zorluk çekmeden okumak (örn. işlevsel sözcükler);

•

kelimeleri bilinen kısa bir metni net ve doğru bir şekilde noktalamalara dikkat ederek okumak;

•

metinlerle ilgili spesifik kelimeleri bilmek ve kullanmak: kitap, kapak, sayfa, satır, yazar,
başlık, metin, cümle, kelime, başlangıç, son, karakterler, hikaye;

•

metnin neyle ilgili olduğunu açıklamak; okuduğu metinle ilgili soruların cevaplarını metinde ya
da resimlerinde bulmak; anlamı yeniden ifade etmek;

•

sadeleştirilmemiş çocuk kitapları okunurken dinlemek.

Bütün hedefler için bkz:http://eduscol.eğitim.fr/pid23391/programmes-ecolecollege.html?pid=23391&page=0&formSubmitted=1&niveau=2&classe=0&discipline=0
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Başarı ölçekleri
Sadece altı eğitim sisteminde veya müfredatta başarı ölçekleri ile ilgili resmi kurallar vardır. Bu ölçekler,
sınıf öğrenci performansını değerlendirmek için bir ülkedeki tüm öğretmenler tarafından paylaşılan bir
araçtır. Litvanya, Romanya ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere ve Galler), ilk ve ortaöğretim düzeyleri için
geçerlidir. Hollanda'da başarısı ölçeğinde ilk başarı seviyesi normal ilköğretim eğitim sonunda ulaşmış
olması gerektiği gibi ağırlıklı olarak ortaöğretim ve lise seviyelerini kapsar. Son olarak, Portekiz’de
sadece ilköğretim düzeyinde geçerlidir.
Aşağıdaki başarı ölçekleri, İngiliz ve Litvanya yönetim belgelerinden alınan örneklerdir. Üç ölçek
araçları değerlendirmek için ortak özellikleri ve sınıf öğrenci performansını göstermektedir. Ancak, farklı
biçimleri de tek bir kavramı gerçek durumlara nasıl farklı tercüme edilebileceğini gösterir.
Birleşik Krallık (İngiltere), İngiliz müfredatı 'çalışma programları' ve 'başarı hedefleri’ni içerir. Çalışma
programları 1, 2, 3 ve 4 temel aşamadaki öğrencilere İngilizce neler öğretileceğini gösterir ve iş planları
planlama için dayanak oluşturur. Üç başarı ölçeği, üç geniş 'başarı hedefini’ tanımlamıştır: Konuşma
ve dinleme, okuma ve yazma. Her bir ölçek 5 ila 14 yaşlarındaki öğrencilerden beklenen bilgi, becerileri
ve anlayışlarını açıklayan sekiz performans seviyesini içerir. Olağanüstü performansa karşılık gelen
dokuzuncu bir düzeyi vardır. Normal bir öğrenci her iki yılda bir seviyeden sonraki geçmelidir.
6

Örneğin, İngiliz müfredatındaki ‘okuma başarı hedefi’ için ilk üç seviye göstergesi şöyledir ( ).
•

Seviye 1: Öğrenciler basit metinleri tanıdık sözcükleri tanır. Harf ve ses-sembol ilişkisi bilgi
kullanarak kelimeleri okur ve yüksek sesle okuduğunda anlamını kavrar. Bu aşamada bazen
destek gereklidir. Şiir, hikaye ve kurgu olmayan metinlere sevdikleri yönleriyle dönütlerini ifade
ederler.

•

Seviye 2: Öğrencilerin basit metinleri okuması anladıklarını gösterir ve genellikle bu doğrudur.
Öykü, şiir ve kurgu dışı önemli olayları ve fikirleri hakkında görüşlerini ifade ederler. Yabancı
kelimeleri okuma ve anlamada birden fazla strateji kullanırlar; yazım, söz, sözdizimsel ve
bağlamsal.

•

Seviye 3: Öğrenciler, bir dizi metni akıcı ve doğru bir biçimde okur. Anlamak için uygun
stratejiler kullanarak bağımsız okurlar. Kurgu ve kurgu dışı ana noktaları anlarlar ve tercihlerini
ifade ederler. Alfabe ve arama tekniklerini bilgi kaynakları ve bilgi bulmak için kullanır’.

Bu düzey tanımları açıkça beklenen ilerlemeyi göstermektedir. Sesletim-sesbirim denkliği kullanımı ve
okuma akıcılığı ve anlama stratejileri geliştirme (bkz Okuma Öğretimi,) kelime tanıma gelişimi gibi nasıl
okuma yapılacağına dair temel öğrenme alanlarını kapsar. 1. düzeyde, öğrenciler kelime okuma ve
anlam kurabilir. 2. düzeyde, sadece kelimeleri değil basit metinleri de okumaları beklenir. Anladıkları
görülür ve bu da genelde doğrudur. 3. seviyede, öğrenciler akıcı ve doğru bir şekilde metinleri okur.
Ayrıca 1.seviyede beklenmeyen bağımsız okumayı yapabilirler, düşünülenin aksine bu seviyede
desteğe ihtiyaç duyulabilir. Okuma teknikleri ve yanıtları öğrencilerin vermesi beklenmektedir; metinlere
bakıldığında ilerleme açıkça görülebilir.

(6)

Tüm tanım seviyeleri için bkz http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx
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Litvanya müfredatı her bir döngüsü için tanımlanan öğrenme hedefleri ve başarı ölçeği içerir.
Değerlendirilme bölümünde, müfredat özel öğrenme hedefleri için üç performans seviyesi tanımlar. Üç
seviyeli-tanımlar sadece bir döngüyü kapsar ve müfredat her döngü için benzer bir açıklama içerir. İlk
performans seviyesi 'tatmin edici', ikincisi 'ortalama' ve üçüncü 'yüksek' olarak etiketlenmiştir.
İlk döngü için, performans düzeyi tanımı öğrenme hedefi 'Okuma sürecini yönetmek için: cümle, kelime,
hece okumak, okuduğunu anlamak' olarak üç seviyeye ayrılmıştır:
•

tatmin edici– ha zır lanarak ya da öğ r etmenden yar dım alar ak k elime ya da cümle
ok um ak ve içerikle ilgili soruları yanıtlamak;

•

ortalama – cümleleri okumak ve içerikle ilgili soruları cevaplamak;

•

yüksek – metni akıcı olarak uygun tonlama ile okumak ve soruları cevaplamak.

1. 2. 4. Okuma öğretimi
Bu incelemenin amacı kapsamında, okuma öğretimi şu şekilde düzenlenmiştir:
•

başlangıç okuryazarlık becerilerinin oluşması (örn. fonolojik ve yazılı farkındalık);

•

temel okuma öğretimi (kelime tanımaya odaklanma, yazı-ses denkliğini kullanma ve akıcılık);
ve

•

okuduğunu anlama stratejilerini öğretmek (tanımlar için aşağıya bakınız).

Okuma öğretimi ortaöğretim düzeyinde konuya özel okuryazarlık becerileri öğretimi de dahil olmak
üzere, öğrencilerin akademik kelime bilgilerini zenginleştirmeye odaklanabilir. Ancak, bu boyut burada
yer almamaktadır. Müfredat analizi, dil öğretimi dışında başka öğretmenlere yönelik okuma öğretimi
konusunda rehber olarak genişletilmedi.
Bu alt-bölüm analiz için seçilen okuma öğretiminin üç boyutunun okul öncesinden ortaöğretim
düzeyinde kadar yönetim belgelerinde nasıl yer aldığı incelenecektir. Literatür taramasında
vurgulandığı gibi bu farklı boyutların öğretme ve öğrenmede birbirine bağlı olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
Okuma öğretiminin ele alınan her boyutu için göstergeler aşağıda belirtilmiştir. Yönetim belgelerinde,
içerik öğretimi veya öğretici faaliyetler, öğrenme hedefleri şeklini alabilir.
Yönetim belgelerinin okuma öğretimine nasıl yer verdiğini tartışmadan önce, ilk bakışta yönetim
belgelerinin üzerinde durduğu konular ülkeler arasındaki çeşitlilik hakkında fikir vermek için ele
alınacaktır. Çoğu ülkelerde okuma öğretiminin üç boyutunda verilen ayrıntı düzeyi bazılarında çok
bazılarında az ayrıntılı olmak üzere benzerdir. İrlanda, Yunanistan, İspanya, Lüksemburg, Slovenya,
Finlandiya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda) ve Türkiye'de yönetim belgeleri okuma
öğretiminin üç boyutundan en az ikisinde, en ayrıntılı biçimdedir. Diğer taraftan, Slovakya (ilk ve
ortaöğretimde) ve İsveç’te okuma öğretimi ile ilgili öğrenme hedefleri çok daha kısadır. İsveç’te yönetim
belgeleri, her konunun genel oryantasyonunu verir ve öğrencilerin hedefleri ilişkin kazanacakları bilgi ve
tutum vb. sunar. Daha sonra bu hedeflerin nasıl elde edileceğini belirlemek öğretmenlere kalmıştır,
herhangi bir konuda belirli alt-unsurlara ilişkin merkezi kurallar yoktur. Slovakya’da ilk ve ortaöğretim
merkezi müfredatı eğitimin her seviyesinin sonunda ulaşılması gereken geniş öğrenme hedeflerini
sunar.
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Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları) ve Hollanda’da, merkezi yönetim belgelerinde başlangıç ve
temel okuma öğretimi ile ilgili ayrıntı fazla yoktur ama daha fazla bilgi okuduğunu anlama stratejileri
öğretimi genişletmek için verilmiştir. Bu üç durumda da, öğrenme hedefleri, tüm ilköğretim düzeyinde
(Belçika Flaman Topluluğu ve Hollanda) veya zorunlu eğitim okul öncesi birinci sınıftan 8. sınıfa kadar
süre için oluşturulmuştur (Belçika Fransız Topluluğu). Bu, öğrenme hedeflerinin daha önceki süreçte
elde edilmesi gereken başlangıç ya da temel okuma becerilerini neden çok az açıkladığı ya da hiç
açıklamadığını ortaya koyabilir.

B a ş l a n g ı ç o k u r y a z a r l ı k becerileri
Okumayı öğrenmek için temelleri oluşturmak amacıyla, çocukların başlangıç okuryazarlık becerileri bir
dizi yazılı metni çözümleme yapmadan okumayı içeren faaliyetlerle geliştirilmiştir. Çocukların fonolojik
farkındalığını artırmak (yani ses, hece ve ses birimleri gibi birimler halinde sözlü dil bölme yeteneği) bu
hazırlanmaya katkıda bulunur. Ortaya çıkan okuryazarlık bir diğer önemli bileşen, öğrencilerin yazılı
metin hakkında bilgi ve anlamalarıdır bu da konuşulan dilin bir temsili olarak yazılı kavramsallaştırmayı
desteklemek için tasarlanmıştır. Bu çıktıya aynı zamanda 'yazılı(basılı) farkındalık' denir. Başlangıç
okuryazarlık becerilerinin erken yaşlarda kazanılması, çocukların gelecekteki okuma geliştirmelerini
kolaylaştırdığını göstermektedir(Tafa, 2008). Ülkelerin hemen hemen tümünde okul öncesi müfredatı
öğrenme hedefleri ve öğretim içeriğinde fonolojik bilgi ve yazılı farkındalığı artırmak için ilgili
göstergeleri içermektedir(7)(bkz. Şekil 1.1). İstisnai olarak, Belçika (Fransız Topluluğu) ve Hollanda
merkezi yönetim belgeleri çocukların fonolojik farkındalığından hiç bahsetmez ve yazılı farkındalıktan
nadiren söz eder. Ayrıca, okul öncesi düzeyde yönetim belgeleri yazılı farkındalıkla ilgili göstergelerin
hiçbirinden bahsetmez (Estonya ve Macaristan).
Ülkelerin büyük bir çoğunluğu ilköğretim düzeyinde yönetim belgelerinde yazılı farkındalık ve fonolojik
bilgi ile ilgili öğrenme hedefleri ve faaliyetlerinden bahsetmeye devam etmektedir. Bulgaristan, Fransa,
İtalya, Finlandiya, Lihtenştayn ve Türkiye yönetim belgelerinde dil ile oynayarak ya da konuşma sesleri
tanıma gibi fonolojik farkındalık öğretim yaklaşım için seçilen göstergelere artık referans içermez.
Ancak, Lihtenştayn hariç, hepsindeki öğrencilere ses ve kelime denkliğini öğretmek fonolojik farkındalık
anlamına gelebilir.
Ülkeler arasındaki başlangıç okuryazarlık becerilerine yapılan vurgu çeşitlilik gösterir. 13 ülkenin okul
öncesi ve / veya ilköğretim ulusal müfredatında çok kapsamlı yer alır(8). Yönetim belgelerinde yazılı
farkındalıkla ilgili analizde yer alan altı farklı göstergeden en az dördü, fonolojik farkındalık için de üç
göstergeden iki veya üçü sunulmuştur.

(7)

Danimarka okul öncesi yönetim belgeleri (Regulation on Teaching in Pre-okul Class) bu incelemede yer
almamıştır.

(8)
Yunanistan, İrlanda, İspanya, Fransa, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Romanya, Slovenya, Finlandiya, B i r l e ş i k
K r a l l ı k (ENG/WLS/NIR), İzlanda ve Türkiye.
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Şekil 1.1: Okul öncesi ve ilköğretimdeki yönetim belgelerindeki başlangıç okuryazarlık becerileri, 2009/10
a. Basılı metin bilgisi ve anlama
Çeşitli basılı materyal türleri
(dergi, tarif, hikaye kitabı, vb.)
Basılı metnin anlam taşıdığı bilinci
Klasik okuma yönü
(örn: soldan sağa ve yukarıdan aşağı)
Okuma faaliyetlerinin sıklığı
Yazılı dil organizasyonu
Yazılı faaliyetlerin sıklığı
b. Fonolojik farkındalık
Dil ile oynama, anlamsız kelimeler
kullanmak ve kafiye yapmak
Ses, kelime ve metinleri
keşfedip deney yapmak
Konuşmayı küçük birimlere bölmek,
seslerdeki ses veya heceleri karıştırmak

Sol

Sağ

Okul öncesi

İlköğretim

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Danimarka: Okuryazarlık becerileriyle ilgili okul öncesi yönetim belgeleri, örn. Ok ul ö nc es inde E ğit im
Y önet m eli ği bu şek ild e ye r alm amı şt ı r.
Lüksemburg: Veriler Ulusal Eurydice Birimi tarafından kontrol edilmemiştir.

Temel okuma öğretimi
Temel Okuma Öğretimi, kelime tanıma, harf-ses denkliği kullanımı (veya sesbilgisi) ve okuma
akıcılığına odaklanır. Yukarıda da belirtildiği gibi, aynı zamanda fonolojik farkındalık güçlendirilmesi ile
desteklenmelidir. Temel Okuma Öğretimi tüm bu bileşenleri okumayı öğrenmede bunun yanı sıra
'öğrenme için okuma' da ilerlemede önemli bir rol oynamaktadır.
Şekil 1.2’de görüldüğü gibi, müfredatın büyük bir çoğunluğu sırasıyla harf-ses denkliği bilgisi, kelime
tanıma ve akıcılık ile ilgili göstergelerin en az iki farklı türde sağlar. Temel Okuma Öğretimi en geniş
kapsama alanı ile İrlanda, Yunanistan, İspanya, Lüksemburg, Romanya ve Slovenya’da bulunur.
Müfredatlarında kelime tanıma ve sesbilgisi için dört ila altı farklı gösterge ve akıcılık için en az üç
gösterge yer alır.

(9)

Harf-ses denkliği kelime çözümlemede kullanılan s im ge-ses ilişkisidir. Temel simge-ses ilişkileri (harf-ses denkliği, basit
kelimeler oluşturmak için harfleri birleştirmek) özellikle erken eğitimde yer alır. İleri seviye sesbilgisi eğitimi heceleme
ve önek sonek kullanımını kapsar.
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Şekil 1.2: Okul öncesi ve ilköğretimdeki yönetim belgelerinde temel okuryazarlık becerileri, 2009/10
a. Kelime tanımlama/tanıma
Çeşitli aşina olunan
kelimeleri bağımsız okuma
Kelimeleri tanımlamada ilerleme (kısa- uzun)
Kelime bilgisini geliştirmek
Kelime tanımlamayı okuma stratejisi olarak
kullanmak
İsmini ezbere yazmak
Diğer kelimeleri ezbere yazmak
b. Sesbilgisi bilgisi
Sesleri harflerle ilişkilendirmek,
alfabedeki harfleri isimlendirmek ve söylemek
Harf, ses ve kelime bilgisini okurken kullanmak
Harf şekillerini çizmek
Harfleri birleştirmek, aynı sesin farklı yazılışı
olduğunu anlamak
Harf, ses ve kelime bilgisini yazarken kullanmak

c. Akıcılık
Basit cümleleri veya metinleri
kendi kendine okumak
Tekrarlı sesli okuma pratiği
Sesli okumadan sesli
okumaya aşamalı geçiş
Çeşitli metinleri akıcı olarak, hata yapmadan ve
uygun tonlamayla okumak
Sol
Okul öncesi

Sağ
İlköğretim

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Danimarka: Okuryazarlık becerileriyle ilgili okul öncesi yönetim belgeleri, örn. Ok ul ö nc es inde E ğit im
Y önet m eli ği bu şek ild e ye r alm amı şt ı r.
Lüksemburg: Veriler Ulusal Eurydice Birimi tarafından kontrol edilmemiştir.

Temel Okuma Öğretimi okul öncesinde genellikle, harf ve ses arasındaki bağlantı ve / veya kelime
tanıma ile ilgili yönlerin öğretimi ile başlar. Ancak, İtalya, Finlandiya, temel okuma öğretimi ilköğretimde
başlar. Bu durum Malta’da da geçerlidir, ancak hazır olduğunu düşünülen çocuklar okul öncesi sonuna
doğru basit bir harf veya kelime yazabilirler.
Yukarıda belirtildiği gibi, Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Hollanda, Slovakya ve İsveç’te
yönetim belgeleri ilköğretim düzeyinde temel okuma öğretimi alt unsurlarından bahsetmez. Bununla
birlikte, hepsi örtük veya açık olarak öğrencilerin temel okuma becerileri gerektiren başarı hedeflerini
içerir. Örneğin İsveç yönetim belgelerinin genel amacı, ilköğretim boyunca, zorluk derecesi artan
metinleri akıcı okuyabilecek öğrencileri ifade eder.
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İlköğretimde temel okuma becerileri öğretiminin sürekliliği açısından, kelime tanıma ve akıcılığı ile ilgili
müfredat belgelerinde ülkeler arasında benzer modeller ortaya çıkmaktadır. Sadece ilköğretimde her
eğitim döngüsü ve yılında öğrenme hedefleri belirlenmiş ülkelerdeki müfredatlar (bkz. Bölüm 1.2.3)
dikkate alınmıştır. Ülkeler incelendiğinde, kelime tanıma ve okuma akıcılığı gelişiminin tüm ilköğretim
süresi boyunca teşvik edildiği açıkça görülür. Sadece Letonya’da akıcı okuyucular geliştirilmesi ile ilgili
hedefler ilköğretim başında değil ancak daha sonra belirtilmiştir.
Sesbilgisi öğretimi ile ilgili durum daha farklıdır. İlköğretimde her yılda ya da eğitim döngüsünde
öğrenme hedefi belirleyen ülke veya bölgelerde sesbilgisine yönelik iki ana yaklaşım mevcuttur (bkz.
Şekil 1.3). Bu ülke veya bölgelerin yaklaşık üçte ikisinde, yönetim belgeleri sesbilgisinin ilköğretim
sonuna kadar geliştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Diğer ülkeler (10) sesbilgisi öğretimini genelde
ilköğretim ortalarında, 7 ila 10 yaş arasında, bitirirler. Belçika (Fransız Topluluğu) ve İzlanda’da
incelenen yönetim belgeleri ilköğretimde sesbilgisi öğretiminden bahsetmez.
Yönetim belgeleri sesbilgisi öğretimini ilköğretimin tamamı boyunca devam etmesini tavsiye ettiğinde,
yönergeler temel sesbilgisi yanı sıra üst düzey sesbilgisini de içerir. Örneğin, İrlanda’da İngilizce
ilköğretim müfredatı sesbilgisinin temel eğitim boyunca gelişimi ile ilgili bir dizi içerik hedeflerini içerir.
Alfabenin harflerini adlandırma ve şekillendirme, bazı harf-ses ilişkilerini tanıma gibi temel sesbilgisi
beceriler öğretimi ile başlar. 6 yaş itibariyle bilmediğiniz basit kelimeleri harf / ses ipuçları (harf-ses
ilişkileri) bilgilerini kullanarak belirlemek vurgulanır. Daha sonra çalışma kök kelimeler, önek ve sonek
hecelemesi ve kullanımını içerir. Sesbilgisi kurallarını uygulama yeterliği ilköğretimin son iki yılında
edinilmelidir.
Literatür taramasında özetlendiği gibi, öğrenciler karmaşık yazım ve hece yapıları olan dilde okumayı
öğrendiklerinde, harf-ses denkliğini öğrenip uygulama süreci yazım açısından tutarlı olan dilleri
öğrenenlere kıyasla daha uzundur (Seymour ve ark, 2003). Bu nedenle, karmaşık yazım ve hece
yapıları olan dillerde, sesbilgisini çok bitirmemek tavsiye edilebilir. Aslında yazımı karmaşık dilleri olan
tüm ülkelerde- müfredatın temel okuma becerilerini geliştirmek için kullanıldığı- yani Danimarka,
İrlanda, Fransa, Portekiz ve Birleşik Krallık’ta sesbilgisi öğretim yönergeleri ilköğretimin tüm
döngülerinde veya yıllarında geçerlidir.
Merkezi yönergeler harf-ses denkliği becerilerine ilişkin öğretim şeklinde de farklıdır. Büyük çoğunluğu
11

( ) kelime ve harf veya harf kümeleri içinde yer alan sesler arasında ilişkiler kurarak öğrencilerin
becerileri geliştirmekten açıkça bahseder. Ancak, Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Almanya ve
Lihtenştayn’da merkezi müfredat doğrudan bu tür ilişkilere yer vermez. Öğrencilerin harf ve kelime
bilgisi ve çiziminin gelişimiyle ilgili aktiviteler tavsiye eder, ancak öğrencilerin harf veya harf kümelerini
seslere bağlantı yeteneğine değinmez. Merkezi müfredatta sesbilgisi öğretimine doğrudan referanslar
vermemek belli özel öğretim yöntemlerini önermek istemeyen siyasi talebi yansıtıyor olabilir. Ancak
Almanya’da, harf-ses ilişkileri çalışmalarına açık referanslar Länder düzeyinde müfredatta bulunmuştur.

(10)
Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Malta, Avusturya, Romanya, Slovenya,
Finlandiya ve Norveç.
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Şekil 1.3: Yönetim belgelerinde belirtildiği gibi ilköğretim boyunca sesbilgisi eğitimi, 2009/10

İlköğretim boyunca sesbilgisi öğretimi

İlköğretim birinci ya da orta dönemlerden
sonra devam edilmeyen sesbilgisi öğretimi
İlköğretimde sesbilgisi
öğretiminden bahsedilmemiştir

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Sesbilgisi öğretiminin ilköğretim boyunca devamlılığı öğrenme hedeflerinin her eğitim dönemi veya yılı için belirlendiği ülkelerde
incelenmiştir. Üçüncü kategorideki ülkelerle ilgili daha fazla bilgi için b k z . öğrenme hedefleri Bölüm 1.2.3.

Ülkeye özgü not
Lüksemburg: Veriler Ulusal Eurydice Birimi tarafından kontrol edilmemiştir.

Okuduğunu anlama stratejileri
Literatür taramasında (bkz. Bölüm 1.1) görüldüğü gibi, okuduğunu anlama, kelime tanıma ve üst düzey
akıcılıkla kolaylaştırılır. Ancak, bu iki ön koşul metinlerin başarılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için
yeterli değildir. Yazılı metinden anlam çıkarma ve oluşturma okuma sırasında etkileşim, dilsel ve
bilişsel süreçleri içerir. Bu bilişsel süreçleri bir dizi anlama stratejileri ile ilgilidir. Literatür taramasının
vurguladığı gibi, anlama stratejilerinin açıkça öğretim okuduğunu anlama yeteneği farklı düzeylerde
okuyucular arasında artırabilir. En son PISA sonuçları da okuduğunu anlama stratejilerini etkin olarak
kullanan öğrencilerin daha yetkin okuyucuları olduğuna dair veriler sunmaktadır. Özellikle, etkili
stratejilerin farkında olarak metin özetleyen ve okuma sırasında sıklıkla okuduğunu anlayıp
anlamadığını kontrol etmede stratejiler kullanan öğrenciler, bu stratejileri kullanmayan öğrencilerden
daha iyi performans gösterme eğilimindedir (OECD, 2010d).

(11) Temel okuma öğretimi yönetim belgelerinde az geçen beş ülke veya bölgelerdeki dersler dışında Belçika (Fransız ve Flaman
Toplulukları), Hollanda, Slovakya ve İsveç.
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Okuduğunu anlama stratejileri öğretimi, zorunlu eğitim tüm dönemi boyunca okuma öğretiminin bir
parçası olmalıdır. Gerçekten de, okuma becerilerini sıralı bir süreçte öğrenme (temel okuma becerileri
ve ardından anlama stratejilerinin edinimi) ne öğrencilerin motivasyonunu artırır ne de okuyucu olarak
kendi kimliklerini oluşturmalarında onlara yardımcı olabilir. Okuduğunu anlama becerilerini ilköğretim
sonrasında da devam ettirmek önemlidir.
Okul öncesi düzeyde zaten öğretmen tarafından yüksek sesle okunan metinlerin anlaşılması üzerine
odaklı faaliyetleri yoluyla, okuduğunu anlama becerileri daha sonraki öğretim temellerini oluşturmada
önemli bir rol oynar. Ancak, yöntem bölümünde açıklandığı gibi (bkz Bölüm 1.2.1), yönetim
belgelerinden edinilen sözlü anlama ile ilgili bilgiler incelemenin parçası olmak için yeterince güvenilir
değildir.
İlk ve ortaöğretimde ulusal müfredatında okuduğunu anlama stratejileri öğretimine nasıl vurgu
yapıldığını değerlendirmek için, öğrencilerin anlama becerilerini artırmak için bir takım süreçleri (veya
stratejileri) göz önünde bulundurduk:
•

metin ya da grafik veri okurken çıkarım ya da yorum yapmak: düz anlamın ötesinde anlam
çıkarmak; metinden soru çıkarmak ve cevaplamak; metinden sonuçlar çıkarmak; metin ve
resimler arasında bağ kurmak.

•

Metni özetleme ve en önemli bilgiyi seçerek ona odaklanma: ana fikri diğer önemli
noktalardan ayırt etmek; a l t başlıklarla yapı oluşturmak; e d e b i m e t i n l e r d e a n a
k a r a k t e r , olay ve unsurları b e l i r l e m e k .

•

Metnin parçaları arasında bağ kurmak: bilgiye ulaşmak için metnin özelliklerinden
yararlanmak (başlıklar, İçindekiler, dizin); içerik ve türle ilgili hipotez yapmak ve test etmek;
yapısal özellikleri fark etmek(giriş, ana bölümler/gelişme, sonuç, anlatı, diyalog vb.); edebi
metinlerde olay sırasını yerleştirmek.

•

Mevcut bilgiyi kullanmak: yazılı metinleri okuma öncesi, sırası ve sonrasında kişisel
deneyim, bilgi ve kültürle ilişkilendirmek.

•

Anlamayı kontrol etme/gözlemleme: anlaşılmayan kelime ve paragrafları hemen açıklığa
kavuşturmak; soru sormak ve referans araçlarını kullanmak; açık olmayan paragrafları yeniden
okumak; metnin bir bölümünü kendi cümleleriyle yeniden oluşturmak.

•

Görsel imgeler oluşturmak: yazılı içer iğ i çizimle, diyagram şeklinde aşamaları yazarak
ifade etmek; yazılı metni grafik, tablo ya da daha edebi metinlere dönüştürmek; daha edebi
metinlerde oyun okurken zihinde görsel canlandırmak.

Ayrıca, iki gösterge daha incelenmiştir– ‘okuduğunu anlama stratejileri’ kavramının tanımı ya da söz
konusu olması ve bunun öğrencilerin kendi okuma süreçlerini yansıtmasındaki referanslar.

59

A v r u p a ’ d a O k u m a Ö ğre ti m i : B a ğl am, P o l i ti k a v e U y g u l a m a l a r

Şekil 1.4: İlk ve ortaöğretim yönetim belgelerinde okuduğunu anlama stratejileri, 2009/10
Belirtilen/tanımlanan kavram

Anlama stratejileri
Çıkarım yapmak
Metin özetlemek
Metnin parçaları
arasında bağlantı
kurmak
Artalan bilgisi
kullanmak
Anladığını
izlemek
Görsel temsiller
oluşturmak
Kendi okuma süreçlerini gözden geçiren öğrenciler

Sol
İlköğretim

Sağ
Ortaöğretim

Kaynak: Eurydice.

Ülkeye özgü notlar
Lüksemburg ve Malta: Veriler Ulusal Eurydice Birimi tarafından kontrol edilmemiştir.
Romanya: Ortaöğretimde, sadece ilk dört yıldaki Gimnaziu (10-14 yaşındaki öğrenciler) ile ilgili yönetim belgeleri ele alınmıştır.

Ülkelerin çoğu ilk ve ortaöğretimde okuduğunu anlamaya ilişkin belli hedefler oluşturmuşlardır ve
müfredatların çoğu da okuduğunu anlama stratejilerine ilişkin belli bölümler ayırmıştır. Ülkeler veya
bölgelerin yaklaşık üçte ikisi, okuduğunu anlama stratejilerini tanımlamak için yönetim belgelerinde
genel bir ifade kullanır, ancak kullanılan terminoloji değişir. Örneğin, Hollanda’da ortaöğretim temel
hedefleri 'yazılı metinlerden bilgi elde etmek için stratejiler' dir. Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere)
yönetim belgelerinde 'metin anlama geliştirme stratejileri' iken Portekizce temel eğitim müfredatı 'anlam
oluşturma stratejileri’ şeklinde ifade eder. Ancak, sadece Danimarka’da müfredat okuduğunu anlama
stratejilerinin detaylı ve kapsamlı bir tanımını yapmaktadır:
'Okuma anlama stratejisi, okuma öncesi, sırası ve sonrasında bir metni anlamak için okuyucu
tarafından başlatılan zihinsel bir etkinliktir. İyi okuyucular bir metin okurken farkında olmadan bir
dizi okuduğunu anlama stratejileri kullanırlar. Bunlar mevcut bilgileri aktif hale getirme, metinle ilgili
soru sorma ya da metindeki bilgiyi dilbilimsel yapıyı ve bağlantıları anlama için kullanma
faaliyetlerini içerebilir. Zayıf okuyucuların az sayıda okuduğunu anlama stratejileri vardır ve
anlamasalar da metni okumaya devam ederler.'(Danimarka için ortak hedefler, 2009, s. 38)
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Danimarka müfredatı okuduğunu anlama stratejilerinin uygun öğretim yoluyla hem iyi ve hem de zayıf
okuyucuların becerileri geliştirmek için kullanılabileceğini vurgulamaktadır.
Tüm ulusal müfredatlar Şekil 1.4 'de vurgulanan bir ila altı arasında okuduğunu anlama stratejilerinden
söz etmektedir. Okuduğunu anlamayı geliştirmenin ulusal müfredatta yer almadığı istisnai ülke
Slovakya’dır. Okuduğunu anlama stratejileri sayısı Bulgarca, Letonca, İsveççe ve İzlandaca müfredat
belgelerinde oldukça sınırlıdır. Her eğitim düzeyi için en fazla iki okuduğunu anlamayı geliştirecek farklı
süreçten bahsedilir.
Yönetim belgelerinde belirtilen anlama stratejilerinin sınırlı sayısı PIRLS 2006’da belirtildiği gibi öğretim
uygulamaları varyasyonları ile ilişkili olabilir(Mullis ve ark 2007, s. 217). Örneğin, İsveç ve İzlanda’da,
öğrenciler Avrupa ülkelerinin çoğundan daha az sıklıkla okuduğunu anlama aktiviteleri yapmaktadırlar.
2006'dan sonra, yani 2009 yılının Ocak ayında, 4. ve 8. sınıf sonunda öğrencilerin okuduğunu anlama
gelişimi ile ilgili standartlar getiren Avusturya’da da durum aynıdır. İzlanda’da dördüncü sınıf
öğretmenlerinin %40’ı öğrencilerine 'okudukları ana fikirleri tanımlamalarını' ortalama her hafta
sorduklarını ancak hemen hemen hiçbirinin (%1) metin biçimi veya yapısını sormadıklarını bildirilmiştir.
İsveç’te öğrencilerin yaklaşık %19’u tahmin ve sadece %5’i metin biçimi veya yapısını açıklama
aktivitelerini en az haftada bir yapmaktadırlar. Sadece özetleme stratejilerinin bu ülkelerde yaygın
olarak kullanıldığı görülmektedir. Gerçekten de, Avusturya ve İsveç’te öğrencilerin %80-90’ı
'okuduğunu anladıklarını açıklamak ya da desteklemeleri’ haftalık istenmektedir.
Ancak, yönetim belgelerinde sadece birkaç tane okuduğunu anlama stratejileri belirtilen diğer iki ülkede
(Bulgaristan ve Letonya), uygulamada okuduğunu anlama aktiviteleri çok sıkla kullanılmaktadır.
Örneğin, Bulgaristan’da tüm dördüncü sınıf öğrencileri (%100) haftada en az bir kez 'okuduğunu
anladıklarını açıklayacak ya da destekleyecek', ‘okudukları ana fikirleri belirlemek' ve 'çıkarımlar ve
genellemeler yapacak’ faaliyetler yaparlar. Bu tür veriler, Avrupa ülkelerinde müfredatın farklı
kullanımlarını ortaya koyar. Avusturya ve iki İskandinav ülkesinde, yukarıda bahsedilen okuduğunu
anlama stratejileri müfredatta daha az sıklıkla bahsedir/dil ve öğretmenler tarafından daha az sıklıkta
kullanılır. Diğer ülkelerde öğretmenler kendi günlük çalışmalarında bazıları müfredatta belirtilmese de
çeşitli anlama stratejilerini öğretirler.
Literatür taramasında belirtildiği birkaç strateji birleşince, okuduğunu anlama öğretimi daha etkilidir.
12

İlköğretim düzeyinde, 12 ülke ( ) müfredatı öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini (beş ya da altı)
geliştirmek için farklı stratejiler sunmaktadır. Stratejileri geniş bir yelpazede sunan, ortaöğretim yönetim
belgeleri sadece Belçika (Fransız Topluluğu), Danimarka, İspanya, Slovenya ve Lihtenştayn’da vardır.
Ayrıca, ilköğretim seviyesinde yönetim belgelerinde bu inceleme için seçilen altı temel okuduğunu
anlama stratejilerinden en az üçünü ele alan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda, farklılıklar
ortaöğretimde azalmaktadır. Yönetim belgelerinde belirtilen okuduğunu anlama stratejilerinde ilk ve
ortaöğretim düzeyleri arasındaki en belirgin azalma, Fransa, Romanya, Birleşik Krallık (İngiltere ve
Kuzey İrlanda), Norveç ve Türkiye’de bulunabilir. Bu ülkelerde yönetim belgelerinde ortaöğretimde
sadece iki, ilköğretim düzeyinde ise dört ila altı farklı okuduğunu anlama stratejileri (yani 'çıkarım
yapmak', 'özetlemek ya da metnin farklı parçaları arasındaki bağlantı kurmak’) söz konusudur.

(12)

Belçika (Fransızca v e Almanca konuşan Topluluklar), Danimarka, İrlanda İspanya, Lüksemburg, Hollanda,
Slovenya, Finlandiya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda), Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye.
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İlk ve ortaöğretim düzeylerinde çeşitli stratejiler ortaya çıkması eğilimleri yönetim belgelerinde tespit
edilebilir. En sık bahsedilen ikisi ise 'çıkarım yapmak’ ve 'metin özetlemek' ardından da 'bir metnin farklı
parçaları arasındaki bağlantı yapmak'tır. Daha az yaygın ve ülkelerin yaklaşık yarısında bulunanlar ise
'kendini izleme anlama',ve 'bilgi birikimini kullanmak'tır. Sadece on iki ülkenin yönetim belgelerinde
belirtilen ise 'görsel temsil oluşturmak' en az ortak stratejidir.
Anlama sürecinde kendi kendini izleme okuduğunu anlamada çok önemli bir yöndür ve öğrencilere
bunu okuma stratejilerine dahil etmeleri öğretilmelidir. Bir metnin tutarlı ve geçerli bir yorumu için,
okuyucuların yorumların doğru olup olmadığını sürekli kontrol etmeli gerekirse adapte etmelidirler
(Bianco 2010, s. 232). Örneğin, İngilizce dili için İrlanda müfredatı okumada kendini izlemenin önemini
vurgulamaktadır: ‘Ne okuduğu bir anlam ifade etmediği zaman, öğrenci kendi kendine okuma hatalarını
düzeltme becerisine sahip olmalıdır’.
Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, 'öğrencilerin anladığını kendi' izlemeleri Avrupa merkezi
müfredatlarında sık bahsedilen stratejiler arasında değildir ve sadece dokuz ülke ya da bölgede orta
öğretim düzeyinde yer alır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin anladığını izleme diğer okuduğunu anlama
stratejileri uygulanabilmesine rağmen, Fransa, Polonya ve Romanya yönetim belgelerine göre,
ilköğretimde diğer stratejilere göre daha sonra bahsi geçer. Örneğin Romanya’da anladığını izleme
(örneğin öğrencilerin duyduğu ya da okuduğu metni anlamadığında açıklık getirilmesini istemesi),
ilköğretim 4. sınıftan itibaren söz konusuyken özetleme 2. Sınıf itibariyle mevcuttur. Bu üç ülkedeki
duruma zıt olarak, anladığını izlemenin ilköğretimin ilk iki yılında açıkça Finlandiya ulusal temel
müfredatında belirtilmiştir (‘çocuklar okurken anlayıp anlamadıklarını izleme başlamışlardır).
PIRLS 2006 yılı verileri (Mullis ve ark. 2007, s. 217) öğretmenlerin anlama stratejilerini öğretme
konusundaki durumları ile ilgili ek bilgiler sağlayabilir. Burada sadece yönetim belgelerin analizi ve
PIRLS anketine bakılmaktadır: özetleme, çıkarım yapma ve bilgi birikimini kullanma. Veriler özetleme
süreci ve en önemli bilgileri seçerek odaklanma (yönetim belgelerinde en sık bahsedilen ikinci
okuduğunu anlama stratejisi) en yaygın olarak öğretilen stratejidir. Gerçekten de, öğretmenlerin
cevapları dördüncü sınıf öğrencilerinin (AB ortalamasında % 90’ı) 'okuduğu ana fikirleri belirlemeleri’
haftada en az bir kez istenirken yaklaşık % 55-57’sinin bu stratejileri öğretmenlerinin isteği üzerine
günlük kullandıklarını göstermektedir.
'Bilgi birikimi' ve ‘çıkarım yapmak 've' özetleme' stratejisinden az da olsa oldukça yaygın olarak
kullanılan stratejilerdir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık %60-70’i öğretmenlerinin kendilerinden
bilgi birikimlerini kullanmalarını örn. 'kendi deneyimleri ile okumayı karşılaştırma' ve çıkarımlar
yapmalarını yani 'genellemeler yapmak ve okuduklarına dayalı çıkarımlar yapmak' ve 'okudukları
metinde sonra ne olacağına dair tahminler yapmalarını’ istediklerini belirtmiştir.
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Okuduğunu anlama stratejileri arasında dördüncü sınıf öğrencilerinden uygulamalarını istenen
özetlemenin bakın olması bazı soruları ortaya çıkarmaktadır. Okuduğunu anlama becerilerini
geliştirmek için, öğretmenlerin bazen tek bir strateji güvenmek durumunda kaldığı hipotezine yol açar.
Ancak, yukarıda belirtildiği gibi anlama stratejilerinin öğretimi çoklu stratejilerin açıklandığı, gösterildiği
ve uygulandığı bir bağlam olduğunda daha etkilidir.
Merkezi müfredatta okuduğunu anlama stratejilerine yapılan vurgunun son göstergesi yani kendi
okuma süreci yansıtan öğrencilere yapılan sadece onbir ülkede ilköğretimde dokuzunda ise
ortaöğretimde bulunur. Öğrencilerin kendi okuma sürecini yansıtması fikri okuduğunu anlama öğretimi
programlarında önemli bir unsurdur. Bu meta-bilişsel boyut öğrencilerin metnin anlamını anlamakta
zorluklarla karşı karşıya geldiklerinde gerekçeli bir seçim yapmak için çeşitli okuduğunu anlama
stratejilerinin farkında olduğunu ima eder. Litvanya ilk ve ortaöğretim müfredatı okuma anlayışı
becerileri geliştirmek için kullanılan meta-bilişsel somut örnekleri sunan tek örnektir. 7 ve 8 sınıf
öğrencileri belirli sorunların üstesinden gelmek için okuma stratejilerinin yararlı olduğu açıklayabilmeli
ve kendi anlama becerilerini geliştirmek için kişisel hedefler belirlemelidirler.
Diğer müfredatlardaki meta-bilişsel becerilerine yapılan atıflar, daha geniş ve daha teoriktir. Örneğin,
Belçika’da (Flaman Topluluğu), ortaöğretim sonunda okuma nihai hedefleri, öğrencilerin kendi okuma
faaliyetlerini planlama, uygulama ve değerlendirmelerine göndermeler içerir. Galler İngilizce müfredatı
öğrencilerin okuma becerilerini öğretim süreciyle geliştirerek 'yansıtıcı okuyucu' olmalarını ifade eder.
Norveç’te zorunlu eğitim müfredatı, okuyucu ve yazar olarak öğrencilerin gelişimlerini kendi
anlayışlarının önemini vurgulamaktadır. Fin çekirdek müfredatında belirtilen amaçları zorunlu eğitim 3-5
sınıflarda öğrencilerin kendilerini okuyucu olarak görme ve değerlendirmeye alışmış olması bir
gerekliliktir. Son olarak da, Hollanda ortaöğretim temel hedefleri öğrencilerin genel dil yeterlilik ile ilişkili
ama direk olarak okuma becerileriyle ilişkili olmayan meta-bilişsel becerileri aktif hale getirmeyi
amaçlar.

1. 2. 5. O k u m a i l e i l g i l e n m e
Okumaya yönelik güçlü bir ilgi geliştirilmesi okuma becerilerinin edinimine önemli ölçüde katkıda
bulunmaktadır (bkz. Bölüm 1.1). Ayrıca, yüksek düzey okuma becerileri, öğrencilerin okul kariyerlerinde
başarı ve bilgi-tabanlı toplum içinde kendi yetişkin yaşamları için önemlidir. Öğrencilerin okumaya
ilgisinin mümkün olduğunca erken ve sürdürülebilir bir şekilde teşvik edilmesi büyük önem
taşımaktadır. İlk ve ortaöğretim müfredatı öğrencilerin ilgisini okumaya ve okumaktan keyif almaya
teşvik etmenin önemini vurgular. Örneğin, Avusturya müfredatı okuma keyfi öğretimin başından itibaren
verilmesi gerektiğini ifade eder. Finlandiya müfredatı ise öğrencilerin okuma yönelik olumlu tutumlarının
her zaman korunması gerektiğini belirtmektedir.
Bu hedefe ulaşmak için çeşitli yollar vardır: Metin tabanlı işbirliğine dayalı öğrenme, çeşitli okuma
materyalleri sunma, öğrencilerin okumaktan zevk aldıklarını okumalarına izin verme ve kitaplara değer
veren kişi veya mekanları ziyaret etme literatür ve Avrupa müfredatı tarafından önerilen en önemli
yöntemlerden bazılardır.
Metin tabanlı işbirlikli öğrenme öğrencilerin bir yazılı metin etrafında birbirleriyle etkileşimle yorumlama
çıkarım yaptığı bir grup sürecidir (Biancarosa ve Snow 2006, s.17). Bu tür önlemler gerçekten de
okumada zorlanan öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin okumasını teşvik etmek için iyi bir yol
olabilir (Bölüm 1.1 'e bakınız).
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26 eğitim sisteminin temel öğretim müfredatı okuma metinleriyle işbirlikçi öğrenme konusunda
kılavuzlar içerir. Tüm bu kurallar, Belçika (Almanca konuşan Topluluğu) Fransa ve Avusturya dışında
ilköğretim düzeyinde tüm döngüler ya da yılları kapsar, bu ülkelerde ise kılavuz ilkelere atıfta
bulunulmaz. Ortaöğretim düzeyinde ise 18 eğitim sisteminde metin tabanlı işbirlikçi öğrenme söz
konusudur.
Şekil 1.5: İlke ve ortaöğretim yönetim belgelerinde metne dayalı işbirlikçi öğrenme, 2009/10

İlköğretimde
Ortaöğretimde
Metne dayalı işbirlikçi öğrenme yoktur

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Metne dayalı işbirlikçi öğrenmede öğrenciler yazılı bir metin etrafında etkileşim içinde grup halinde yorumlama ve anlam çıkarma
işlemleri yaparlar. (Biancarosa ve Snow 2006, s. 17).

Ülkeye özgü notlar
Lüksemburg: Veriler Ulusal Eurydice Birimi tarafından kontrol edilmemiştir.
Romanya: Ortaöğretimde, sadece ilk dört yıldaki Gimnaziu (10-14 yaşındaki öğrenciler) ile ilgili yönetim belgeleri ele alınmıştır.

Ülkelerin çoğunda iki eğitim seviyesi arasındaki süreklilik sağlanmıştır çünkü ilköğretim müfredatında
kullanılan yaklaşım ortaöğretimde de devam etmektedir. Sadece Belçika (Almanca konuşan
Topluluğu), Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere ve
Kuzey İrlanda) istisnalar vardır.
PIRLS verilerine göre, metin tabanlı işbirliğine dayalı öğrenme, Avrupa okullarında yaygındır. IEA
çalışmasına katılan AB ülkelerinde dördüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık %71'i haftada en az bir kere
okudukları hakkında birbirleri ile konuşması istendi. Mullis ve diğerlerinin gösterdiği gibi (2007, s. 224)
Bulgaristan, Almanya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Avusturya, Romanya ve Birleşik Krallık’ta
(İngiltere) öğrencilerin % 80’i veya daha fazlası metin tabanlı ve işbirliğine dayalı öğrenme faaliyetlerine
katılmaktadır. Buna karşılık, Belçika (Fransız Topluluğu), İsveç, İzlanda ve Norveç’te öğrencilerin %
40’ı veya daha azı okudukları hakkında haftada en az bir kez birbirleri ile konuşmaları istenir.
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Öğrenciler aynı metinleri okuyup daha sonra kendi okuma deneyimlerini paylaşabilir. Metin tabanlı
işbirlikli öğrenmeyi kişisel ve bağımsız okuma uygulamaları takip edebilir. İrlanda müfredatı, örneğin,
öğrencilerin kitapları başkalarına tavsiye edip onlardan öneriler alabilmesi gerektiğini belirtir. Buna ek
olarak, Danimarka, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve İsveç müfredatı öğrencilerin aynı metinler üzerinde
birlikte çalışması gerektiğini göstermektedir. Finlandiya ve İsveç’te öğretmenler öğrencilerin ortak edebi
deneyimler ve edebi özelliklerle ilgili tartışmalara erken yaşlardan itibaren başlamaları tavsiye edilir.
Danimarka müfredatına göre, ortak metinler üzerinde çalışan öğrencilerin merakını desteklemek
önemlidir.
Literatüre göre, metin tabanlı işbirliğine dayalı öğrenme önemli bilişsel kazanımları üretir. Öğrenciler
arasında çoklu etkileşimler, onların sadece okumada değil tüm müfredat konularında öğrenme
kapasitelerini geliştirecek bilişsel gelişimine katkıda bulunur (Baker ve Wigfield (1999); Guthrie ve
Wigfield (2000)). Yetkin bir okuyucu olmak, okumayla ilgilenmeyi aynı zamanda da, okuma becerileri
edinimini kolaylaştırır. Bu döngünün okuma yeterliliğini desteklemede önemli olduğu Birleşik Krallık
(İngiltere) müfredatında açıkça belirtilmiştir: 'kendine güvenen ve bağımsız bir şekilde yapılan okuma
öğrencilerin ilgi ve keyiflerini artırabilir’. Diğer bir deyişle, okumayla ilgilenme okuma becerilerinin
edinimine yardımcı olurken, okuma yeterliliği öğrencilerin ilgisinin artmasına yardımcı olur.
Avrupa müfredatı öğrencilerin okuma yapmasını teşvik etmek için diğer yaklaşımlara da dikkati
çekmektedir. İrlanda’da, örneğin, öğrencilerin belirli tür ya da yazar için kendi tercihlerini ifade etmeleri
istenir. Kıbrıs’ta okulun 1. Yılından itibaren müfredat öğrencilerin serbestçe istedikleri kitapları okumak
için biraz zaman sağlar. İrlanda müfredatında çocuk kitabı yazarlarını okula davet etme, İspanya ve
Lüksemburg müfredatlarında ise kitapların değerli olduğu, kütüphaneler gibi, yerleri ziyaret etmenin
okuma ilgisini artırabileceği belirtilmektedir. Kıbrıs’ta okuma yarışmaları okuma katılımını teşvik okul
faaliyetlerine bir örnek olarak verilmiştir.
Farklı okuma malzemelerinin kullanılması gerektiği önerilirken, çeşitli ülkelerin müfredatları öğrencilerin
edebiyata yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini desteklemektedirler. Örneğin, İtalya’da okumanın ilk
amacı, anlamlı sorulara cevap bulmanın yanı sıra, edebiyattan estetik bir keyif almaktır.
Dokuz Avrupa ülkesi müfredatı, Danimarka, Estonya, Fransa, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Portekiz ve Birleşik Krallık (İngiltere) öğrencilerin okuyabileceği örnek kitap ve yazarların bir listesini
verir. Bu listeler, sadece ortaöğretimde yer aldıkları Litvanya ve Birleşik Krallık dışında, hem de ilk hem
de ortaöğretim seviyelerini kapsamaktadır. Fransa’da örneğin, Bakanlık, 3, 4 ve 5. sınıfta öğrenciler için
350 gençlik edebiyatı kitap başlıkların bir kaynakça olarak yayınlamaktadır. Danimarka ve Portekiz’de
önerilen kitaplar farklı kategoriler halinde düzenlenmiştir: düzenli olarak okuma yapmayanlar ve
ebeveynler/öğretmenlerle okunacaklar(Portekiz), ve okuma gelişimi için kendi kendine okuma
(Danimarka).
Okunacak kitap örneklerine ek olarak, Danimarka müfredatı 15 yazarlardan oluşan bir edebi liste sunar.
Bu uygulamanın amacı, her çocuğun zorunlu eğitim bitmeden Danimarka kültürü için çok önemli kabul
edilen bu yazarlar hakkında bilgi edinme şansı vermektir. Litvanya’da, 9 ve 10. sınıf müfredatına göre,
öğrenciler Litvanya klasik yazarlarının üç eserini okumalıdırlar.
İrlanda’da müfredat bir liste sunmaz, öğrencilerin okuyabileceği eserlerle ilgili ayrıntılı bir rehber
hazırlamaktadır. Bazı sayfalar, örneğin, ilköğretimde çocuk gelişiminin farklı aşamalarında adapte
edilebilecek çeşitli şiir türleri tartışarak şiir üzerine odaklanır. Okul kütüphanelerinde neler olması
gerektiğine dair ipuçları vardır. Örneğin, kitap, kurgu ve kurgu dışı olmalı ve kadın ve erkek rolleri ile
okuldaki tüm çocukların birikimi ve kültürünü yansıtan kitapların listeleri vardır. Bunlar sabit değildir ve
öğretmenlere öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun metinler seçmek için yetecek kadar
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geniştir. Ayrıca, çoğu ülkede müfredat, Öğretmenler, kurgu ve kurgu olmayan eserler çeşitli
kullanmanızı önerir. Literatürde de görüldüğü gibi, öğrencilere geniş bir yelpazede seçenek vererek
okuma ilgilerini korumak çok önemlidir. Ancak buna ek olarak, bir edebi eser tanımlanması ve
çocukların kültürlerine uygun edebi eser seçimi önemlidir çünkü bu çalışmalara aşina olmak
öğrencilerin kendi toplum ve kültürünü anlaması gereklidir.

1.3. O k u m a d a
bulguları

zorlananlara

destek-

Uluslararası

çalışm a

Ülkeler müfredat belgeleri ve diğer resmi kılavuzlarda önerilen eğitimin farklı seviyelerinde okuma
becerileri öğretimi yaklaşımlarıyla ilgili seçim yaparlar. Ancak okuma nasıl öğretilirse öğretilsin, okuma
gelişiminin herhangi bir aşamasında, öğrenciler zorluklar yaşayabilir veya potansiyellerini tam olarak
ulaşmak için ek desteğe ihtiyaçları olabilir. Bu bölümde, okumada zorlanan öğrencilere odaklanılır ve
onları desteklemek için kullanılan ortak stratejiler vurgulanmaktadır. Bu analiz PIRLS 2006 yılı
çalışması öğrenci ve öğretmen anketlerine (daha fazla bilgi için bkz ‘Okuma Başarısı: Uluslararası
Çalışma Bulguları’ bölümü) dayanmaktadır.
.

1.3 . 1 . D e s t e k e ğ i t i m i a l a n ö ğ r e n c i l e r ( 13)

Tüm Avrupa eğitim sistemleri okumada zorlananlar için çeşitli şekillerde destek eğitimi sağlamaktadır.
Şekil 1.6 'da gösterildiği gibi, 2006 yılında destek alan öğrenci oranı, Fransa’da %3, Polonya’da %19
arasında değişmektedir. Ancak, PIRLS’e katılan tüm ülkelerde öğretmenler, destek eğitimine ihtiyacı
olan daha fazla öğrencinin olduğunu rapor etmektedir. Ortalamada, AB ülkelerinde dördüncü sınıf
öğrencilerinin yaklaşık %12’si ek okuma eğitimi almaktadır. Öğretmenlerin tahminlerine göre,
öğrencilerin %17’sinin yardıma ihtiyacı vardır. En büyük farklılıklar Belçika Fransız Topluluğu, Fransa,
Letonya ve Slovakya’da görülmüştür, öğretmenlerin algılarına göre öğrencilerin %9-10’u destek
eğitimine ihtiyaç duymaktadır ama almıyorlar.

(13)

PIRLS sonuçları tartışılırk en, PIRLS terminolojisiyle tutarlı olmak için ‘telafi eğitimi’ raporda başka yerlerde geçen
‘öğrenme desteği’ yerine kullanılmıştır.
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Şekil 1.6: Öğretmenlerine göre telafi eğitimi ihtiyacı olan dördüncü sınıf öğrencisi oranı ve telafi eğitimi
alan öğrencilerin gerçek oranı, 2006

Telafi eğitim ihtiyacı olan ama almayan

Telafi eğitimi alan

Çalışmaya katılmayan ülkeler
EU27

BE
fr

BE
nl

FR

IT

LV

LT

LU

11.9 8.3 13.6 15.0 12.4 13.4 13.9 3.4

9.5

6.7

7.4

5.6 15.8 15.8 12.3 19.3 14.9 14.1 7.6

3.3 10.0 4.4

9.4

1.6

6.9

5.4

9.1

3.9

BG

2.1

DK

3.6

DE

7.2

ES

HU

4.1

NL

1.2

AT

3.1

PL

3.7

RO

4.9

SI

2.1

SK

9.6

SE

UK- UKENG SCT

IS

NO

9.2 15.0 9.9 14.9 11.2
3.9

3.2

2.7

2.3

4.1

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
AB ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı olan değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Öğretmenlerin düzeltici eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tahmini sayısı PIRLS başarı ölçekleri
sonucunda ortaya çıkan okumada zorlanan öğrencileri sayılarına denk gelmemektedir (Şekil 4, s. 25).
Şekil 1.7 'de gösterildiği gibi, öğretmenlerin tahminlerinin yayılmasını okumada zorlananların gerçek
oranlarda yayılmasından çok daha az oldu. Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin öğretmenlerin tahminleri
%9-22 arasında değişmekteydi, PIRLS ölçeklerine göre oranlar %9 ila %39 arasındadır.
Okumada zorlananların gerçek oranları ile (PIRLS tarafından tanımlanan Uluslararası Standartlar Orta
seviyenin altındakiler) öğretmenlerin okuma desteğine ihtiyacı olan öğrencilerin tahmini yüzdesi
karşılaştırıldığında ortalamada öğretmenlerin desteğe ihtiyaç duyan öğrenci sayısını biraz hafife
aldıkları görülmektedir (bkz. Şekil 1.7). Tahmin edilebileceği gibi, öğretmenler yanlış anlamaların oranı
ve yönü, ortalama ülke performansı ile ilgilidir. Öğretmenler büyük ölçüde okumada zorlanan
ülkelerdeki durumu hafife almışlardır. Örneğin, Norveç, Belçika (Fransız Topluluğu), Romanya’da
PIRLS’e göre okumada zorlananların sayısı öğretmenlerin okuma desteğine ihtiyacı olanların tahmini
sayısının iki katıdır. Buna karşılık, okuyucular mücadele düzeylerinin daha düşük olan bazı ülkelerde,
öğretmenler tahmini destek ihtiyacı olan öğrenci sayısından fazladır. Bu tür sonuçlar, kısmen de olsa
öğretmenlerin nesnel performans harici kriterler yerine sınıf seviyelerine göre tahmin etmeleri ile
açıklanabilir. Bu da okuma zorluklarını teşhiste standart değerlendirme araçlarına ihtiyaç olduğunu
açıkça göstermektedir.
Belçika Fransız Topluluğu, Fransa, Romanya ve Norveç’te okuma desteği alan öğrenci sayısı ile PIRLS
kriterine (Uluslararası Standartlar Orta seviyesine ulaşamayanlar) saptanan sayılar arasında büyük
farklılıklar gözlenmiştir. Bu eğitim sistemlerinde PIRLS’e göre destek alan öğrenci sayısından ortalama
%20-25 daha fazla öğrenci bu tür eğitimi almaktadır. Fransa’da destek eğitimi alan öğrenci sayısı diğer
Avrupa eğitim sistemlerinden anlamlı düzeyde daha düşüktür. Fransa’da dördüncü sınıf öğrencilerinin
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sadece %3'ü destek eğitimi alırken, yaklaşık her dört öğrenciden biri edebi düzeyde konuları anlama ve
bilgilendirici metnin başındaki bilgilerden fazlasını bulacak aktiviteler yapma becerisine sahip değildir.

Düşük başarılı olanların% (<475)

Şekil 1.7: Öğretmenlerine göre telafi eğitim ihtiyacı olan dördüncü sınıf öğrencisi oranı ve okumada
zorlananların gerçek oranı, 2006

Öğretmenlerine göre telafi eğitimi
ihtiyacı olanların %
Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Çizgi mükemmel korelasyon göstermektedir; çizginin sağındaki değer noktaları telafi eğitimi ihtiyacı olanların fazlaca tahmini,
soldakiler ise daha az tahmini anlamına gelmektedir.
Düşük başarılıların asıl % iç i n , bkz. Şekil 4 (s. 25); öğ ret m enleri ne göre te l afi eği t im i ht iy ac ı olan la rı n % i ç i n
b k z . Ş ek i l 1.6 (s. 67).

Weqeq
Weqeq
Qeqeq
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1. 3. 2. Oku mada zorla nanlara destek
Öğretmen yaklaşımları
Literatür taramasından da anlaşılacağı gibi, öğretmenlerin okumada zorlananlara destek vermesi çok
önemlidir. PIRLS 2006 öğretmenlere okumada geride kalan öğrencilerle ilgili ne yaptıklarına ilişkin
birkaç soru vardır. Faktör analizi (14) yaklaşımları ortaya çıkan kalıplara göre üç gruba ayırmıştır:
•

beklemek (olgunlaşma ile sorunların çözüleceğini düşünmek);

•

ek ödev vermek;

•

sınıf içinde destek sağlamak, örn. öğretimi bireyselleştirmek, daha rahat koşullar sunmak
(alıştırmaların daha yavaş yapılmasına izin vermek),ve diğer öğrencilerden yardım almak.

Ekteki Tablo 1’de (Ek Bölüm 1.3) öğretmenler bu yaklaşımları kullanarak dördüncü sınıf öğrencilerin
yüzdeleri listelemektedir. Cevapların birbirini dışlayan şekilde olmadığına dikkati çekmek gereklidir,
örneğin aynı öğretmen farklı yaklaşımlar kullanabilir. Burada öncelikle öğretmenlerin sorulara verdikleri
cevaplar tartışılmaktadır, daha sonra da ortak yaklaşım kalıpları ele alınacaktır.
Literatür taramasının vurguladı gibi, bir öğrenci okumada geri kalmaya başladığında destek sağlamak
önemlidir. Ayrıca, müdahale planları 'sıradan öğretim ('müdahale olmadan') okumada zorlananların
normal seviyeyi yakalamalarını sağlamamaktadır' sonucuna varmıştır (Brooks, 2007, s. 31). Erken ve
zamanında müdahale okuma becerisini geliştirmede gecikmeyi önleyebilir. Yani dördüncü sınıftaki her
üçüncü öğrencinin kötü okuma performansı olgunlaşmayla iyileşeceğini bekleyen bir öğretmeni vardır.
Belçika (Fransız Topluluğu), İtalya, Letonya, Lüksemburg ve Avusturya’da bu tür bir tutum daha
fazladır. Letonya’da öğrencilerin %91’i öğretmenlerin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini beklediğini
ifade ederek diğer Avrupa eğitim sistemleri arasından sıyrılmaktadır. Ancak, öğretmenlerin herhangi bir
şey yapmadan sadece öğrencinin iyileştirilmesini beklediği yanıtı neredeyse yoktur.
Ek ev ödevleri ile ilgili olarak, Avrupa eğitim sistemleri arasında varyasyon Fransa’da %23,
Bulgaristan’da %97 arasında oldukça fazladır. Okuma güçlüğü çeken öğrenciler için ek ödevler veliler
desteklerse ve çocuklarına yardımcı olursa yararlı bir strateji olabilir. Ancak, okumada zorlananların
daha az eğitimli anne-babaları ve daha az teşvik edici ev ortamlarında sahip olma eğilimi olduğundan
aileler etkili destek vermeyebilir. Bölüm 3 ('Okul dışında okuma desteği') aile okuryazarlık programları
ve ebeveynlerle işbirliği konuları önemli bir destek parçası olmalıdır.
Sınıfta mevcut kaynakların kullanımı ile ilgili olarak, en yaygın yaklaşım okumada geri kalan
öğrencilerle ayrı ayrı çalışmaktır. Okuma güçlüklerinde bire bir öğretiminin önemi literatür taramasında
vurgulanmaktadır. Ortalamada, eğitim sistemlerindeki öğrencilerin %86’sının öğretmenleri okuma
zorluğu olan öğrencilerle, %72 ila 99 arasında değişen oranlarda daha fazla zaman geçirmektedir.
Biraz daha az yaygın bir yöntem, farklı okuma seviyeleri olan öğrenciler ile aynı malzemeleri
kullanarak, fakat öğrenciler farklı hızlarda çalışmasını sağlamaktır.

(14)

Eurydice hesaplamaları.
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Avrupa öğrencilerinin yaklaşık %64’ünün bu yaklaşımı kullanan öğretmenleri vardır. Yüksek oranda
okuma güçlüğü çeken öğrencisi olan ülkelerde, yani Birleşik Krallık ve Norveç, bu yöntem nadiren
kullanılmaktadır. Bu ülkelerdeki öğretmenler genellikle farklı okuma düzeyleri olan öğrenciler için farklı
materyaller kullandı(15). Zorluk çeken öğrenciler ile diğer öğrencilerin okuma çalışması yapması
dördüncü sınıf öğrencilerin yaklaşık %60’sında öğretmenler tarafından rapor edildi. İskandinav
ülkelerinde bu yaklaşımın önemli ölçüde daha az kullanıldığı belirtilmiştir.

Ek personel
Literatür taramasında gösterildiği gibi, bireysel ya da küçük gruplara yoğun öğretimi sağlayan bir ek
personel okuma güçlüklerini ele almak için önemli bir yöntemdir. PIRLS 2006 okumada zorlananlar için
bir destek kişinin durumu hakkında bir kaç ayrıntılı sorular içeriyordu. Şekil 1.8 öğretmenlerin ‘Okuma
zorluğu çeken öğrencilerle ilgilenirken aşağıdaki kaynaklar mevcut mudur?' sorusuna yanıtı
göstermektedir.
•

sınıfta öğrencilerle çalışabilecek<okuma uzmanı>;

•

<destek okuma sınıfında> öğrencilerle çalışabilecek <okuma uzmanı>;

•

Sınıfta öğrencilerle çalışabilecek öğretmen asistanı ya da bir yetişkin;

•

Sınıfta öğrencilerle çalışabilecek diğer uzmanlar (örn. öğrenme uzmanı, konuşma uzmanı).

Desteğin durumunu gösterebilmek için 'her zaman', 'bazen' ve 'asla' üç kategoride gruplandırılmıştır:
'en az bir kişi destek için her zaman mevcuttur', 'en az bir kişi bazen mevcuttur' ve, 'herhangi bir destek
kişisi yoktur'. '<>' parantezi içindeki ifadeler ülkelere özgü özel terimleri ifade eder ve karşılaştırmalar
dikkatle yapılmalıdır.
Şekil 1.8’in gösterdiği gibi, yukarıda listelenen kaynaklar Avrupa’da dördüncü sınıf öğrencilerinin
sadece %18’i için mevcuttur. En az bir ek destek kişi bazen öğrencilerin yaklaşık %52’si için mevcuttur.
Ancak, bu sınıf dışında ve hatta okul dışından sağlanan yardımı içerir, aynı zamanda öğretmen asistanı
her zaman okuma ya da okuma zorluğu konusunda belirli bir yeterliliğe sahip olmayabilir.
İspanya, Birleşik Krallık ve birkaç İskandinav ülkesinde (Danimarka, İsveç ve İzlanda), hemen hemen
tüm öğrencilerin, kendi öğretmenlerine göre, en az bir ek destek kişisine erişimi var. Öte yandan,
Bulgaristan, İtalya, Lüksemburg ve Romanya’da öğrencilerin yarısından fazlası yukarıda listelenen
destek tiplerinin hiçbirine erişememiştir.

(15)

'Farklı okuma seviyelerindeki öğrencilere farklı materyaller kullanıyorum.' cev abı ‘Farklı okuma sev iyesindeki
öğrencilerle aynı mat eryaller kullanıyorum ama öğrenciler farklı hızlarda çalışı yorlar. ’ ile negatif
korelasyon kurduğu için Tablo 1’de gösterilmemiştir.
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Şekil 1.8: Dördüncü sınıf öğrencileri için okuma desteği erişimi sıklığı, 2006

En az 1 destek kişi her zaman mevcut

En az 1 destek kişi bazen mevcut

Çalışmaya katılmayan ülkeler

En az 1 destek kişi her
zaman mevcut
En az 1 destek kişi
bazen mevcut

EU-27

BE fr

BE nl

BG

DK

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

18.0

18.3

22.8

14.6

29.4

6.7

35.5

5.6

9.6

43.1

45.9

13.3

52.2

64.1

64.1

29.1

67.9

48.0

59.6

48.3

32.8

43.4

44.2

30.6

IS

NO

HU

NL

AT

PL

RO

SI

SK

SE

En az 1 destek kişi her
zaman mevcut

UK-ENG UK-SCT

34.8

29.1

5.9

35.9

4.9

27.3

14.8

12.3

29.0

33.0

38.0

15.6

En az 1 destek kişi
bazen mevcut

43.7

63.9

54.6

56.8

31.0

64.9

54.6

85.1

69.3

65.3

61.1

75.7

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Bu şekil öğretmenlerin 'Okuma güçlüğü olan öğrencilere yardım etmede aşağıdaki kaynaklar erişilebilir midir? sorusuna cevabı
özetlemektedir.'
a) Bir<okuma uzmanı> bu öğrencilerle ilgilenmek için sınıfta mevcuttur
b) Bir<okuma uzmanı> bu öğrencilerle <telafi okuma sınıfında> mevcuttur
c) Bir öğretmen asistanı ya da yetişkin bu öğrencilerle ilgilenmek için sınıfta mevcuttur
d) Diğer uzmanlar (örn., öğrenme uzmanı, konuşma terapisti) bu öğrencilerle ilgilenmek için mevcuttur.
Cevap verilmeyen sorular eksik olarak belirtilmiştir (toplam 1.22 %).
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Araştırma incelemelerinin ifade ettiği gibi okuma güçlüğü olan öğrencilere verilen ek desteğin sadece
durumu veya frekansı değil, aynı zamanda çeşidi de önemlidir. Yeterli destek sağlamada zorluk çeken
öğrenciler ile doğrudan çalışan iyi eğitimli okuma uzmanları esastır (Snow, Burns ve Griffin, 1998).
Katılan AB ülkelerinin ortalaması, okuma uzmanı dördüncü sınıf öğrencilerinin (% 48) yaklaşık yarısı
16
için mevcuttur ( ). Danimarka, İspanya, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere) ve İzlanda’da,
okuma uzmanı dördüncü sınıf öğrencilerinin %80’i için en azından bazen mevcuttur (Mullis ve ark
2007, s. 193). Katılımcı ülkeler AB-27’de diğer uzmanlar (örneğin öğrenme uzmanı ya da konuşma
17
terapisti) ortalama öğrencilerin %40’ı için her zaman veya bazen mevcuttur( ). Letonya, Litvanya,
Polonya ve Birleşik Krallık’ta (İskoçya) % 80 veya daha fazla öğrencinin, bu tür uzmanlara erişimi
vardır (Mullis ve ark 2007, s. 193).

(16)
(17)

Eurydice hesaplamaları.
Eurydice hesaplamaları
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Destek sınıfta ya da doğrudan varsa daha kolay erişilebilir. PIRLS bir <okuma uzmanı>, öğretmen
asistanı ya da diğer yetişkinin sınıfta çalışmak için mevcut olup olmadığı hakkında bilgi toplamıştır.
Öğretmenlerin cevapları aşağıda Şekil 1.9' de özetlenmiştir. Bir destek kişinin bir sınıfta bir öğretmen
ile birlikte çalışması, en azından bazen AB öğrencilerinin yaklaşık %44’ü için mümkündür. Bu destek
biçimi İskandinav ülkeler ve Birleşik Krallık’ta mevcutken, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde o kadar
yaygın değildir. Ancak, sınıf içi destek, genellikle bir öğretmen yardımcısı veya diğer uzman olmayan
bir yetişkin tarafından sağlanmaktadır. Okuma uzmanı dördüncü sınıf öğrencilerinin en azından %25’i
ile sınıfta çalışmaktadır.
Şekil 1.9: Dördüncü sınıf öğrencileri için destek kişisinin sınıfta erişilebilirliği, 2006

Her zaman
EU- BE
27 fr

BE
nl

BG DK

3.8 12.7 7.0

4.8

Çalışmaya katılmayan ülkeler

Bazen

HU

NL

AT

PL

UK UKIS
ENG SCT

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

RO

SI

SK

SE

0.3

5.5

3.3

8.9

7.9

3.5

5.7 13.9 11.0 2.7 12.7 2.1

5.4

3.0

6.4 22.7 20.8 15.7 9.4

NO

Herzaman

7.9

Bazen

36.3 32.1 52.0 11.8 57.5 27.3 46.9 35.9 29.8 21.5 11.0 13.0 17.8 46.0 20.6 14.1 14.3 39.4 19.4 68.3 67.0 71.5 64.2 69.5

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Bu şekil öğretmenlerin <okuma uzmanı>, öğretmen asistanı ya da başka bir yetişkinin sınıfta bu öğrencilerle ilgilenme
durumları ile ilgili cevapları birleştirir.
Cevap verilmeyen sorular eksik olarak belirtilmiştir (toplam 2.9%).
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Avrupa çapında okuma güçlüğü çeken öğrencilere verilen destek kalıpları
Yaygın olarak kullanılan öğretim yaklaşımları ve okumada zorlananlar için ekstra personel durumu göz

önüne alınarak, Avrupa eğitim sistemlerinde çeşitli kalıplar ayırt edilebilir (18).
•

(18)

Normalde sınıf içi destek personeli sağlayan eğitim sistemlerinde, okuma uzmanı, öğretmen
yardımcısı veya diğer yetişkin AB ortalamasından daha fazla oranda mevcuttur. Başka bir
yetişkin sınıf öğretmenine yardım için mevcut bulunduğundan diğer öğrencilerden daha az
yardım söz konusudur. Ayrıca, bu durum farklı okuma seviyelerinde olan öğrencilerle farklı
okuma materyalleri kullanmayı da kolaylaştırır. Bu tür destek İskandinav ülkelerinde
(Danimarka, İsveç, İzlanda ve Norveç) ve Birleşik Krallık’ta daha sık görülür.

Bu özet bu bölümde incelenen bilgiye dayalıdır. Tam veriler için bkz Ek’te Tablo 1 (Ek Bölüm 1.3), Şekil 1.8 ve 1.9 ve
PIRLS 2006 Uluslararası Raporu 5.18 'uzmanların erişilebilirliği' gösterir(Mullis ve ark..2007, s. 193).
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•

Birkaç diğer eğitim sistemlerinde dış uzman yardımı erişimi nispeten yüksek düzeylerdedir,
örn. öğrenme uzmanı ya da konuşma terapisti. Bu eğitim sistemlerinde öğrencilerin okumada
zorlanan öğrenciler daha sık ilgilenen ve zaman harcayan öğretmenleri olduğu rapor edilmiştir.
Aynı okuma materyalleri kullanılır, ancak öğrenciler farklı okuma seviyelerinde farklı hızlarda
çalışır. Birkaç Doğu Avrupa ülkesinde (Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Slovenya)
bu yaklaşımı kullanılır. Buna ek olarak, İspanya’daki uygulama bu modelin bazı özellikleri ile
uyumludur.

•

Destek personel erişimi sınırlı olan bazı eğitim sistemlerinde okuma zorluğu ile mücadele için
temel yaklaşım, ek ödev vermektir. Bu model, Bulgaristan, İtalya, Avusturya ve Romanya’da
hakimdir. Romanya ve Bulgaristan’daki öğrenciler de sık sık öğretmenlerinin okumada
zorlananlarla ayrı ayrı çalıştığını rapor etmektedirler.

•

Aynı okuma materyallerini farklı bir hızda kullanmak ve AB ortalamasından daha az ödev
vermek Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Fransa, Lüksemburg ve Slovakya’da ortak
yaklaşımdır. Okuma uzman nadiren bu eğitim sistemlerinde geride kalan öğrenciler ile
çalışmak için kullanılabilir.

Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak öğretmenlerin okuma zorluğu çeken öğrencilere yardım için
profesyonel destek sağlayan ulusal politika ve uygulamaları tartışır. Kullanılan tanım farklılıkları ve
farklı analiz düzeyleri (öğrenci seviyesi ve ulusal hükümler) nedeniyle PIRLS verileri ile bazı farklılıklar
olabilir. 2006 yılından bu yana ulusal politikalarda değişiklik olmuş olabileceğinden referans yıl farkı
dikkate alınmalıdır. Ayrıca, okul özerklik düzeyi yüksek olan bazı sistemlerde, uzman kadrosu olup
olmadığı ya da ne çeşit olduğu konusunda ulusal düzeyde politikalar ya da bilgiler olmayabilir.

1.4. Okuma güçlüğü ile mücadele eden ulusal politika ve programlar
Uluslararası öğrenci başarısı araştırmaları verilerinin bir önceki bölümde gösterdiği gibi Avrupa ülkeler
genelinde okuma güçlüğü çekenlerin oranı oldukça yüksektir. Bu bölümde, okuma güçlüğü olanlara
destek veren öğretmenlere yardımcı olabilecek eğitim destek personelin sağlanması için ulusal
politikalar ve uygulamalar incelenecektir. Bu bölümde daha sonra öğrencilerin okuma güçlüklerini
gidermek için somut, etkin eylemler üzerinde durulmaktadır.

1.4 . 1 . Ok uma güç lüğüyle mücade lede öğretmene yardım profesyone l desteği
Okuma zorluğu yaşayan öğrenciler tüm Avrupa ülkelerinde ek destek hakkına sahiptir. Okuma
güçlükleri olan öğrenciler için ilköğretim düzeyinde ekstra destek elde etmek için prosedür çoğu ülkede
benzerdir. Sınıf öğretmeni önce her zamankinden daha fazla dikkat etmeniz gereken öğrencileri
tanımlar. Bu tanımlama sınıf etkinlikleri ve etkileşimlerinin kendi gözlemlerine, öğrenci değerlendirme
19

ve / veya bireysel eğitim ilerleme izleme sonuçlarına dayalı olabilir. Eğer öğretmen ( ) tarafından
sunulan destek sorunu çözmezse, öğretmen öğrenci ve velilere danıştıktan sonra diğer
profesyonellerden yardım ister.

(19)

Ö ğretmenlerin kullandığı yaklaşım örnekleri için, bkz. Bölüm 1.3.
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Zaten akademik literatür taramasında belirtildiği gibi (bkz. Bölüm 1.1), iyi eğitimli okuma uzmanları,
bireysel ya da küçük grup yoğun müdahaleleri, okuma güçlüğü olan öğrencilerle ilgilenen öğretmenler
için oldukça etkili bir destek sağlayabilir. Bu bölümde, bu nedenle tam nitelikli okuma öğretimi ve
okuma zorlukları konusunda ek, özel eğitimi olan öğretmenler mevcut olup olmadığı üzerinde
durulmaktadır. Ulusal politika ve uygulamalar incelenmiş ve ülkeler bir taraftan sınıf öğretmenlerinin
okuma güçlüğü çeken öğrenciler ile ilgilenirken okuma veya özel eğitim ihtiyaçları (SEN) uzmanlarına
erişip erişmedikleri diğer taraftan da okuma ile ilgili bazı faaliyetlerde destek sağlayacak konuşma
terapisti veya (eğitim) psikolog gibi diğer profesyonellere erişime göre kategorize edilmiştir. İnceleme
okul ve sınıf içindeki profesyonel desteği kapsar; okul dışında okuma güçlüğü çeken öğrenciler için
profesyonel yardım durumu dikkate alınmaz. Odak noktası ise okumada zorluk çekenler için
profesyonel destek sağlamanın daha çok olduğu ilköğretimdir; ortaöğretime kısaca en sonda
değinilecektir.
Tüm ülkelerde, özel eğitim sağlanması gerektiren öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek için
tedbir olduğunu belirtmek gerekir. Bu durumlarda, öğrencilerin teşhis edilmesi ve temel eğitim içinde
veya özel eğitime yönelik uyarlamalarla ilgili resmi hakları tanınmalıdır. Ancak, özel eğitim önlemleri
çalışmanın kapsamı dışında olduğundan buraya dahil değildir.
İrlanda, Malta, Birleşik Krallık ve beş İskandinav ülkesinde - sınıf öğretmenleri sınıfta onlara yardım
etmesi için uzman okuma öğretmenlerinden yardım talep edebilir. Aslında, iki tür uzman öğretmen
tanımlanabilir; okuma güçlüğü çeken öğrenciler için destek sağlamak için özel eğitim almış olanlar ve
eğitim personeli niteliğinde özel ihtiyaçlarla ilgilenen ayrıca da okuma öğretimi ve okuma güçlüğü çeken
öğrencilere yardımcı olmada uzman olanlar (bkz. Şekil 1.10).
Şekil 1.10: Resmi belgelere veya yaygın uygulamaya göre ilköğretim okullarında okuma güçlüğü
olan öğrencilere yardım edecek okuma uzmanı öğretmenlerin erişilebilirliği, 2009/10

Okuma alanında uzmanlaşmış öğretmenler
Okuma alanında uzmanlaşmış özel
eğitim ihtiyacı öğretmenleri
Okuma uzmanı öğretmenleri
değil ama başka meslekler
(konuşma terapisti, eğitim psikologları, vb.)
Veri mevcut değil

Kaynak: Eurydice.
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Açıklayıcı not
Bu şekil ilköğretimde okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı olmak için sınıf öğretmenlerine destek veren okuma
uzmanı öğretmenlerin erişilebilirliğine odaklanır. Ülkelerin resmi belgelerinde öngördükleri ya da öğrenci desteğine tam özerklik
sahibi okul ve eğitim yetkililerinin olduğu ülke ya da bölgelerdeki– Danimarka, Hollanda ve Birleşik Krallık (İskoçya) uygulamaları
temel almıştır.

Uzman okuma öğretmenleri, Danimarka ve Norveç’te yaygın olarak bulunmaktadır. Danimarka’da
Læsevejleder öğretmenler, veliler ve öğrenciler için okuma zorlukları ile mücadele için yöntem ve
malzemelerle destek ve rehberlik sağlar (Læsevejleder hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 2,
Bölüm 2.3.5). Danimarka Değerlendirme Enstitüsü (2009) tarafından yapılan bir ankete göre okulların
%85’inden fazlasında bu uzman öğretmenlerden üç tane mevcuttur, mevcut olmadıkları durumda ise
desteğe ihtiyacı olan öğretmenler ilgili belediyelere başvurabilirler. Norveç’te sınıf öğretmenleri okuma
ve yazma öğretimi konusunda uzmanlaşmış öğretmenlerle irtibata geçebilir. Kendi uzman öğretmeni
olmayan okullar özel destek, değerlendirme ve öneriler için ilgili topluluk destek sistemi (Pedagojik
Psikolojik Hizmeti) ile temasa geçebilir.
İrlanda ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) bazı öğretmenler, 'Okumayı İyileştirme'
öğretmeni olarak eğitilmiştir. İngiltere’de, örneğin bu tür öğretim, Okumayı İyileştirme başta olmak
üzere okumaya yönelik iyileştirme müdahalelerinde okul ve yerel yetkililere destek veren ulusal
düzeydeki Her Çocuk Bir Okuyucu (ECaR) programından mali destek almaktadır (uygulama hakkında
daha fazla bilgi için Bölüm 1.4.2 'e bakınız). Okumayı İyileştirme öğretmenleri, öğrencilere ihtiyaçlarına
göre günlük yarım saat bire bir özel ders sağlamak için eğitilmiştir. Amaç, aynı zamanda okullarda sınıf
öğretmeni, öğretim asistanı ve ailelere okuryazarlıkla ilgili sorumluluklar hakkında yüzeysel olarak
tavsiyelerde bulunmak, izlemek ve destek sağlamaktır. İrlanda’da öğretmenler, okuma güçlüğü olan
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için okuma öğretimine odaklanan, Öğrenme Desteği ve Kaynak
Öğretmenler hizmetleri erişebilirler.
Malta’da ilköğretim düzeyinde, sınıf öğretmenleri okuma zorluğu olan öğrencilerle ilgilenecek
'Okuryazarlık Destek Öğretmenleri' tarafından desteklenmektedir. 'Okuryazarlık Destek Öğretmenleri'
okuryazarlık uzmanı niteliklere sahip olmak zorunda değildir, ama okuma becerileri geliştirmek için
öğrencilere destek olma ve okullarda teşvik sağlamak için profesyonel hizmet içi eğitimlere katılmış
olmak durumundadırlar. 2009/10 okul yılında, on okulu, okul ağını, destekleyen on beş 'Okuryazarlık
Destek Öğretmeni' vardı.
Birleşik Krallık’ta (İskoçya), yerel yönetimler içinde yer alan 'Ek Destek İhtiyacı (ASN)' öğretmenleri ek
destek ihtiyacı olan öğrencilerle okul çalışmalarıyla özellikle de okuma ile ilgili doğrudan ilgilenir. ASN
öğretmenleri uzmanlık sonrası lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere, deneyim ve sürekli mesleki
eğitimle kendilerini geliştirirler. Okul öncesi ve ilköğretim okullarında her çocuk veya gencin bireysel
ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için ortak değerlendirme, planlama ve faaliyetlerde
bulunurlar.
İskandinav ülkelerinin üçünde -Finlandiya, İsveç ve İzlanda - öğrencilerin okuma zorluklarıyla mücadele
ederek ilköğretimlere destek veren öğretmenler okuma alanında uzmanlaşmış aynı zamanda da özel
ihtiyaçlar ile ilgili eğitim personeli niteliği taşırlar. Finlandiya’da zorunlu programın parçası olarak okuma
zorlukları eğitimi alanlar özel ihtiyaçları ile ilgili eğitim personelidir. Sınıf öğretmenlerine çeşitli şekillerde
yardımcı olurlar: öğrencilerin okuma becerileri teşhis etme; bireyselleştirilmiş aktivitelerle öğrenme
desteği sağlamak ve zaman kullanımı; rehberlik ve danışmanlık vermek; esnek gruplama aynı anda
eğitim, vb gibi esnek düzenlemeler yapmak. İsveç’te Speciallärare öğrencilerin okuma becerilerini
erken yaşta desteklemek ve teşvik etmek için etkili yöntemler ve kapsamlı okuma teknikleri bilgisine
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sahip özel ihtiyaçlar eğitimi öğretmenleridir. İzlanda’da belediyeler tarafından desteklenen özel
ihtiyaçlar hizmetinin bir kısmı, okuma güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrencilere yardımcı olurken
yardımcı ihtiyacı olan öğretmenler için uygun desteklerdir. Buna ek olarak, okumada uzmanlaşmış bazı
İzlandalı öğretmenler üniversitelerde ya da serbest ya da öğretmenlere ders vererek çalışırlar.
Ancak, Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda okuma zorluğu yaşayan öğrencileri olan sınıf
öğretmenlerine işlerinde destek olacak okumada uzmanlaşmış öğretmen yoktur. Bunun yerine, ya da
resmi belgelerde öngörülen ya da yaygın bir uygulama olarak bildirilen en az bir 'diğer' profesyonel
kadrosunun- bir konuşma terapisti, psikolog (eğitim) ya da benzeri- okuma ile ilgili bazı görevlerde
öğretmenler yardım için okullarda kullanılabilir duruma getirilmesi söz konusudur. Bu görevler
öğrencilerin okuma becerilerini değerlendirme, bireysel öğrencilerle ya da küçük gruplar ile öğrenmeyi
destekleme ve / veya okuma ile ilgili konularda öğretmen ve velilere danışmanlık yapmayı içerebilir.
Sınıf öğretmenleri bazı ülkelerde okuma zorluğu çekenlerle kullanılacak belli öğretim materyallerine
sahiptir, örneğin merkezi olarak standardize edilmiş değerlendirmeler, tanı testleri, özel ders kitapları ya
da diğer öğrenme destek araçları (bu öğretim materyalleri için daha fazla örnek için bakınız Bölüm
1.4.2).
Daha önce bahsedilen uzmanların yanı sıra, bazen bir öğretmen asistanı veya bir yetişkin sınıfta
bulunarak okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı olmak için başvurulabilir. Ancak, bu tür
personelin rolü (öğretmen yardımcıları hakkında biraz daha bilgi için bakınız Bölüm 1.3), burada detaylı
bir şekilde incelenmemektedir.
Okumada uzmanlaşmış öğretmeni olmayan hemen hemen tüm ülkelerde ve olanların bazılarında
profesyonel destek için bazı kriterlere uyulması ya da bazı prosedürlerin izlenmesi gerektiği önemli bir
noktadır. Bu istisnalar, okuma güçlüğü çeken öğrenciler için uzman desteği sınıf içinde mevcut olan
Danimarka, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık (İskoçya) ve İzlanda’da bulunabilir. Diğer tüm ülkelerde,
prosedür genellikle, öğretmen tarafından belirlenmesi ve ilk müdahalenin ardından, (eğitim) psikolog ve
konuşma terapistleri gibi diğer uzmanlar, daha ayrıntılı teşhis ve öğrencinin okuma zorluklarını
değerlendirmek için devreye girer. Bazı ülkelerde uzmanlar psiko-pedagojik hizmetlerde uzmanlaşmış
merkezlerde bulunur, yani onlar da okul dışındadır. Değerlendirme sonuçları öğretmen ve müdür
tarafından genellikle tartışılır ve önerilen önlemler istişare ve veliler ile uzlaşmadan sonra uygulanır.
Diğer bir deyişle, öğrencinin okuma güçlüklerini tespit edip destek tedbirleri hazır hale gelene kadar
uzunca bir zaman geçebilir. Prosedürler ne kadar uzun olursa, öğrencinin sınıfta sadece okumada değil
önemli diğer tüm okul konularında geride kalma olasılığı yüksek olur.
Örneğin, Kıbrıs’ta bir ilköğretim öğrencisi okuma zorluğu çekiyorsa, öğretmeni veliler ile işbirliği içinde
öğrencinin ihtiyaç ve güçlükleri hakkında bir rapor yazar. Bu ilk aşamada, öğretmen öğrenciye yardımcı
olmaya çalışır ve herhangi bir ilerleme olmazsa, müdür duruma dahil olur ve koordinatör olarak görev
yapar. Öğrencinin tüm öğretmenlerinin yardımı ile koordinatör öğrenci hakkında tüm ilgili bilgiyi toplar
ve sağlanan destekleri koordine eder. Öğrencinin gelişimi izlenir ve değerlendirilir ve ilgili belgeler
tamamlanır. İkinci aşamada, iki aylık bir süre içinde anne-babalar ve öğretmenler arasında en az iki
toplantıdan sonra öğrenci ilerleme göstermezse okul genellikle diğer profesyonellerden, eğitim
psikologlarından (EP) yardım ister ve öğrenci onlara başvurur. Bir başvuru yapıldığında, daha sonra AP
okula gider ve öğrenci, öğretmen, veli ve gerektiğinde diğer profesyoneller ile yakın bir çalışmayla
öğrenciyi değerlendirir. EP öğrenciye okuma güçlüğü tanısı koyarsa, öğrenci özel eğitim ihtiyacı var
olarak kabul edilir ve konuyla Özel Eğitim ve Öğretim Bölge Komitesi ilgilenir(20). Gerektiği durumda bir
çocuk psikoloğu, EP, özel eğitim öğretmeni, bir doktor, bir konuşma terapisti ve herhangi bir diğer
uzman da dahil olmak üzere farklı alanlardan oluşan bir ekip tarafından değerlendirme yürütülür.
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Komite genellikle EP, özel eğitim öğretmeni ve öğrencinin öğretmeninden değerlendirme ve önerilerle
bir rapor yazmasını ister. Raporlar hazırlandıktan sonra Komite, çocuğun ek eğitim desteği alıp
almayacağına karar verir.
Orta öğretim düzeyinde okuma zorluğu yaşayan öğrenciler için sağlanan destek ilköğretim
seviyesindekinden çok az farklılık gösterir. İlköğretim (ISCED 1) ve ortaöğretim (ISCED 2) eğitimini tek
21

bir yapı içinde düzenleyen Avrupa ülkelerinin hemen hemen tümünde ( ), zorunlu okullaşma boyunca
destek için benzer koşullar uygulanmaktadır. Tek değişiklik, Letonya’da ISCED 2 seviyesinde eğitim
yetkililerinin kelime geliştirme için çalışma kağıdı, test malzemeleri, farklı zorluk seviyelerinde metinler
olan ders kitapları gibi okuma güçlüğü çeken öğrencilere özel materyallerini sınıf öğretmenlerine
sağlamamasıdır.
Neredeyse diğer tüm ülkeler, yani tek bir yapısı olmayanlar, okuma güçlüğü çeken öğrenciler için
22

destek tedbirlerin ilk ve ortaöğretim düzeyinde büyük ölçüde aynı olduğunu rapor etmişlerdir ( ).
Kıbrıs ortaöğretimde hala okuma zorluğu çeken öğrencilere desteklerini artarak veren tek ülkedir.
Standart bir okuryazarlık testinin ardından okuma başarısı çok düşük olan bu öğrenciler, okuma yazma
bilmeyen olarak kabul edilir ve haftada 6 saat destek Yunanca sağlanır. Ancak, bu destek teşhis ya da
okuma güçlükleri ile ilgili hiçbir özel eğitimi olmayan Yunan konu alanı öğretmenlerince konular
Yunanca basitleştirilerek ve açıklanarak verilmektedir.
İrlanda, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), orta öğretim düzeyinde ek
destek, esas olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere odaklanmıştır. Buna ek olarak, İrlanda’da
ortaöğretim okulları önerilen materyaller, tanı testlerini de içeren araçlar, seviyelendirilmiş okuma
materyalleri ve okuma çalışma kitapları, oyunlar ve yazılımlar için mali destek almaktadırlar.

1.4 . 2 . O kuma güç lüğü olan öğre nc ilere ya rdım girişimleri
Öğrencilerin okuma zorluklar ile mücadele konusunda, uzmanlaşmış profesyonel kadrosu tek mevcut
destek şekli değildir. Bu bölümde, ilke ve ortaöğretimde okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı
olmak için ulusal düzeyde başarılı sayılan girişimlerden bazıları sunulmaktadır. Ulusal uzmanlardan
kendi ülkelerinde var olan üç iyi uygulama örneği sunmaları istendi, bu girişimler daha sonra kendi ana
23

amaçları ve faaliyetlerine göre sınıflandırıldı ( ). İyi uygulamaların listesi kapsamlı değildir, daha çok
okuma güçlüğü çeken ya da çekme riski altındaki öğrencilere okuma becerilerini geliştirme ve okuma
güçlüklerini önleme konularında verilen destekle ilgili Avrupa'da gerçekleştirilen girişimlerle ilgili genel
bir fikir vermek amaçlı örneklerdir.

(20)

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitim öğretimine ilişkin 113 (1)/1999 yasasına göre.

(21)
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Letonya, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, İzlanda,
Norveç ve Türkiye.
(22)

Belçika (Flaman ve Almanca konuşanToplulukları), Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Litvanya, Hollanda, Polonya,
Portekiz, Romanya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve Lihtenştayn.

(23)

İyi uygulamaların listesinin tamamı Ek’tedir.
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Ülke raporlarının çoğu en az iki başarılı girişimden bahsetmektedir, temel olarak sorunlarının erken
tanımlanması, öğrenme desteğinin sağlanması, öğretim materyali adaptasyonu veya okuma zorlukları
ile mücadele hakkında bilgi yayılması üzerinde durmaktadır. Bulgaristan, Estonya, Lihtenştayn ve
Türkiye’de bu alanda iyi uygulama örnekleri verilmemiştir.
Okuryazarlık için uzman öğretmenlerin okuma güçlüğü çeken öğrenciler için öğrenim desteği verdiği
ülkelerdeki girişimlere burada tekrar yer verilmemiştir (bkz. Bölüm 1.4.1). Ayrıca, bu bölümde özel
eğitim gerektiren öğrenme güçlüğü olan öğrencileri desteklemek için ülke girişimleri çalışmanın
kapsamı dışındadır.
Okuma zorluklar ile mücadele için iyi uygulama örnekleri arasında, erken teşhis ve / veya telafi
okuma güçlüklerine odaklanan kişiye özel ya da kolektif yaklaşımlar ya da her ikisinin birleşimi ile
çok sayıda girişimleri vardır. Örneğin, Norveç’te 'TRAS - Dil Gelişimi için Erken Kayıt’projesinin amacı
dil problemlerini okul öncesi aşaması kadar erken süreçte tespit ederek okuma yazma bozukluklarını
önlemektir. TRAS gözlemleyerek ve dinamik bir şekilde çocukla çalışmak için kullanılan gözlem
materyali sağlar. Benzer şekilde, Almanya’da sözde 'tuzak teli testi (tripwire test)' (LUST-1 Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter Test) öğretmenlerin bireysel öğrencilerin okuma zorluklarının
belirlenmesine yardımcı olması için ilköğretimde kullanım için geliştirilmiştir. Belçika’da (Fransız
Topluluğu), her üç yılda bir, okuma/ yazma alanında geliştirilmesi gereken yeterlilikleri sertifikası
olmadan dış değerlendirme, ilk ve ortaöğretim 2. ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenmektedir. Bu da,
öğretmenlere kendi öğrencilerinin performansını analiz etme ve daha sonra genel sonuçlarda
vurgulanan sorunları çözmek için geliştirilen didaktik araçların kullanım olanağını sağlar.
Okuma güçlüğü olan öğrencileri desteklemek için bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları kullanarak
girişimlerden biri de Avusturya’dadır (Kriteriengeleitete Individualisierung im (erst-) Leseunterricht). Her
öğrencinin ulaşması gereken bir takım kriterler oluşturarak okumayı öğrenme sürecini bireyselleştirmeyi
hedeflemektedir. Öğrencilerinin becerilerinin incelendiği sekiz haftadan sonra temel okuma becerilerinin
kazanılmasında en güncel öğretim yöntemleri ve araştırma bulgularına ilişkin bilgiye sahip eğitimli
öğretmenler sistematik bir okuma geliştirme programı vermektedirler. Öğrenciler, sağladıkları ilerleme
hakkında düzenli olarak test edilir ve tatmin edici sonuçlar elde edemeyenlere başarılı olana kadar
bireysel destek verilir. Fransa’da öğrencinin bir dönemin sonunda okuma becerilerindeki başarısı
düşükse, okumayı da içeren öğrencinin eksik becerilerine yönelik eylemlerle bireysel bir program
(Programme personnalisé de réussite éducative) geliştirilir. Okul eğitim personeli daha sonra bu
programların uygulanmasında yer alır.
Diğer girişimler öğrencilerin okuma becerilerini etkileşim ve öğrenciler arasında bilgi paylaşımı (işbirlikçi
öğrenme ile ilgili daha fazla bilgi için, Bölüm 1.1' e bakınız) yoluyla geliştirmeye odaklanmaktadır.
Örneğin, İrlanda’da 'Eşleştirilmiş Okuma' denilen girişimde zayıf bir okuyucu ile başka bir okuyucu
eşleştirilmiştir. Bu uygulamanın hem zayıf okuyucu hem de diğer okuyucu için öz saygı ve okuryazarlık
becerilerini geliştirmek açısından çok başarılı olduğu görülmüştür (Eğitim ve Beceriler Müdürlüğü,
2009). Çek Cumhuriyeti’nde uluslararası sivil toplum programında (Čtením bir psaním ke kritickému
myšlení) 'Eleştirel Düşünme Okuma ve Yazma' eğitimi alan öğretmenler ilk ve ortaöğretimde bazı
okullarda okuma atölye çalışmaları yürütmektedir. Bu atölye çalışmaları okuma zorluğu çeken
öğrenciler de dahil olmak üzere öğrencilere birlikte okuma ve okuduğunu tartışma olanağı sağlar.
Slovenya’da okuma güçlüğü olan çocuklar için Ljubljana’da bir devlet ilköğretim okulunda (Osnovna
Sola Dravlje) gerçekleştirilen programda çok çeşitli kelime oyunları üzerinden yeni kelimeleri öğrenme
ve anlamayı iyileştirilme faaliyetleri yürütülmüştür.
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Birleşik Krallık’ta (İngiltere) ( ) 'Ulusal Stratejiler Müdahale Dalgası' modeli okullardaki okuryazarlık
zorluklarıyla erken mücadele amacıyla bir dizi farklı yaklaşımı içermektedir. Bunlar, tüm çocukları
hedefleyen yaklaşımlar, örneğin, sistematik ses çalışması; küçük gruplar ve bire bir müdahalelerle
ulusal beklentilerin altında performans gösteren çocukları hedefleyen yaklaşımlar ve okuma güçlüğü
çeken öğrencilere bireysel olarak 'Okumayı İyileştirme' gibi yoğun müdahaleler. Çocuk, Okul ve Aile
Müdürlüğü yerel yetkilileri ve okulları ‘Her Çocuk bir Okuyucu' (ECaR) ulusal programı için destekler.
Bu program, en düşük başarıda yüzde 20 arasındaki beş ve altı yaşındaki çocuklara ek destek
verilmesi ve bu arada en düşük başarıda yüzde beşte olanlara da 'Okumayı İyileştirme’ sağlamayı
amaçlamaktadır.
Avrupa'daki bazı diğer girişimler okuma güçlüğü çeken öğrenciler için öğretim materyali
geliştirmeye odaklanmıştır. Birleşik Krallık’ta (İskoçya), 'Aktif Okuryazarlık Pilotu' daha büyük bir Kuzey
Lanarkshire Konseyi Okuryazarlık Projesi'nin bir parçası olarak, özellikle okuma gelişiminin erken
aşamalarında zorluklar yaşayan öğrencilerde ilerleme sağlamak ve tüm okuryazarlık seviyelerini
yükseltmek için geliştirilmiştir. BİT tabanlı öğretim materyali örneği, Avusturya’da ortaöğretimde normal
derslerle eş zamanlı kullanılan 'Okuma Zorluğu Çekenler için Bilgisayar Destekli Okuma Programı' dır.
Öğrenciler, yaklaşık 15 dakika sınıftan çıkıp günlük bilgisayar programı eğitimi alırlar. Program
öğrenciler için çekici ve yararlı bir destek aracıdır ve temel okuma becerilerinin edinildiği ve artık
öğretilmediği bir yaşta uygulanması etkilidir.
Son olarak, Avrupa'da okuma güçlüğü çeken öğrencilere yardımcı olmak için iyi uygulama örnekleri
arasında okuma zorlukları ile mücadele hakkında bilgi yaymayı amaçlayan girişimler vardır.
İsveç’te örneğin, bu okuma öğretim ve okuma zorluğu çekenlerle ile ilgili proje fikirlerinin bulunduğu
25

İsveç Eğitim Ulusal Ajansı tarafından geliştirilen bir web sitesi şeklindedir ( ). Web sitesi sonuçları ve
fikirleri ilgilenen tüm öğretmenlere yaymak için kullanıcı dostu ve somut bir yol olarak kabul edilir.
Portekiz’de ‘Portekizce Öğretimi Ulusal Planı', ilköğretimde Portekizce dil öğretiminde, özellikle de
okuduğunu anlama ve sözlü ve yazılı iletişim öğretimi geliştirmek için bir girişimdir. Program için
başvuran her okuldan bir öğretmen, bir yıl boyunca yükseköğrenim kurumunda eğitim almak üzere
seçilir. Ertesi yıl, bu öğretmen okulundaki öğretmenlere öğrendiklerini artıracaktır.
Hollanda’da 'Dr. Mommers Ödülü' öğretim uygulamalarını geliştirmek için bir girişimdir ve tüm okullarda
amaçlanmaktadır. Okuma ve dil eğitimi konusunda mükemmel sonuçlar elde etmek ve böylece,
öğretim kalitesini artırmak için diğer okullara ilham kaynağı olan okullara verilir. İspanya’da benzer bir
girişim 'Araştırma ve Eğitimde Yenilik Ulusal Ödülleri' okuma zorluklar da dahil olmak üzere çeşitli
konularla ilgili projelere ödüller verir.

(24)
(25)

Referans tarihi 2009/10, 31 Mart 2010’a kadar.
Bkz. http://www.skolverket.se
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Sonuçlar
Birkaç yıldır okuma araştırma sonuçları, çocukların ve gençlerin okuma becerilerini nasıl kazandığını ve
okuma becerilerini geliştirmede hangi öğretim yaklaşımlarının en etkili olduğu göstermiştir. Okuma
okuryazarlık ile ilgili resmi yönetim belgeleri (merkez müfredatı) incelenmesi çoğu ülkede bu belgelerin
genellikle öğrencilerin başarılı okuyucuları olmak için literatürde önerilen uygulamaları yansıttığını
gösterir.
Çocukların sözel dil gelişimi, okuma becerileri ediniminde çok önemlidir. Araştırmalar, erken yaşta
sistematik okuma eğitiminden önce ses ve fonemik farkındalığın yaratılmasının sonraki öğrenme için
temel olduğunu gösterir. Avrupa merkezi müfredatlarının çoğunda okul öncesinde okuryazarlık
becerilerini geliştirmek için öğrenme hedefleri veya konuları yer almaktadır. Ayrıca, erken okuma
becerilerine verilen önemin artırılması da beş Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen son reformlar
sayesinde görülür.
Sesbilgisi eğitimi de çok önemli bir rol oynar ve araştırmalar bunun sistematik olması gerektiğini
göstermektedir. Çoğu Avrupa merkezi müfredatı bu tür eğitimi önerir. Karmaşık yazım ve hece yapıları
olan dilde okumayı öğrenenler yazımı tutarlı bir dilde okumayı öğrenenlerden daha uzun sürede
sesbilgisini öğrenirler. Öğrencilerin karmaşık yazım ve hece yapıları ile dil öğrendikleri ülkelerde
(Danimarka, İrlanda, Fransa, Portekiz ve İngiltere) yönetim belgeleri ilköğretim boyunca sesbilgisi
eğitimi verilmesi gerektiğini tavsiye eder.
Tüm ülkeler, hem ilköğretim hem de ortaöğretimde okuduğunu anlama öğrenme hedeflerine yer verir.
Bu da her yaşta anlama stratejileri öğretme ihtiyacına ilişkin kapsamlı araştırmaları yansıtır. Bu
araştırmalar, bu eğitimin öğrencilerden beklenen metinleri anlama ve hatırlamalarına ilişkin bir dizi
stratejiye dayandırılması gerektiğinin önemini vurgular. Ancak, yönetim belgelerine göre bu uygulama
yaygın değildir çünkü ülkelerine yaklaşık üçte biri öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek amacıyla
ilköğretimde beş ya da altı temel stratejinin öğretilmesini önerir ya da şart koşar. Ayrıca, PIRLS 2006
uygulamada öğretmenlerin okuduğunu anlama öğretiminde sadece özetleme stratejilerini kullanma
eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Ortaöğretim düzeyinde ise beş ülke veya bölgedeki yönetim belgeleri temel stratejileri geniş bir
yelpazede ifade etmeye devam eder. Çeşitli ülkeler ortaöğretim düzeyinde okuduğunu anlama
stratejilerine ilköğretim düzeyinde olduğu kadar odaklanmamaktadırlar. Zaten ilköğretimde
diğerlerinden daha az kullanılan stratejilerin (yani, bilgi birikimi kullanma, kişinin kendi anlama ve görsel
temsillerini kontrol etme) yanı sıra okuduğunu anlama meta-bilişsel boyutu (ve kendi okuma süreçlerini
inceleyen öğrenciler) ortaöğretim düzeyinde daha az görülür. Ancak, anlamayı kendi kendine izleme ve
meta-bilişsel boyut bağımsız ve nitelikli okuyucular oluşturmada önemlidir. Müfredat belgelerinin içeriği
ve öğretilen müfredat arasında doğrudan bir bağlantı kurulmamış olmasına rağmen, okuduğunu
anlama stratejileri öğretiminin ilk ve ortaöğretim düzeyi arasında düşüşle farklı ele alınması bazı soru
işaretleri yaratmaktadır.
Okullardaki uygulamalar üzerine toplanan bilgilere göre ulusal müfredatta belirtilmese de yaygın olarak
kabul gören bazı okuduğunu anlama stratejileri, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından
kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak öğretmenler özel öğretim yöntemlerini başlangıç eğitimlerinde
kullanmak üzere yeterince eğitilmiş olmadığı durumlarda, ulusal müfredat belgelerindeki referanslar
okuma öğretiminin tüm önemli unsurlarına onların dikkatini çekmek ve uygulamada yararlı önerilerde
bulunmak için yardımcı olabilir. Bunda başarılı olunamadığı takdirde, öğretmenler uygun öğretim
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yöntemlerini kurslara katılarak, meslektaşlarıyla tartışarak ya da ilgili bilgiyi kendileri araştırarak
öğrenmelidirler. Bu şartlar altında, uygun öğretim yaklaşımlarını bulma öğretmenlerin sorumluluğudur
ve sonuçlar kişisel yeterlik ve inisiyatiflerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Araştırma okumayla ilgilenmenin okuma becerileri edinimine katkıda bulunduğunu ve öğrenci katılımını
teşvik etmek için kullanılan çeşitli yöntemler var olduğunu göstermektedir. Metin tabanlı işbirlikçi
öğrenme, çeşitli okuma materyalleri sunma, öğrencilere istediğini okuma olanağı sağlama, kitapların
değerli olduğu yerlerin ziyaret edilmesi Avrupa merkezi müfredatı ve araştırmalar tarafından önerilen en
önemli yöntemlerden bazılarıdır.
Yirmi altı ülke veya bölgede ilköğretim ve onsekizinde ortaöğretim düzeyinde müfredatlar okuma ile ilgili
işbirlikçi öğrenme konusunda yönerge içerir. Bunların çoğu aynı zamanda öğretmenlerin farklı okuma
materyalleri kullanmasını önerir. Ancak, bunlardan 9’u öğrencilere okuyabilecekleri örnek edebi
eserlerin ve yazarların listeleri sağlar. Bu listeler, ancak sabit değildir ve öğretmenlerin öğrencilerinin
becerileri ve eğilimlerine uygun kitapları seçebileceği kadar geniştir. Danimarka müfredatı zorunlu
eğitim bitmeden öğrencilerin Danimarka kültürünün önemli yazarlarından oluşan 15 edebi okumasını
önerir.
Araştırmalara göre öğretmenlere (ve öğrencilere) tanımlanmış öğrenme hedeflerine yönelik öğrencilerin
güçlü ve zayıf yönleri ile ilerlemeleri yönünde önemli bilgiler verdiğinden, değerlendirme öğretimin
temel bir unsurudur. Ancak, sadece altı ülke ya da bölgede yönetim belgeleri öğretmenlerin öğrenci
performansını değerlendirmesine yardımcı olacak başarı ölçeği içerir. Başarı ölçekleri öğretim sürecinin
sonuçlarını daha net ve daha görünür hale getirmek için de katkı sağladığından kullanılabilir.
Araştırma bulguları okuma zorlukları ile mücadele için başarılı stratejileri ve uygulamaları vurgularken,
müfredat sorunu nadiren ele alınmaktadır. Okuma zorluğu çekenlere destek verilip verilmemesi ya da
ne tür destek verilmesi gerektiğine sınıfta öğretmenlere kalmıştır. Okuma okuryazarlık konusunda
uzmanlaşmış olan ve öğrencilerinin Okuma zorlukları ile ilgili öğretmenlere destek verebilecek
profesyonel kadro Avrupa ülkelerinin sadece bir kaçında bulunmaktadır. Sadece İrlanda, Malta, Birleşik
Krallık ve beş İskandinav ülkesinde ilköğretim öğretmenleri uzman okuma öğretmenlerden sınıfta
yardımcı olmak için destek isteyebilir.
Birçok ülkede, konuşma terapisti, psikolog veya diğer uzmanlar bazen sınıf içinde ancak genellikle sınıf
ve okul dışında okuma zorlukları ile ilgili rehberlik ve destek sunmaktadır. PIRLS 2006’ya göre, AB
öğrencilerinin yaklaşık %44’ünün sınıfında öğretmenleri ile birlikte çalışan bir destek kişi mevcuttur.
Ancak, bu sayılar okuma zorluğu çekenlere yardımcı olacak belli becerileri yetersiz olan öğretmen
asistanı ya da yetişkinleri de kapsamaktadır. Okuma uzmanı dördüncü sınıf öğrencilerinin %75’i için
erişilebilir durumda değildir. Buna ek olarak, çoğu Avrupa ülkesinde öğrencilerin okuma zorlukları ile
mücadelede başarılı girişimler vardır. Bunlar da genelde telafi eğitimi şeklinde sorunların erken teşhis
edilmesi, eğitim materyallerinin adaptasyonu veya öğretmen eğitimine odaklanır.
Destek veren ülkelerde bile öğrenciler gerekli profesyonel desteğe erişimde zorluklarla karşılaşabilir.
Sınıf öğretmeni gereğinden fazla düzeyde ilgiye ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmede genelde ilk
kişidir. Ancak, uluslararası anket verileri öğretmenlerin desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sayısı hafife
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alma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Okuma güçlüklerini teşhiste öğretmenlerin sınıf etkinlikleri
gözlemlerine ek olarak standart değerlendirme araçlarının kullanılması yararlı olabilir. Ayrıca, bir
öğretmen, bir öğrencinin okuma güçlüğü olduğunu farketse de bazı durumlarda ek destek isteme ve
elde etmek için idari prosedürler çok uzundur. Bunun sonucu olarak, desteğin gecikmesiyle öğrencinin
sadece okumada değil diğer derslerde de geri kalma olasılığı artar.
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BÖLÜM 2: OKUMA ÖĞRETİMİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BECERİLER
Bir önceki bölümde de vurgulandığı gibi, okuma öğretimi karmaşık bir süreçtir. Nasıl okumamız
gerektiğini öğretmek ve bir çocuğun okuma becerilerini geliştirmek okuma gelişimi ve öğretim
yöntemleri, sınıf yönetimi ve uygun malzeme bilgisi de dahil olmak üzere kapsamlı öğretim teori ve
pratik gerektirir. Buna ek olarak, öğretmenlerin etkili öğretme stratejileri ile ilgili güncel araştırmaları
takip etmesi gereklidir. Kısacası, okuma öğretimi sürekli mesleki gelişim ile öğretmen eğitim sırasında
edinilen ve daha da artırılması gereken çeşitli becerileri gerektirir.
Bu bölüm okuma öğretimden sorumlu öğretmenlerin eğitim ve gelişiminde gerekli unsurları öne çıkaran
bir literatür taraması ile başlar. Uluslararası anket verilerinin ikincil analizi, Bölüm 2.2 'de yer alır.
Öğretmen eğitimi ve öğretmenlerin okuma yaklaşımları (PIRLS 2006 verilerine göre) arasındaki ilişkiyi
ve okuma ile ilgili konular (TALIS 2008 verileri kullanarak) işleyen öğretmenlerin süregelen mesleki
gelişim (CPD) kalıplarını inceler. Bölüm 2.3, okuma öğretimi için gerekli bilgi ve becerilerle ilgili eğitim
dili öğretimine ilişkin ulusal politikaları ve CPD öğretmen eğitimini tanımlar.

2.1. Okuma öğretmeni yetiştirmeyle ilgili akademik literatür
Avrupa Komisyonu (2008c), öğretim elemanlarının kalitesini Avrupa'nın ekonomik ve sosyal kalkınma
hedeflerine ulaşmak için hayati önem taşıyan öğrencilerin akademik başarısının temel
belirleyicilerinden biri olarak vurgulamaktadır. Çağdaş eğitim dünyasında öğretmenlik mesleğinin
talepleri daha çeşitli ve giderek karmaşık hale gelmiştir. Öğretmenlerden beklenenler şunlardır:
•

araştırma odaklı uygulayıcılar;

•

kültür ve dil çeşitliliği olan sınıfları yönetme;

•

öğretim biçimini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre adapte etme esnekliği;

•

kültür ve cinsiyet konularına duyarlı olma;

•

dezavantajlı öğrencilere ve öğrenme ya da davranış sorunu olan öğrencilere etkili yardım

sağlama.
Buna ek olarak, yeni teknolojiye, hızla gelişen bilgi ve yeni yaklaşımlara ve öğrenci değerlendirmesi
yeni yaklaşımlarına ayak uydurmak öğretmenlerin karşı karşıya olduğu birçok zorluklar arasında yer
almaktadır.
Çeşitli çalışmalara göre, daha az elverişli bir sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan dezavantajlara
rağmen kaliteli eğitim, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırabilir. Örneğin, Wenglinsky (2000) öğretim
kalitesinin sosyo-ekonomik statü boyutu ile karşılaştırıldığında Amerikalı öğrencilerin matematik ve
bilim (8. sınıfta ulusal standart değerlendirme ile ölçülen) alanındaki performanslarına daha fazla etkisi
olduğuna dair bulgular sunmuştur.
Öğretmenlerin öğrencilerin okumayı etkili bir şekilde öğrenmesini sağlayan kilit bir rol oynadığı kabul
edilmektedir. Amerikan Öğretmenler Federasyonunun tahminlerine göre etkili bir öğrenme ortamında
okumayı öğrenmede öğrencilerin sadece küçük bir yüzdesi ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır (Amerikan
Öğretmenler Federasyonu, 1999).
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Bir dizi çalışma, öğretim nitelikleri ile öğrencilerin okuma başarısı arasındaki bağlantıları vurgular.
Bunlar da temel amacı öğrenme çıktılarını etkileyecek eğitim faktörlerinin kapsamlı araştırılmasını
içerir. Örneğin, Texas’ta yaklaşık 900 okul bölgesini kapsayan geniş ölçekli bir veritabanı kullanarak,
Ferguson (1991) öğretmenlerin kamu sertifika sınavındaki pedagojik becerileri ve konu bilgisi ile
ölçülen öğretim kalitesinin etkisini araştırmıştır. Öğrenci başarısı varyant için ilk ve ortaöğretimde çok
güçlü bir açıklayıcı faktör olarak tespit etti. Daha yakın zamanlarda, Myrberg (2007) İsveç’te hem devlet
hem de özel okullarında resmi öğretmenlik eğitimi alan öğretmenlerden eğitim alan 3. sınıf
öğrencilerinin PIRLS 2001’de daha başarılı oldukları görülmüştür.
Öğretmen eğitimi ile öğrenci okuma başarısı arasındaki bağlantı üzerinde duran mevcut çalışmalar da
benzer sonuçlar vermektedir. Darling-Hammond (1999) ulusal eğitim sürecini değerlendirme okuma
puanlarını kullanarak sertifika sahibi olma ile okuma başarısı arasında ilişki kurmuştur. Sertifikalı
öğretmenler tarafından öğretilen öğrencilerin onaylı olmayanlar öğretmenler tarafından öğretilenlerden
daha yüksek okuma başarısı puanı aldığı sonucuna varmıştır. Aynı araştırmacı (Darling-Hammond,
2000a), Amerika’da yaptığı öğretmen kalitesi ve öğrenci başarıyla ilgili kapsamlı incelemede öğretmen
yeterliklerinin tutarlı ve doğru bir şekilde öğrenci başarısının göstergesi olduğunu ortaya koymuştur.
Bu literatür taraması temel iki soruya cevap aramaktadır:
•

Okuma becerilerinin etkili öğretimi için öğretmenlerin hangi becerilere sahip olması gereklidir?

•

Öğretmen eğitimi ve CPD’nin hangi unsurları öğretmenleri daha etkili okuma öğretimine
hazırlamaktadır?

2.1 .1 . E tkili okuma öğretimi iç in gerek li beceriler
Uluslararası Okuma Derneğine göre (IRA, 2007) etkili okuma öğretmenleri bilgili, stratejik, adaptif ve
yansıtıcıdır, yani onlar okuma bilimini anlar ve ilgi çekici ve motive edici öğrenme stratejilerini nasıl
kullanacaklarını bilirler. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okuma Paneline göre,
‘Öğrencilere tüm seviyelerde okuduğunu anlama stratejileri öğretmek karmaşıktır.
Öğretmenlerin sadece metin olarak sunulan içeriği sağlam kavraması değil stratejiler
hakkında yeterli bilgiye sahip olarak hangi stratejilerin hangi öğrenciler ve içerik için en etkili
olacağını ve strateji kullanımını en iyi nasıl modelleyip öğreteceğini bilmesi gereklidir'.
(NICHD 2000, s. 15)
Amerikan RAND Okuma Çalışma Grubu (2002), etkili okuma öğretmenlerinin, ilk ve ortaöğretimde
aşağıdaki davranışları gösterdiği tespit edilmiştir:
• öğrencilere çıkarım yapabilecekleri ve metnin ötesinde düşünebilecekleri kaliteli sorular
sorarlar;
• okuyucuların okudukları metin, kişisel hayatları ve deneyimleriyle ilgili bağlantılar kurmasına
yardım ederler;
• uygun zorluk seviyesinde okuma materyalleri ile öğrencilere uygulama olanağı sağlarlar;
• enformel değerlendirmeler yaparak okum gelişimini izlerler.
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Birçok Avrupa ülkesinde okuma güçlüğü çeken ergenler bağlamında, ADORE projesi bilimsel raporu,
öğretmenlerin kendilerinin ve öğrencilerin okuma ve düşünme süreçlerine için odaklanmak için
fırsatlara ihtiyacı olduğunu vurgulamaktadır (Garbe ve ark, 2009). Ayrıca, kapsamlı akademik hazırlığın
yanı sıra, okuma öğretiminde uzmanlık süreç içerisinde bir 'uyarlanabilir bir kalite' olarak geliştirilmelidir.
Öğretmenler sınıftaki öğrenciler artan demografik çeşitliliğini, okuryazarlık bağlamının genişlemesini ve
mevcut malzemenin giderek daha fazlalaşmasını dikkate alarak, kendi uzmanlığını sürekli geliştirmesi
gereklidir.

2.1.2. Etkili okuma öğretimi için başlangıç eğitimi ve sürekli profesyonel gelişim
Öğretmen eğitiminin okumada öğrenci başarısı üzerinde güçlü bir etkisi olsa da öğretmenlerin okuma
öğretimine hazırlanması genç bir bilim dalıdır (Moats, 2004). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
okuma öğretmeni eğitimine ilişkin ampirik araştırmanın meta-analizinde Risko ve ark. (2008), konuyla
ilgili 82 araştırmanın küçük ölçekli olma eğilimini araştırdılar. Meta-analiz araştırma bulgularının
öğretmen eğitim programlarının öğretmenlerin ileride eğitim verecekleri sınıflarda öğrenci başarısını
etkileyecek belli özelliklerini tanımlamada yetersiz olduğunu göstermektedir.
Aşağıdaki iki bölümde okuma öğretimi hazırlığıyla ilgili çalışma bulguları ve sonuçlarını sunar. Ancak,
ABD eğitim sistemindeki çalışmaların Avrupa'daki araştırmalara eşdeğer eksikliği göz önüne
alındığında, aşağıdaki bölümler Avrupa’daki ülkeler arasında geçerliliğini sınırlayabilir.

Okuma öğretimi için başlangıç öğretmen eğitimi
Öğretmen eğitiminin uzunluğu ve içeriği öğrenci başarısını muhtemelen etkileyen iki etkili yöndür.
Darling-Hammond (2000b), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki(ABD) düzenli devlet onaylı öğretmen
eğitim programları ile kısa vadeli programları karşılaştırıldığında, kısa vadeli olanlar hakkında birkaç
tereddüdü dile getirdi: Konuya özel pedagoji yerine daha genel öğretmen becerilerine; bir dizi yöntem
yerine tekil tekniklere ve yöntem ya da teori yerine anında müdahalelere odaklanma eğilimi vardır. Etkili
öğretmen eğitimi almayan öğretmenler tek bir bilişsel ve kültürel bir bakış açısına sahiptir ve
kendilerinden farklı deneyimleri, bakış açıları ve bilgi tabanları olan öğrencileri anlamada sık sık zorluk
çekerler. Genişletilmiş programların (genellikle beş yıllık programlar) daha etkili olduğu görülmektedir.
Bu programları takip eden öğretmenler, öğretimi rutin olmayan bir uğraş olarak gördüklerinden farklı
öğrencilere ulaşabilirler.
Son yıllarda, IRA araştırmaları ABD’de öğretmenleri okuma öğretmek için hazırlama çabalarına
yoğunlaşmıştır. İlköğretim Öğretmen Hazırlığı Üstün Başarı IRA Komisyonu okuma öğretimi için
ABD’de kaliteli üniversite programlarını belirlemiş ve seçmiştir. Üç yılda 101 mezunu ilköğretimdeki
uygulamalarını izleyerek ve öğretim kalitelerini ölçerek izlemişlerdir (IRA, 2003). Bu çalışmada,
öğrencilerin standart testlerde diğer deneyimli öğretmenlerin öğrencilerinden daha iyi okuduğunu
anlama puanları aldığı programların ortak özellikleri vurgulanır. Daha sonra IRA, Okuma Eğitim
Öğretmen Görev Gücü tarafından yürütülen okuma öğretmeni eğitimi alanındaki ampirik çalışmaları
kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek (Risko ve ark, 2008) bulgularını tamamladı.
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Çeşitli araştırma türlerinin sentezi IRA’nın öğretmen hazırlığına dahil edilmesi gereken altı önemli
unsurları vurgulamasını sağlamıştır:
•

‘Araştırma ve teori temeli- Öğretmenlerin eğitime ilişkin etkili bir şekilde karar vermek için dil ve
okuma gelişimini, öğrenme kuramları ve motivasyonu tamamen anlamaları gerekir.

•

Kelime düzeyinde eğitim stratejileri- Öğretmenler, öğrencilerin kelime anlamı bilgisini
geliştirmek için çoklu stratejiler ve kelime tanımlaması için stratejiler kullanmaya hazırlıklı
olması gerekir. Bu çalışma, sözel dil için fonemik temel, sesbilgisi öğretimi ve kelime tanıma ile
kendini izlemeyi destekleyen sözdizimi ve anlambilim içerir.

•

Metin düzeyinde kavrama stratejileri - Öğretmenler okuyucuların metin anlamını oluşturmak ve
anladığını izlemek için kullanabileceği birden fazla stratejiyi öğretmeye hazırlıklı olmalıdır.
Kelime (kelime anlamı) ve akıcılık öğretiminin anlamayı ve çoklu bakış açılarını göz önünde
bulunduran eleştirel metin analizi için kapasite geliştirmeyi nasıl desteklediğini anlamalıdır.

•

Okuma-yazma bağlantıları- Öğretmenlerin, anlamaya destek olarak yazmayı edebi ve
bilgilendirici metinler okumayla ilişkilendirecek stratejileri öğretmeye hazırlıklı olması gereklidir.
Yazma kuralları öğretimine de dikkati çekmektedir.

•

Eğitim yaklaşımları ve materyaller- Öğretmenler çeşitli eğitim stratejileri ve materyalleri seçici,
uygun ve esnek bir şekilde kullanmaya hazırlıklı olmalıdır.

•

Değerlendirme - Öğretmenler karar verme ve kendilerine dönük yorumlama yapmayı
destekleyecek uygun değerlendirme tekniklerini kullanmak için hazır olmalıdır. (IRA 2007, s. 2)’

Bu altı unsuru göz önüne alarak etkili öğretmen hazırlığı öğrencilerin nasıl başarılı okuyucu
olabileceğine ve öğretmenlerin eğitimle nasıl destek vereceklerine odaklanan araştırmalara
dayanmalıdır.
Öğretmen eğitim programlarına ilişkin 2003 IRA araştırması çeşitli saha deneyimleri ile bilgi tabanını
eşleştirmenin önemini vurgulamaktadır. Teori ile uygulama arasındaki ve okul ile üniversite öğretim
üyeleri arasında etkili bağ, mükemmel öğretmen hazırlık programlarının özelliği olarak kabul
edilmektedir (Darling-Hammond, 2000c). Çeşitli ders ilgili saha deneyimleri okuma öğretim için
mükemmel bir model olabilir ve bu da öğretmen hazırlığı için önemlidir (Hammond ve Bransford
Darling, 2005). Teori ve uygulama arasında iyi bir denge, öğretimin öğrencilerin öğrenme ve
gelişimleriyle yakından bağlantılı olan sorun çözme ya da uygulamalı araştırma yapma olarak
görülmesini sağlar(Garbe ve ark, 2009).
Öğretmen adayları için, bilgilerini alan deneyimlerinde uygulama etkili okuma öğretimi ile tutarsız olan
önceki inançlarını yeniden oluşması için fırsat sağlar. Yukarıda bahsedilen Öğretmen Eğitim Görev
Gücü incelemesi, öğrenci öğretmen inançlarındaki değişimlerin kurs süresince verilen teorik temeller
arasındaki tutarlılık ve dikkatli bir şekilde yapılandırılmış ve denetimli saha deneyimi ile ilgili
olabileceğini düşündürmektedir. Bu tür değişiklikler, aday öğretmenlerin okuma güçlüğünün sadece ev
faktörleri ile ilgili olabileceğini düşünmeleri yerine okuma zorluğu çekenlere öğretebilme becerilerine
güven duymalarına neden olabilir.
Stajın yanı sıra, teorik temeller de öğretmen eğitim programı derslikleri içinde gösterilebilir. Yukarıda
belirtilen inceleme ana bulguları doğrultusunda öğretmenliğe yeni başlayanlar ders kitaplarında
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okuduklarının yerine üniversitede gösterilen ya da stajlarda uyguladıkları uygulamaları kullanma
eğilimindedirler. Öğretmen eğitim programının etkisinin ‘öğrenme ve yapma’ öğretim yaklaşımı
kullanıldığında daha güçlü olduğuna bulgular vardır.
Okuma değişen doğası, günümüzün iletişim teknolojileri nedeniyle önemli bir araştırma dayanarak, IRA
(2009) da bu yönünü ilk öğretmen Eğitim dikkate alınması gerektiğini savunuyor. Pratik açıdan
bakıldığında, sürekli ortaya çıkan yeni medya öğretmenler tarafından adaylarının gerekli becerileri
öğrencileri yetkin yapmak için yöntemler arasına alması gerekir.

Okuma eğitimi için sürekli profesyonel gelişim
Öğretmenler için etkili profesyonel gelişim okuma başarısı artırmak için önemli bir anahtardır. Araştırma
sonuçlarına göre, başarılı mesleki gelişim uzun vadeli bir bakış açısını gerektirir. Biancarosa ve Snow
okuma becerileri öğretimi için mesleki gelişiminin önemini açıkça belirtmiştir:
'tipik bir kerelik atölye, hatta kısa vadeli bir dizi atölye faaliyetini ifade etmez, ancak devam
eden, uzun vadeli mesleki gelişim öğretmenin bilgi ve uygulamalarında kalıcı ve olumlu
değişiklikleri teşvik etme eğilimindedir’. (Biancarosa ve Snow 2006, s. 20).
Kaliteli mesleki gelişimin özelliklerini tanımlarken, Anders ve ark. (2000) kısa vadeli atölye çalışmaları
ve seminerler dışında çeşitli destek ihtiyacını vurgulamaktadır.
Okuma becerileri öğretiminde kaliteli mesleki gelişim aynı zamanda okul çapında ve okuma uzmanları
arasında kolektif bir boyut gerektirir. Snow ve ark. (2005), okuma öğretmenlerinin CPD’sine
baktıklarında, bu mesleki gelişimin okullarda öğretmenler arasında paylaşılan bilginin üretilmesine yol
açmasının önemini vurguladı. Okuma öğretiminde mesleki gelişim (sadece sınıf öğretmenleri değil aynı
zamanda okuryazarlık uzmanları, öğrenme kaynağı personeli, kütüphaneciler ve yöneticileri de içeren)
kapsayıcı olmalıdır. Okul personelinin tüm personele yönelik ergen okuma gelişimini destekleyen
öğretimi ve kurumsal yapıları geliştirecek bir yaklaşımı teşvik ederek ekip odaklı olmalıdır (Biancarosa
ve Snow, 2006).
Böyle bir perspektif, 'profesyonel bir öğrenme topluluğu (Stoll ve ark, 2006) kavramı ile ilgilidir.
Öğretmen gelişimini desteklemek için tasarlanmış olan bu topluluklar, ortak değerleri ve vizyonları yanı
sıra, öğrencilerin öğrenme için kolektif sorumluluk almaları ile karakterize edilebilir. ADORE Proje
araştırma raporu, bu tür ekiplerin okullarda ergen okuma öğretimini geliştirmek için birlikte nasıl
çalıştığını göstermektedir:
'Profesyonel geliştiriciler, ideal olarak farklı alanlarda işbirliğindeki okul ekipleri olan bu
toplulukların, öğrenci çalışma veya sınıf performans örneklerini incelemek için bir araştırma
şeklini uygulamalarını ve başlangıç öğrencilerinin alan odaklı okumalarını geliştirmelerini
önerirler.' (Garbe ve ark 2009, s. 211).
Son olarak, mesleki gelişim, araştırma ve kendi uygulamalarını yorumlama becerilerini geliştirmek için
kendi öğrencileri ile kullanacakları benzer öğrenme faaliyetleri olan öğretmenleri içermelidir (OECD,
2005b). Gerçekten de, öğretim uygulamalarında araştırma ve nedeni kullanmaya yönelik
seminerlerinde Stanovitch ve Stanovitch (2003) eylem araştırmalarının öğretmen eğitim programları ve
sürekli mesleki gelişim çalışmanın odak noktası olması gerektiğini vurgulamışlardır. Öğretmenler
değişim yönünde hareket ederken, kendi uygulamalarını sistematik olarak yansıtmak için fırsatlar ve
araçlara ihtiyaç duyar(Anders ve ark, 2000).
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2.2. Okuma için öğretmen eğitimi - Uluslararası ar aştırm a bulgul arı
Okuma ile ilgili konuları öğreten öğretmenlerin eğitimi ile ilgili tartışmalar iki bölümden oluşmaktadır.
Dördüncü sınıf öğrencilerine okuma öğreten öğretmenlerle ilgili PIRLS 2006 (çalışma hakkında daha
fazla bilgi için, bkz. Bölüm ‘Okuma başarısı: Uluslararası Araştırma Bulguları') verilerinin analizi ile
başlar. Öğretmenlerin uzmanlaşması ve öğretmenlerin okuma yaklaşımları arasındaki ilişkiyi
vurgulayan öğretmen eğitimi düzeyi ve içeriği analiz edilir. Bölümün ikinci kısmı OECD Uluslararası
Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) 2008’in ISCED 2 öğretmenleri verilerine dayanmaktadır.
Okuma, yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi üzerinde durulmaktadır.

2. 2. 1. Ö ğ r e t m e n l e r i d ö r d ü n c ü s ı n ı f ö ğ r e n c i l e r i n e o k u m a
öğretmeye hazırlama
Öğretmenlerin eğitim seviyesi
2006 yılında AB’de dördüncü sınıf öğrencilerinin % 55’i üniversite diplomasına sahip öğretmenlerden,
1

% 22’si 2 ya da 3 yıl mesleki yüksekokul öğrenim görmüş öğretmenlerden eğitim almışlardır ( ). Çoğu
ülkelerde dördüncü sınıf öğrencilerinin çoğu, Danimarka, Macaristan, Hollanda, Polonya, Slovakya ve
Norveç %90’ı veya daha fazlası bir üniversite derecesi olan öğretmenlerden eğitim almışlardır (Mullis
ve ark., 2007, s. 198). Beş eğitim sisteminde öğrencilerin çoğunluğu yüksekokulda 2-3 yıllık mesleki
öğrenim görüş öğretmenlerden eğitim almıştır (Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), Almanya,
Lüksemburg ve Avusturya).
Çoğu Avrupa ülkesinde son birkaç on yılda sınıf öğretmenliği için gerekli olan eğitim seviyesi
yükseltilmiştir. Sınıf öğretmenleri akademik odaklı üniversite programlarından mezun olmaktadır; daha
düşük niteliklere sahip öğretmenler mesleğe birkaç yıl önce başlamıştır. PIRLS 2006 yılında katılan
Avrupa ülkeleri arasında sadece İtalya ve Romanya’da üniversite derecesi olmayan (sırayla %66 ve
%54) öğretmenler öğrencilerin çoğuna eğitim vermektedir (Mullis ve ark, 2007, s. 198). Bu ülkelerdeki
durum değişmektedir, ama her biri farklı bir yol izlemiştir. İtalya’da ilköğretim için temel öğretmenlik
eğitimi 1998-1999’den beri üniversite seviyesinde düzenlenmektedir, böylece üniversite mezunu
öğretmen sayısı giderek artmaktadır. Bunun aksine, Romanya’da 2000-2005 döneminde öğretmen
azlığı yüzünden lise seviyesinde öğretmen eğitim programları yeniden başlatılmıştır.
PIRLS 2006 verileri daha yüksek eğitimli öğretmenlerin genç ve daha az deneyimli olduğunu
göstermektedir. Avrupa ülkelerinde ortalamada dördüncü sınıf öğretmenleri üniversite diploması olan
yaklaşık 15 yıllık öğretmenlik deneyimi olan ve 30 ila 39 yaş arasındadır. 2-3 yıllık meslek
yüksekokulundan mezun olanların çoğunluğu 40 ile 49 yaş arasında ve yaklaşık 20 yıllık eğitim
deneyimine sahiptir. Bulgaristan, İspanya, Fransa, Slovenya ve İsveç’te nesillerin etkisi açıktır.
Örneğin, Fransa’da 40 yaşından fazla olan ortaöğretim diplomaları olan öğretmenler öğrencilerin
%18’ine eğitim vermektedir. Bu ayrım, bir üniversite diplomasının resmi bir gereklilik haline geldiği 1979
yılında ortaya çıktı. Bu noktaya kadar Fransız sınıf öğretmenliği için gerekli yeterlilik düzeyi lise
eğitimine eşdeğer olmuştur.

(1)

Burada ve başka yerlerde, Eurydice’in h es apl adı ğı AB ort al amas ı s a d e c e ç a l ı ş m a y a k a t ı l a n A B -27 ülkelerini
kapsar. Ülkelerin katkılarının büyüklüklerine göre oranlandığı ağırlıklı bir ortalamadır.
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Öğretmen eğitimi müfredat içeriği
Öğretmen eğitimi tartışılırken sadece seviyesi ve süresini değil, aynı zamanda içerik ve uzmanlık alanı
da dikkate alınmalıdır. PIRLS 2006 öğretmenlerin başlangıç eğitiminde şu dokuz unsuru ne derece
aldıkları hakkında veri toplamıştır: Dil, edebiyat, pedagoji / okuma öğretimi, psikoloji, telafi okuma,
2

3

okuma teorisi, çocukların dil gelişimi, özel eğitim ve ikinci dil öğrenimi ( ). Analiz ( ) dördüncü sınıf
öğrencileri öğretmenlerinin üç temel uzmanlık alanını ortaya çıkarmıştır. Uzmanlık alanlarından biri dil
ve edebiyat, ikincisi ikinci dil öğretimidir. Okuma ('Okuma öğretimi' endeksi olarak belirtilen) ile ilgili
uzmanlaşma, altı alanı içerir:
•

telafi okuma,

•

çocukların dil gelişimi,

•

okuma kuramı,

•

özel eğitim,

•

pedagoji/okuma öğretimi,

•

psikoloji.

Şekil 2.1, Avrupa’da öğretmenlerinin başlangıç eğitiminde okuma vurgusu yapılan dördüncü sınıf
öğrencilerinin oranını göstermektedir. AB ortalamasından (4) daha fazla öğrenci, Bulgaristan, Litvanya,
Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya, Birleşik Krallık (İskoçya) ve Norveç’te bu tür
öğretmenlerden eğitim almaktadır, yani başlangıç eğitiminde okumaya odaklanan öğretmenlerin eğitim
verdiği dördüncü sınıf öğrencilerinin oranı 35 ila %65’i. Buna karşılık, Almanya, Fransa ve Slovenya’da
daha az öğrenci (% 10-13) okuma eğitimi alan öğretmenlerden eğitim almaktadır.
Öğretmenlerin uzmanlığı ile okumaya yaklaşımları arasındaki ilişkiyi ele almak için, PIRLS öğretmen
5

anketindeki ilgili soruların korelasyon işlemleri bilgisayarda yapılmıştır ( ). Analiz, dil ve edebiyat
alanında ya da ikinci dil öğretimi ile bazı okuma öğretimi yaklaşımlar uzmanlıkları arasında
korelasyonların küçük olduğunu ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymuştur. Sadece
başlangıç eğitimlerinde okuma eğitimi alanlar (bkz. Şekil 2.1) dördüncü sınıf öğrencileri ile hedeflenen
öğretim yaklaşımlarını kullandıklarını rapor etmişlerdir.

(2) Bu ‘resmi eğitim ve/ya öğretimin bir parçası olarak, aşağıdaki alanları ne derece çalıştınız?’ sorusuna ‘hiç’, ‘konuyu
gözden geçirerek ya da başlangıç seviyesinde’ ve ‘vurgulanan noktaları’ cevap seçeneklerini kapsar.
(3) Temel bileşenler analizi (PCA) i l e Varimax rotasyonu. PCA iveri boyutluluğunu azaltıp olabildiğince çok varyasyonu
tutmayı amaçlamaktadır. Yönteme dair açıklama için, bkz Jolliffe (2002).
(4)

Burada ve başka yerlerde, k a r ş ıl a şt ı rm a l a r %95 güvenilirlik seviyesiyle istatistiksel anlam testine dayalıdır.
Örneğin, AB ortalamasından anlamlı derecede düşük veya daha fazla olan puanlar ülkelerin puanlarının AB
puanından %95 oranında farklı olduğunu göstermektedir.

(5)

Korelasyonlar 'ikinci dil öğretimi' uzmanlaşması ve temel bileşenler analizi temelinde oluşturulmuş iki endeksi
göstermektedir. Endekslerin güvenilirliği yeterlidir: ‘ öğretilen okuma’ endeksinin Cronbach alfası .76 ve ‘dil ve
edebiyat’ endeksi. 75’tir. Cronbach alfa en yaygın kullanılan güvenilirlik veya ölçme aracındaki maddelerin
ortalama korelasyonuna dayalı ölçeğin iç tutarlılığı endeksidir (açıklama için, bkz Cronbach (1951), Streiner
(2003)).
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Şekil 2.1: Başlangıç eğitimi okuma öğretimi olan öğretmenlerden eğitim alan dördüncü sınıf öğrencilerinin
oranı, 2006

Çalışmaya katılmayan ülkeler
BE fr
33.4
NL
25.6

BE nl
32.6
AT
28.8

BG
54.9
PL
49.4

DK
26.2
RO
65.4

DE
13.1
SI
13.4

ES
20.2
SK
35.1

FR
9.7
SE
27.8

IT
26.9
UK-ENG
20.8

LV
25.8
UK-SCT
39.3

LT
52.8

LU
41.4
IS
25.2

HU
26.2
NO
49.5

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.

Okuma eğitimi vurgusu Avrupa seviyesinde ‘öğretilen okuma’ endeksinde (okuma telafisi, çocukların dil gelişimi, okuma
kuramı, özel eğitim, pedagoji/okuma öğretimi ve psikoloji) 75. yüzdebirlik olarak tanımlanmıştır. Bu da ‘öğretilen okuma’
endeksinin en az üç alanının güçlü bir şekilde vurgulandığı ve gerisinin de giriş seviyesinde veya dört alanın vurgulandığı,
ikisinin giriş seviyesinde olduğu ve bir tanesinin ele alınmadığı anlamına gelmektedir.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice/thematic_studies_en.php.

Eklerdeki Tablo 1 (Ek Bölüm 2.2), AB’de öğretmenlerin ne derece okuma öğretimi eğitimi aldıkları ve
belli öğretim yaklaşımlarını kullanımları arasındaki korelasyonu göstermektedir. Eklerdeki Tablo 2
10'dan fazla Avrupa eğitim sisteminde istatistiksel olarak anlamlı olan bu korelasyonları eğitim
sistemlerine göre listeler.
Verilerin gösterdiği gibi, başlangıç eğitimlerinde okuma eğitimi alan öğretmenler dördüncü sınıfta
öğrencilerle daha çeşitli yaklaşımlar kullanma eğilimindedir. Bu öğretmenler daha çok:
•

karma yetenek gruplarını düzenler, bireyselleştirilmiş öğretimi kullanır ve öğrencilerin bağımsız
çalışmalarını sağlar;

•

aktif bir süreç olarak öğrencilerin okuduklarına çeşitli yanıtlar üretmek için teşvik eder, yazı
yazar, sözlü soruları cevaplar, proje yapar, yazılı sınav ya da test yapar;

•

öğrencilere farklı okuma stratejileri öğretir ( örneğin, göz gezdirme/ t a r a m a , k e n d i n i
d e n e t l e m e ) ve kelimeleri açıklar;

•

metnin ana fikrini bulmak, tahminler ya da genellemeler yapmak, çıkarımlar yapmak ve metnin
yapısını ya da biçemini tanımlamak gibi okuduğunu anlama stratejileri kullanır;

•

çocuklar tarafından ve çocuklar için materyaller ve ders kitaplarını kullanır, uzun metinler yerine
kısa materyalleri tercih eder ve daha sık dış kütüphaneleri kullanır;
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•

sözlü sunumlar, okunan materyalle ilgili çoktan seçmeli sorular, portfolyolar (öğrencinin iş
örnekleri), vb gibi daha çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanır;

•

ebeveynlerle okuma yeteneği bakımından öğrencinin gelişimini ele almaya (raporlama) önem
verir;

•

okuma ile ilgili bilgilerini hizmet içi eğitimlerle günceller, öğretimle ilgili (genellikle ve özellikle
okuma için) ve çocuk kitapları okur.

Başlangıç eğitimi sırasında okuma öğretiminin nasıl yapılacağına yapılan vurgu etkili okuma öğretimi
uygulamasıyla (Bölüm 2.2.1 'de belirtildiği gibi) ve profesyonel gelişime daha güçlü katılımı ile ilgili
görünmektedir. Başlangıç eğitimi okuma eğitimiyle ilgili alanları vurgulamış olan bu öğretmenler,
Myrberg’e (2007) göre en önemli yeterlik becerisi olan öğretimi bireylere ve gruplara adapte etme
becerisine sahiptirler.

Öğretmen kalitesi ve öğrenci başarısı arasındaki bağlantılar
Öğretmen eğitim içeriği ve etkili öğretim yaklaşımları arasında açık bir ilişki olmasına rağmen, öğretmen
özellikleri ve öğrenci başarısı arasında kesin bir bağlantı kurmak zordur. Değinildiği gibi birçok ülkede
öğretmenlerin resmi niteliklerinin seviyesi aynı veya çok benzerdir. Varyasyon olan ülkelerde, genellikle
öğretmen eğitim ve gerekli niteliklerdeki değişiklikleri yansıtır. Bu nedenle, öğretmen eğitiminin etkilerini
nesiller etkilerinden ayırmak zordur. Ayrıca, okuma stratejilerinin öğretiminin nitelik ve sıklıklarındaki
değişim ülkelerde mevcuttur. Örneğin, resmi sertifikasyon İsveç ile ilgili bir özellik olabilir. Myrberg
(2007) PIRLS 2001 analizi İsveç verilerine göre, yeterli sertifikası olan öğretmenlerden eğitim alan
öğrenciler herhangi bir sertifikası olmayan ya da daha ileri sınıflarda öğretim için sertifikası olanların
eğitim verdiği öğrencilerden daha başarılı bulunmuşlardır.
Öğretmen etkisinin ayrışmasını engelleyen çok sayıda bağlamsal faktör vardır. Örneğin, ilköğretim
dördüncü sınıf öğrencileri zaten çeşitli şekillerde okuma gelişimlerine katkıda bulunmuş olan birkaç
farklı öğretmenden eğitim almışlardır. Wayne ve Youngs (2003) öğretmen kalitesinde değişimin
çoğunun gözlenmediğini belirtmiştir.

2. 2. 2. ISCED 2 seviyesinde okuma, yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin CPD’si
Bu alt bölümde, okuma ile ilgili konuları öğreten öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini (CPD) genel
katılım oranları, harcanan ortalama gün sayısı, katıldığı faaliyet türleri ve algılanan etki açısından
araştırmaktadır. Bu analiz OECD Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) 2008
öğretmen yanıtlarına dayanır. 16 Eurydice ağı eğitim sistemini kapsar. TALIS hedef kitlesi çeşitli
konularda eğitim veren öğretmenlerdir, ancak bu çalışmanın amacı için araştırmaya katılan okullarda
okuma, yazma ve edebiyat eğitimi veren öğretmenlerle ile sınırlıdır. Bu da anadilde okuma, yazma ve
edebiyat ve diğer dilleri konuşanlar için ikinci bir dil öğretimini kapsar (OECD, 2010a).
Okuma öğretmenleri için CPD tartışmasına başlamadan önce, ISCED 2 öğretmenlerinin birden fazla
konu (Okuma, yazma ve edebiyat analizde bir konu olarak tanımlanır) öğrettiğine dikkat etmek
önemlidir. Avrupa ülkelerinde ISCED 2’de uzman öğretmenler genelde iki konuda uzmanlaşırlar, yarı
uzmanlar ise üç ila beş konu öğretmek için eğitim almışlardır. Öğretmenlerin genelde birkaç konu
öğrettiği ülkelerde, CPD soruların yanıtları diğer konuları da içerebilir.
Şekil 2.2’de de gösterildiği gibi, AB eğitim sistemleri ortalamasında öğretmenlerin yaklaşık %9’u okuma,
yazma ve edebiyat öğretirken diğer konuları öğretmemektedir. %17’si bir veya daha fazla ek ders,
genellikle sosyal bilimler ve yabancı dil öğretmektedir.
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Şekil 2.2: ISCED 2 seviyesinde okuma, yazma ve edebiyat dersini tek başına ve diğer derslerle öğreten
öğretmenlerin oranı, 2008

Okuma ve diğer dersler

Okuma ve diğer ders(ler)

Sadece okuma

Çalışmaya katılmayan ülkeler

EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

16.7

15.1

6.1

39.7

7.4

26.7

16.9

14.6

12.4

19.0

26.7

13.2

10.3

15.3

21.2

42.0

21.5

Sadee okuma

9.3

7.2

11.3

2.3

12.0

7.9

11.9

11.7

7.5

15.6

2.2

10.9

6.5

12.4

4.0

1.8

9.7

Toplam

26.0

22.3

17.4 42.0

19.3

34.6

28.8

26.3

20.0

34.6

28.9

24.1

16.8

27.6

25.2

43.8

31.2

Kaynak: OECD, TALIS 2008 veritabanı.

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Okuma yazma ve edebiyatı kapsar. ’Hangi dersleri veriyorsunuz’ sorusuna verilen ‘hayır’ cevapları eksik (Katılımcı
AB ülkelerindeki eksik değerlerin %2,8’i) olarak değerlendirildi. Standart hatalar için bkz
Ek
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Ülkeye özgü notlar
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır.
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamamıştır, dolayısıyla da verileri uluslararası tablolar ve analizlerde yer
almamıştır.

Avrupa ülkeleri genelinde okuma, yazma ve edebiyat öğretmeni oranlarında bazı farklılıklar vardır.
Danimarka ve Norveç’te öğretmenlerin %40’ından daha fazlası, çalışma haftasının en azından bir
kısmında okumayla ilgili konular öğretirler, ama çok az öğretmen (% 3 den az) sadece okuma, yazma
ve edebiyat eğitimi verdi. Bulgaristan ve Estonya’da okuma, yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin
çoğu sadece bu konuları öğretti.
Okuma, yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin CPD konusunda ülke farklılıkları, mesleki gelişim
genel organizasyon farklılıklarını yansıtmaktadır. Diğer konuları öğreten öğretmenlerle CPDleri
karşılaştırıldığında bazı farklılıklar vardır. Bu bölümde, çoğunlukla, genel CPD çerçevesinin okuma,
yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin CPD kalıplarını nasıl oluşturulduğu gösterilmektedir. Bölüm
2.3.6, özellikle okuma öğretmenlerini hedefleyen CPD girişimlerini ele alınmaktadır.
TALIS verilerine göre Avrupa’daki ülkelerde okuma, yazma ve edebiyat öğreten öğretmenlerin en az
%90’ı son 18 ay içinde en az bir CPD faaliyetine katılmıştır. Estonya, Litvanya, Polonya ve Slovenya’da
oranlar yüksektir, en yüksek %98’e ulaşmıştır. Avrupa ülkeleri genelinde CPD katılım farklılıkları
katıldığı CPD ortalama gün sayısına göre (bkz. Şekil 2.3) İrlanda’da 5, İspanya’da 26 olmak üzere
değişiklik göstermektedir. AB’de okumayla ilgili konular öğreten öğretmenler ortalamada, CPD’nin
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(medyan (6) değeri 10) 18 gününde, 8 gün katılım zorunluydu. Okuma, yazma ve edebiyat
öğretmeninin, ortalama 26 gün (medyan 20) çeşitli mesleki gelişim faaliyetlerine harcadığı İspanya’da
sayısı oldukça yüksektir. İspanya’da okuma öğretmenlerinin yaklaşık dörtte biri, TALIS çalışmasından
18 ay önce 40 veya daha fazla gün CPD’ye katılmıştır. İspanya’da CPD kariyer ilerlemesi ve maaş
artışıyla doğrudan ilgilidir; örn. belli miktarda katılan öğretmenlere bir maaş ikramiye verilir (Eurydice,
2008). Ancak bu, CPD’nin genel düzenidir, okuma yazma ve edebiyat öğretmenlerine özgü değildir.

Şekil 2.3: ISCED 2 seviyesinde okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin son 18 ay içinde CPD
faaliyetlerine katıldıkları gün sayısı, 2008.

Zorunlu

Zorunlu değil

EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

Zorunlu

8.0

2.8

9.1

3.9

6.8

Zorunlu değil

9.8

4.2

6.7

5.8

6.5

Toplam

17.8

7.0

15.8

9.7

13.3

Çalışmaya katılmayan ülkeler

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

2.4

13.9

6.6

8.0

5.0

2.9

12.4

5.1

8.2

2.5

5.3

26.3

11.7

16.3

7.5

SI

SK

NO

TR

3.3

8.2

7.7

12.8

7.6

4.7

3.6

4.1

9.6

7.1

3.8

2.8

5.2

11.0

21.1

0.7

14.7

8.5

6.5

9.3

10.3

Kaynak : OECD, TALIS 2008 veritabanı.

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Uç değerlerin ortalama üzerindeki büyük etkisinden ötürü, AB seviyesinin 99. yüzdeliğinin üzerindeki yanıtlar eksik olarak
değerlendirilmiştir. Sadece 120 g ü n ü n a l t ı n d a k i değerler (yaklaşık 5 a y ) analize dahil edilmiştir. Çıkartılanlar
Belçika Flaman Topluluğu (0.3 %), Bulgaristan (4.2 %), Polonya (5.1 %) ve Portekiz’i (1.2 %) etkilemiştir.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Ülkeye özgü notlar
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır.
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamamıştır; bu yüzden de verileri uluslararası tablolar ve analizde yer
almamıştır.

Analiz edilen tüm ülkeler, okumayla ilgili eğitim veren öğretmenler CPD faaliyetlerine gönüllü olarak
katılırlar. Türkiye, katıldığı CPD’lerin hemen hemen hepsinin katılımının zorunlu olduğu tek ülkedir.
Diğer tüm Avrupa ülkelerinin katıldığı CPDlerin en az üçte biri zorunlu değildir. Okuma, yazma ve
edebiyat öğretmenleri İspanya ve Polonya’da önceki 18 ay içinde en yüksek gönüllü CPD katılım gün
sayısı, yani 12-13 gün sahiptir. Ancak, zorunlu CPD ile ilgili cevaplar, öğretmenlerin öznel algılarını
7

içerebilir. Örneğin, İspanya’da ( ) 'Yaşam boyu eğitim öğretmenler için bir hak ve bir görev teşkil
etmektedir', belirli bir SMG etkinliğine katılım gönüllüdür. ‘Sürekli öğretmen eğitimi tamamlayıcısı'
olarak adlandırılan bir bonus ödeme ile bağlantılı olduğundan öğretmenler CPD’yi zorunlu algılayabilir.

(6)

Gün sayılarının medyanı CPD’ye katıldığı günlerin dağılımının bölüm miktarıdır, yarısı bu miktardan fazla ve diğer yarısı da
bu miktarın altında katılmıştır.

(7)

Eğitim kanunu 2/2006, madde 102.1.
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AB ortalamasında okumayla ilgili eğim veren öğretmenler CPD faaliyetlerinin, başka konu
öğretmenlerinden bir gün daha fazla katıldıklarını bildirdi. Ancak, fark çoğunlukla okumayla ilgili eğim
veren öğretmenlerin diğer öğretmenlerden (toplam 16 ve 14 gün olarak) iki gün daha fazla CPD
katıldığı Macaristan’dan kaynaklanmaktadır.
Literatür taraması (bkz. Bölüm 2.1), devam eden, uzun vadeli mesleki gelişimin kısa bir kerelik atölye
veya kurslardan daha başarılı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, Şekil 2.4 'de işaret ettiği gibi, okumailgili konu ya da metotlar ve / veya diğer eğitim ile ilgili konular üzerine dersler / atölye çalışmaları,
şüphesiz CPD’nin en sık görülen şeklidir. AB ortalamasında okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin
% 86’sı, önceki 18 ay boyunca en az bir kurs veya atölye katılmıştır. Yüzdeler, Estonya, Litvanya,
Malta, Avusturya ve Polonya’da (%90’a ulaşan) yüksek olup, Macaristan, Slovakya, Norveç ve
Türkiye’de (% 53-76) biraz daha düşüktür. Bir kereliğine olan eğitimin bir başka şekli yani konferans,
aynı zamanda çok yaygındır. Okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin yaklaşık yarısı, öğretmenlerin
ve/veya araştırmacıların kendi araştırma sonuçlarını sunduğu ve eğitim sorunlarının tartışıldığı eğitim
konferanslarına veya seminerlere katılmıştır.
Kısa süreli kurs ve konferansların aksine, araştırma yapmak, öğretmenlere etkin öğretme ve öğrenme
konusunda kendi bilgilerini üretmelerini sağlayacak sürekli profesyonel öğrenmedir. Bu nedenle, AB
ortalamasında öğretmenlerin %40’ının bireysel ya da ortak araştırma katıldıklarını bildirmesi teşvik
edicidir. Danimarka, İspanya, Litvanya ve Portekiz’de %50'den fazla öğretmen aynı şekilde rapor
etmişlerdir. Ancak, Macaristan, Slovakya ve Norveç’te çok az öğretmenler (% 15'den azı) araştırma
odaklı uygulayıcılardır. Yeterlilik / lisans programlarına katılan öğretmenlerin ortalama sayısı araştırma
yapanlardan azdır, bu da resmi bir çalışma programı izlemeyen öğretmenler arasında bile araştırma
yapmanın ortak bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Ritchie’nin (2006) açıkladığı gibi, öğretmenlerin
çoğu kişisel bir davet aracılığıyla araştırmalara dahil olmaktadır. Zaten araştırma yapan öğretmenler,
diğer öğretmenleri bu tür ortak çalışmalara davet etmektedir.
Resmi öğretmen eğitimine katılım uzun vadeli devam eden mesleki gelişimde daha az yaygın biçimdir.
AB’de ortalama okumayla ilgili konu işleyen öğretmenlerin dörtte biri bir yeterlilik /diploma programına
katılmıştır. Öğretmenlerin %46-50’sinin bu tür programlara katıldığı Bulgaristan ve Litvanya’da sayılar
yüksektir. Bu ülkelerde öğretmen terfi sistemi, resmi niteliklerin edinilmesini cömertçe ödüllendirir.
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Şekil 2.4: ISCED 2 seviyesinde son 18 ay içinde CPD faaliyetlerine katılmış okuma, yazma
ve edebiyat öğretmenlerinin faaliyet çeşidine gör oranı, 2008
Yeterlilik
programları

Konfe
ranslar

Dersler

Gözlem

İlişki Ağı

Araştırma

İzleme

Çalışmaya katılmayan ülkeler
EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

Dersler

86.3

87.4

81.6

85.7

94.9

83.2

86.5

96.9

75.6

92.4

93.0

93.0

83.4

88.7

53.3

72.6

67.5

Konferanslar

50.2

33.9

43.2

42.7

58.4

37.8

41.1

69.8

46.2

48.6

52.0

70.7

60.4

77.1

37.9

39.2

68.9

Yeterlilik
programları

25.2

19.3

50.5

15.3

30.5

11.9

18.2

45.6

29.4

18.7

20.7

35.5

26.7

8.7

38.8

17.7

20.3

Gözlem

20.2

15.4

19.2

8.8

60.2

5.6

15.6

60.0

43.9

12.8

11.1

17.7

29.3

6.9

32.9

19.1

21.9

İlişki Ağı

36.5

25.3

25.2

44.8

47.7

43.3

22.4

42.4

47.2

38.7

35.9

61.5

13.6

71.5

37.2

34.3

43.9

Araştırma

42.0

29.9

30.1

53.2

30.0

26.2

51.2

53.2

14.3

39.4

28.6

45.3

51.0

20.7

13.2

11.0

40.2

İzleme

35.7

23.8

33.7

17.1

34.4

16.9

25.4

45.0

52.0

16.3

18.7

68.7

17.5

28.0

66.0

23.4

36.1

Kaynak: OECD, TALIS 2008 veritabanı.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Ülkeye özgü notlar
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır.
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamadığından verileri uluslar arası tablo ve analizde yer almamıştır.
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Öğretmen işbirliği, takım çalışması ve bilgi paylaşımının önemi çalışma boyunca kuvvetle
vurgulanmıştır. Ancak akran destek faaliyetleri resmi CPD’de nadir görülür. Öğretmenler ve izleme
(akran gözlemi ve koçluğu dahil) ağına öğretmen katılımı AB ülkeler genelinde yaklaşık %35’tir.
Öğretmenlerin yaklaşık yarısı, önceki 18 ay içinde bu akran faaliyetlerinin en az birinde katıldı. Bunun
aksine, birçok orta ve doğu Avrupa ülkesinde (Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Slovakya)
akran destek faaliyetleri CPD popüler formları gibi görünmektedir. Polonya’da okumayla ilgili konular
öğreten öğretmenlerin %60-70’i ilişki ağı ve izlemelere katılımını bildirdi. Bu, Polonya’da ‘ilişki ağı
işbirliği’ ifadesinin gayri resmi işbirliği olarak anlaşılması ile ilgili olabilir. Ama daha akla yatkın bir
açıklama öğretmenlerin yaşı ile ilgili olabilir. Diğer ülkelerle Polonya karşılaştırıldığında öğretmenler
daha gençtir ve bu yüzden birçoğu mesleğe başlama programlarının bir parçası olarak izlemelere
katılmaktadır.
CPD'nin en az yaygın şekli, diğer okullara gözlem ziyareti yapmaktır. Okuma ile ilgili konular öğreten
öğretmenlerin yalnızca beşte biri, böyle bir CPD faaliyetinde bulunduğunu bildirmiştir. Oysa gözlemler,
Estonya ve Litvanya’da çok yaygındır; okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin %60’ı son 18 ay
içinde başka bir okulu en az bir kere gözlem için ziyareti ettiğini belirtmiştir. Gözlem ziyareti ve ders
sırasında gözlemlenme Litvanya’da öğretmenler için sertifika alma sürecinin bir parçasıdır, Estonya’da
ise okul ziyareti geleneği Sovyet döneminde çokça görülmekteydi.
Avrupa'da CPD katılımı ile ilgili belirgin ülke kalıpları vardır. Şekil 2.4, Belçika (Flaman Topluluğu) ve
Norveç’te okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin AB ortalamasının yaklaşık olarak aynı veya daha
düşük olan CPD çeşitlerine son 18 ay içinde katılım seviyeleri yaklaşık %16-19’dur. Buna karşılık,
Litvanya ve Polonya’da okuma yazma ile ilgili konular öğreten öğretmenler CPD’nin tüm çeşitlerine AB
ortalamasından daha yüksek oranda katılmaktadır. Bu ülkelerdeki öğretmenlerin çoğunun çeşitli CPD
faaliyetlerine katılımı rapor etmişlerdir, örn. son 18 ay içinde % 90 oranında en az iki farklı CPD’ye,
ve% 80'den fazla oranda üç faaliyete katıldıklarını bildirmişlerdir.
Katılım oranlarındaki farklılıklar, ülkelerin CPD katılmalarını teşvik etmek için aldığını önlemler ile ilgili
olabilir. Örneğin, CPD kariyer gelişmeleri ve maaş artışlarıyla bağlantılı İspanya’da öğretmenler, CPD
faaliyetlerinde en fazla gün harcayan gruptur. Benzer bonuslar Litvanya ve Polonya’da son derece
gelişmiş CPD (Ministerstwo Edukacji Narodowej / IBE, 2009) geleneklerinde de görülür; hemen hemen
tüm öğretmenler CPD’nin farklı çeşitlerine katılmaktadırlar. Litvanya’da CPD programlarının başarıyla
tamamlanması, yüksek ödemeye bağlı bir yüksek yeterlilik kategorisine ulaşmanın temel koşullarından
biridir (Eurydice, 2008). Buna ek olarak, Litvanya eğitim sisteminde devam eden kapsamlı bir reform
vardır. Özel hizmet içi eğitim kurs ve programları (bazıları zorunlu), reformların uygulanmasını
sağlamak amacıyla ve müdür ve öğretmenler için tasarlanmıştır. Ayrıca Polonya’da CPD katılım
bonularla bağlantılı olarak profesyonel gelişim için resmi bir gerekliliktir. Eğitim sağlanması hem coğrafi
hem de mali açıdan çok kapsamlı ve erişilebilir durumdadır.
Buna karşılık, Belçika (Flaman Topluluğu) ve Norveç’te düşük CPD katılım oranı nedenlerinden biri
CPD ile promosyon veya maaş artışları arasında açık bir bağlantı kurulmuş olmaması olabilir.
Belçika’da (Flaman Topluluğu), maaş artışları veya desteklerle mesleki gelişim arasında otomatik
olarak bağlantı kuran resmi mekanizmalar yoktur. Norveç’te sadece yükseköğrenim kurumları
tarafından sağlanan bazı CPD kursları ek desteklere sadece bazı durumlarda ise maaş artışlarına
yansımaktadır.

96

Bölüm 2: O k u m a Ö ğr et i m i i ç i n G e r e k l i B i l g i v e B ec e r i l e r

CPD’nin çeşitli etkileri öğretmen mesleki gelişimini farklı şekillerde etkiler. CPD algılanan etkilerini
görmek için, öğretmenlerden katıldığı CPD etkisini değerlendirmesi istendi (Ekler Tablo 3, Ek Bölüm
2.2). Öğretmenlerin algıları, literatürde vurgulandığı gibi, kısa bir kerelik eğitimle uzun süre devam eden
mesleki gelişim çeşitleri arasındaki ayrımı yansıtmaktadır. Öğretmenlerden gelen yanıtlara göre, eğitim
konferansları veya seminer ve diğer okullara gözlem ziyaretleri hala ortalama bir 'ılımlı' bir etkiye sahip
olarak değerlendirilmesine rağmen, belirtilen diğer CPD türleri arasında daha düşük bir algılanan etkiye
sahiptir. Mesleki ilgilerinin olduğu bir konu üzerinde bireysel ya da ortak araştırma yapmak ve yeterlilik
(derece) programına katılmak ortalaması en yüksek olan etkidir. Bu programlara katılan öğretmenlerin
yaklaşık %45’i büyük bir etki bildirmiştir. Danimarka’daki öğretmenler yeterlik/derece programlarına son
derece yüksek değer biçti: yaklaşık %85’i mesleki gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu bildirdi.
Bu oran okuma öğretmenliği uzmanlığı (Laesevejleder) için destekleyici bir yeterlilik programına katılım
memnuniyetini işaret ediyor olabilir (Bölüm 2.3.5). Malta’da öğretmenler yeterlilik programlarının kendi
öğretimleri üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Malta Üniversitesi tarafından düzenlenen
okuma ile ilgili çeşitli programlar bu yüksek değerlendirmede etkili olabilir: okuma uzmanı öğretmenler
için bir yıl gönüllü sertifika kursu; disleksi olan öğrencilere destek ve 18 aylık ölçme değerlendirme
lisansüstü sertifika dersi.
Bir sonraki bölümde ‘Öğretmen Eğitimi ve Becerileri Ulusal politikaları’ özellikle okuma becerileri
öğretmeyi amaçlayan sürekli mesleki gelişim programlarına odaklanarak ayrıntılı anlatılmaktadır.

2.3. Öğretmen eğitimi ulusal politikaları
Bu bölümde aday ve tam nitelikli öğretmenlerin okuma öğretmek için gerekli becerileri ne derece
8

kazanıp geliştirdikleri incelenir. Söz konusu öğretmenler, ilk ve ortaöğretimde ( ) eğitim dilini
öğretenlerdir. Başlangıç öğretmen eğitimine bakıldığında, aday öğretmenlere okuma için gerekli olan
becerileri öğrenmek için fırsat verilip verilmediği ve bunları stajda (öğretmenlik uygulaması) uygulayıp
uygulamadıklarını inceler. Aynı zamanda, aday öğretmenlerin eğitim araştırma sonuçlarını günlük
öğretimlerinde kullanmak üzere hangi ülkelerde ve nasıl eğitildiğini inceler. Bu, aday öğretmenlerin
okuma becerilerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini, özellikle bu durumda olduğu, ne zaman
değerlendirildiğini -eğitim sırasında, öncesinde ya da sonunda- gösterir. Daha sonra da yükseköğrenim
sağlayıcılar tarafından geliştirilen okuma öğretimi belirli yeterlilikleri hakkında bilgi sağlar. Son olarak,
öğretmenlere okuma becerilerini geliştirme ve güncellemelerine yardımcı sürekli mesleki gelişim
programlarını (CPD) ele alır.

(8)

Danimarka dışında temel eğitimde eğitim dili öğretmenleri genel öğretmenlerdir ve müfredattaki tüm ya da hemen hemen
tüm konuları öğretme yeterliliğine sahiptir. Ortaöğretim seviyesinde, uzman (örn. Bir ya da en fazla iki konu öğretimi
yeterliliğine sahip) ya da yarı uzmandır (örn. Bir dizi konuyu öğretme yeterliliğine sahip (en az üç en fazla beş)).
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2.3 .1 . Başlangıç öğre tmen eğitiminde okuma öğret imi iç in bilgi ve beceriler
Programların içeriğinin belirlenmesinde başlangıç öğretmenlik eğitim (ITE) kurumlarına verilen özerklik
düzeyindeki çeşitlilik göz önüne alındığında, öğretmenlerin okuma öğretimi için ne kadar iyi hazırlanmış
olduklarını doğru rapor etmek zordur. Bununla birlikte, ITE kurumlarının yönergelerinde onsekiz ülke ilk
ve ortaöğretim seviyelerindeki eğitim dili aday öğretmenlerinin okuma öğretimi bilgi ve becerilerine
atıfta bulunmaktadır (Şekil 2.5). Bu kurallar bu bölümün temel bilgi kaynağıdır. Buna ek olarak, ITE
kurumları tarafından sağlanan ders veya modüller hakkında bilgi de kullanılmaktadır. Sunulan tüm
bilgiler, aksi belirtilen durumlar hariç, eğitimin seviyelerinin her ikisinde de başlangıç eğitimi için
geçerlidir.
On iki ülkede ITE kurumlarının okuma öğretimi ile ilgili aday öğretmenlere yönelik merkezi yönergesi
yoktur; bu konu kurumların kararına bırakılmıştır. Ancak, bu okuma öğretimi öğretmen hazırlığının bu
ülkelerde iyi yapılmadığı anlamında gelmez. Örneğin Estonya (9) ve İrlanda’da (10) bu konuda merkezi
yönerge yoktur ama ITE kurumları, okuma öğretim yöntemleri konusunda dersler veya modüller
sunmaktadır.
Okuma öğretiminden sorumlu aday öğretmenlerin hazırlanmasına ilişkin ITE kurumlar için merkezi
yönerge içerik odak noktası ve derecesi açısından değişir. Genellikle bu öğretmenler için okuma
öğretimi yöntemi sunar ya da gerekli bilgi ve becerilere ilişkin hedefler belirler. Merkezi yönerge,
çevrimiçi metinleri okumayı öğretme veya okuma zorluklarıyla ilgilenme, okuma öğretiminde
değerlendirme gibi özel becerilere nadiren değinir. Almanya, Kıbrıs ve Slovenya’da merkezi yönerge
yalnızca aday öğretmenler ile ilgilidir.
Bazı yönergeler okuma becerileri öğretiminin belirli yönleriyle ilgilidir. Belçika’da (Almanca konuşan
Topluluğu) ilköğretim düzeyinde ITE, anlama için çözümleme stratejileri, metin yorumlama gibi okuma
yetkinliğinin farklı aşamalarına odaklanan öğrenme stratejilerine ilişkin dersler vermektedir. Türkiye'de,
aday öğretmenleri zorunlu eğitimlerinde temel okuma becerileri gelişimiyle ilgili bir ders ve okuduğunu
anlama yöntemleri ile ilgili bir başka ders almaktadırlar. İspanya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve
Polonya’da, ortaöğretim aday öğretmenleri için edebi analizler ve üst düzey okuma becerileri
vurgulanmaktadır (yani daha derin bir anlama ve eleştirel okuma). Norveç’te aday öğretmenler
Norveççe derslerine ek olarak, başlangıç seviyesindeki okurlara nasıl eğitim vereceklerine odaklanan
bir ders alırlar.

(9)

BIT sağlayan üç yükseköğrenim kurumunda, hem sınıf öğretmenleri (1-6. sınıf) h e m d e ana dili öğretmenleri (grades 19) ana dili eğitimi dersleri almak zorundadır. Bu dersler okuma öğretimi yöntemi ve değerlendirmesini de kapsar. Ayrıca, sınıf
öğretmenleri için okuma güçlükleriyle ilgili stratejiler dersi sağlayıcılara bağlı olarak ya zorunlu ya da seçmelidir.

(10) İrlanda ulusal birimince yürütülen araştırmaya göre kamu destekli beş sağlayıcının ISCED 1 seviyesi başlangıç öğretmen
eğitimi ile ISCED 2 seviyesinde 13 sağlayıcıdan 4’ünde ilköğretim öğretmen adayları İngilizce yöntem dersinin bir
parçası olarak okuryazarlık modüllerinin 6’sından en az ikisini almak zorundadır. Bu modüller okuma öğretimi
yöntemi, okuma zorluklarıyla mücadele stratejileri ve okuryazarlık değerlendirmesi konularını kapsar. Ortaöğretim
öğretmen adayları da kendi konularına ilişkin okuryazarlık oturumlarından bazılarına katılırlar.
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Şekil 2.5: İlk ve ortaöğretim öğretmen adayları için bilgi/beceriler: BİT merkezi yönergesi, 2009/10
BİT ile okuma öğretimi
yönetim ya da genel
beceriler
BİT ile okuma güçlükleriyle
mücadele
BİT ile öğrencilerin okuma
becerilerini değerlendirme
Çevrimiçi metinleri okuma
öğretimi

Sol
İlköğretim

Sağ
Ortaöğretim

Yurtdışında öğretmen eğitimi

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Söz konusu öğretmenler, genel, uzman ya da yarı uzman olan eğitim dili öğretenlerdir. Söz konusu merkezi yönerge ise
öğretmen adaylarının okuma öğretimi yeterlilikleriyle doğrudan ilgili olanlardır.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE de): Ortaöğretim için başlangıç öğretmen eğitimi Almanca konuşan Topluluk dışındadır. Öğretmenlerin çoğu
Belçika Fransız Topluluğunda eğitim almaktadır.
Kıbrıs: Veri Kıbrıs Üniversitesi öğretmen adayları müfredatından alınmıştır.
Lihtenştayn: İlk ve ortaöğretim başlangıç öğretmen eğitimi yurtdışında yapılmaktadır.

Fransa, İsveç ve Birleşik Krallık’ta, tüm nitelikli yeni öğretmenlerin sadece eğitim dilini öğretmeyi değil,
öğrencilerin okuma becerilerini de geliştirmeleri bekleniyor. Örneğin İsveç’te tüm ilk ve ortaöğretim
aday öğretmenlerin, öğrencilere ve çocuklara bilgi edinmek için okumayı öğrenmenin önemini
gösterebilmesi gereklidir. Buna ek olarak, ilköğretimde ilk üç yıldaki aday öğretmenlerin okuma öğretimi
hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gerekir.
Birleşik Krallık’ta okul öğretmen (11), olarak nitelemek için tüm aday öğretmenlerinin eğitimleri sonunda
okuma becerileri öğretimi mesleki yeterliliği göstermek zorundadırlar. Örneğin, İngiltere’de öğretmen
olarak nitelenmek için, stajyerler 'okuma becerilerini geliştirmek için öğrencilere fırsatlar' yaratma
becerisine sahip olmalıdır (TDA düzenlemesi, 2008s.). Bu, tüm ITE boyunca geçerli olan 'Nitelikli
Öğretmen Statüsü için Mesleki Standartlar'ından biridir. İskoçya’da Başlangıç Öğretmen Eğitimi
Standardı yeni öğretmenlerin okuryazarlıkla ilgili bilgi, anlayış ve pratik becerileri olması gerektiği
beklentisini ortaya koymaktadır. Özellikle farklı müfredatların teması olarak 'okuryazarlık' sorumlulukları
ile ilgili olarak ortaöğretim aday öğretmenleri kendi konu alanında öğrencilerin gerekli okuryazarlık
seviyesine ulaşılmasını nasıl teşvik edeceğini bilmelidir.
Fransa ve Birleşik Krallık’taki bu koşullar okuma becerileri gelişiminin bu ülkelerin ilgili müfredatlarına
yönelik tasarlandığı gerçeğini yansıtmaktadır.

(11)

İngiltere’de 'Nitelikli Öğretmen Statüsü Profesyonel Standartları' (TDA, 2008’de gözden geçirilmiş); Galler’de 'Nitelikli
Öğretmen Statüsü Standartları Galler 2009' (Welsh Assembly Government, 2009); Kuzey İrlanda’da 'Öğretmenlik:
Reflektif Meslek' (GTCNI, 2007) ve İskoçya’da Başlangıç Öğretmen Eğitimi Standardı (GTCS, gözden geçirilmiş
2006) gereğince.
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Okuma zorluklarıyla mücadele
Okuma öğretimi bireysel öğrenci sorunları çözmek için uygun stratejiler gerektirir (bkz. literatür Bölüm
1.1). Ülkelerin büyük bir çoğunluğu, bu konu hakkında ITE kurumlar için verilmiş herhangi bir yönerge
yoktur ya da daha genel ders veya hedeflerin içinde yer almaktadır. Bu dersler, öğrencilerin farklı
öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dizi konular üzerinde durmaktadır (örneğin, öğretim hızını
değiştirme; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretimi adapte etme; belli
öğrenme güçlüklerinin çeşitli türlerine hitap etme; eğitim dilini ikinci dil olarak öğretme).
Şekil 2.5’de de görüldüğü gibi, dokuz ülkede çoğunlukla aday öğretmenleri için okuma zorluklarıyla
mücadele için öğretmen eğitimi yönergeleri vardır. Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), İspanya ve
Kıbrıs’ta öğretmenler adayları için kurslar okuma zorluklarıyla mücadeleyi de içeren eğitim dili (okuma
öğretimi) öğretimi yöntemini sunar. Norveç’te bu tür bir öğretim aynı zamanda ortaöğretim öğretmen
adayları için geçerlidir. Belçika’da (Almanca konuşan Topluluğu) ilköğretimdeki öğrenci-öğretmenler,
çözümleme teknikleri, anlama ve yorumlamayı da içeren belli zorluklar için uygun stratejiyi uygulamayı
öğrenirler.
İspanya (bazı üniversiteler), Malta ve Litvanya’da ilköğretim öğretmen adayları için ITE, okuma
zorluklar ile mücadeleye yönelik dersler içerir. Bazı İspanyol üniversiteler, okuma öğretiminde öğrenme
güçlüğü ile ilgili seçmeli dersler vermektedir. Malta’daki program Çocuklar için Okuma ve Yazma
Güçlükleri modülünü içerir. Litvanya’da teorik ve pratik öğretim zamanı eğitim ihtiyacı olan çocuklara
okuma öğretimine ayrılmıştır.
Öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimi önündeki engelleri tespit edebilme Fransız öğretmenlerin
nihai yeterliliklerinden biridir. Letonya’da Öğretmenlik Mesleği Standardı, ilköğretim öğretmen
adaylarının yüksek sesle, akıcı okuyamama ya da bazı harflere karşılık gelen sesleri telaffuz güçlüğü
gibi çeşitli okuma güçlükleriyle başa çıkmak için yeterlilikler kazanmasını şart koşar.
Slovenya Ulusal Okuryazarlık Stratejisi (2006) tüm aday öğretmenlerin eğitimi sırasında okuma
zorluklarıyla ilgilenmek için öneriler içermektedir. Buna göre, öğretmen eğitimcileri öğretmen adaylarını
okuma güçlüklerini tanımlamak ve ilgilenmek için özel tasarlanmış öğretim materyalleri, öğrenme
materyalleri ve tanı araçlarını kullanmaya hazırlar.

Öğrencilerin okuma becerisini değerlendirme
Literatür taramasında vurgulandığı gibi, süreç değerlendirmesi öğrencilerin okuma becerilerinin
desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Uygulamada, ülkelerin çoğunluğunda öğretmen
adaylarının çeşitli öğrenci değerlendirme türlerini uygulamasına ilişkin merkezi yönergeler vardır.
Ancak, bu yönergelerin birkaçında okuma alanında öğrencilerin değerlendirilmesi için belirli
yeterliliklerinden söz edilir.
İspanya, Romanya ve Slovenya’da okuma öğretmeni adayları öğretim alanlarına yönelik özel
değerlendirme yöntemleri konusunda eğitim almıştır. Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Letonya,
Macaristan ve Avusturya’da öğretmen adayları okuma becerileri başarı düzeyini ölçmek için eğitilmiştir.
Belçika’da (Almanca konuşan Topluluğu), ilköğretim öğretmen adayları standart tarama araçları
kullanarak tanı becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Letonya’da öğretmen adayları öğrencilerin
okumalarını değerlendirme, sonuçlarını yorumlama ve okuma gelişimlerini planlama becerilerine sahip
olmalıdırlar. Macaristan’da başlangıç öğretmen eğitimi öğrencilerin uygun bir uzmana yönlendirilmesi
için okuma zorluklarını tanımlama yeteneğini vurgulamaktadır.
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Avusturya’da ise ITE ayrıntılı düzenlenmiş değildir, bazı yüksekokullarda (Pädagogische
H o c h s c h u l e n ), öğretmen adayları standart testlere dayalı tanı ve müdahale araçları tasarlamalıdır.

Çevrimiçi metinler okumayı öğretme
Giderek daha fazla uygulanan çevrimiçi metin okuma, kağıt üzerinde metin okuma becerilerine ek
beceriler gerektirmektedir fakat öğretmenler bu yeni aracı okuma öğretiminde kullanmaya hazır mıdır?
Ülkelerin yaklaşık yarısında başlangıç öğretmen eğitimine BİT kullanımına ilişkin teorik ve pratik bilgi
dahil edilmesine yönelik yönergeler vardır. Ancak, sadece beş ülkede (Kıbrıs, Letonya, Litvanya,
Polonya ve Birleşik Krallık (İskoçya)) bu kurallar açık bir şekilde çevrimiçi metin okuma öğretimine
değinmiştir.
Bu Kıbrıs’ta eğitim dili derslerinde geçerlidir (ilköğretim öğretmen adaylarına). Kıbrıs’ta ilköğretim
öğretmenliği lisans derecesi aynı zamanda çoklu okuryazarlık ve çoklu yöntem konusuna odaklanan bir
ders içerir.
Letonya’da okul yerleştirme amaçlarından biri de bu öğretmenler adaylarına bilgiyi çevrimiçi bulmayı
ve farklı konularda kullanmayı öğretmektir. Litvanya’da öğretmen eğitimi programları öğretmen
adaylarının öğrencilerine en güncel teknolojileri ve okuma araçlarını tanıtması ve çevrimiçi okuma
becerilerini öğretmesini gerektirir. Polonya’da bilgi bulmak ve kullanmak için internet kullanımı ile ilgili
dersler öğretmen öğretim programlarında yer almaktadır.
Birleşik Krallık’ta (İskoçya) BİT’in öğretmen adaylarının, merkezi müfredatın gerektirdiği gibi,
öğrencilerine çeşitli metin türlerini okuma becerileri öğretmeye yardımcı olması beklenir; bu da
okuryazarlık ve İngilizce çerçevesinde, çoklu yöntem metinleri, dijital iletişim, sosyal ağ ve çocuklarla
gençlerin günlük yaşamlarında artan bir oranda kullandıkları diğer elektronik iletişim biçimlerini yansıtır.

2.3 .2 . Okuma öğret me ni adayları iç in öğretmenlik uygula ması
Daha uzun ve tekrarlanan okul içi yerleşimleri, eğitim araştırma sonuçları ve uygulama arasındaki
bağlantılarla ilgili öğrenci-öğretmen algılarını güçlendirebilir (Darling Hammond ve Bransford, 2005).
Literatür taramasında da vurgulandığı gibi bu, okuma öğretimi için etkili öğretmenliğin en önemli
yönlerinden biridir.
Ülkeler büyük bir çoğunluğunda staj (bkz. Şekil 2.6) merkezi olarak belirlenmektedir. ITE sırasında staj
için ayrılan minimum zaman Avrupa ülkeleri arasında büyük ölçüde değişir. Aday öğretmenler için,
Avusturya’da 900, Letonya’da 40 saat arasında değişmektedir. Ortaöğretim aday öğretmenleri için,
ölçeğin en altında 34 saat ile Türkiye ve en üstünde 778 saat ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve
Kuzey İrlanda) vardır. Ancak, bu okullarda stajda geçen asgari sürelerdir; okulda geçirilen gerçek
zaman değişiklik gösterebilir.

101

A v r u p a ’ d a O k u m a Ö ğre ti m i : B a ğ lam, P o l i ti k a v e U y g u l a m a l a r

Şekil 2.6: İlk ve ortaöğretim okuma öğretmeni adaylarının başlangıç eğitiminde okulda geçirmeleri gereken
asgari sat sayısına ilişkin mevzuat, 2009/10
BE fr BE de BE nl

ISCED 1

480

ISCED 2

480

600
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CZ

DK

DE

EE

IE

EL
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150
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390
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540

:
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NO

TR

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK
(1)

ISCED 1

610

375



900

180



45

300







583

630





44

ISCED 2

435

375



165

180



78

120







778

630





34

Kaynak: Eurydice.



Kurumsal özerklik

Yurtdışında öğretmen eğitimi
UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Okulda yerleştirme birkaç haftadan fazla sürmeyen gerçek çalışma ortamına yerleştirilmedir. B i r ö ğ r e t m e n tarafından
denetlenir ve öğretim veren kurumdan öğretmenlerce periyodik değerlendirme yapılır. Bu yerleştirmeler profesyonel
öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır.
Tablodaki değerler birden fazla yol izleyen ülkeler için ülkelere özgü notlarda da belirtildiği gibi her ülkedeki en yaygın
eğitim yolunu gösterir. Yeni nitelikli öğretmen dereceleri ile ilgili 2009/10 ile 2006/07 arasındaki mevcut ulusal verilerle
tanımlanmıştır.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE de): Şekil 2.5 ile aynıdır.
Bulgaristan: ISCED seviyesi 1 ve 2 verileri pedagoji master programlarıyla ilgilidir.
Çek Cumhuriyeti (ISCED seviyesi 2 verileri), Estonya (ISCED seviye 1 ve 2 verileri) ve Avusturya (ISCED seviye 2): Eğitimde
master programlarıyla ilgilidir.
Danimarka: ISCED seviye 1 ve 2 verileri mesleki lisans düzeyinde programlarıyla ilgilidir.
İrlanda: Yukarıda belirtilen ilköğretim seviyesinde başlangıç öğretmen eğitimi sağlayıcıları araştırmalarına göre okul
yerleştirmelerinde geçirilen zaman 480 saattir.
Letonya ve Malta: ISCED seviyesi 1 ve 2 verileri eğitimde lisans düzeyinde programlarla ilgilidir.
Litvanya ve Polonya: ISCED seviyesi 1 ve 2 verileri pedagoji lisans düzeyinde programlarla ilgilidir (ve yetişkin eğitimi).
Portekiz: Okulda yerleştirilmeye ayrılan asgari zaman ISCED 0 ve ISCED 1 ilk kademe öğretmenleri için 30 AKTS ve ISCED 1
2.kademe ile ISCED 2 seviyesi öğretmenleri için 36 AKTS’dir.
Slovenya: ISCED seviye 2 verileri uzman öğretmen eğitiminde master programlarına uygulanır.
İsveç: Okulda yerleştirilmeye ayrılan asgari zaman merkezi olarak 30 AKTS olarak yani yarım yıla eşit belirlenmiştir.
Birleşik Krallık (ENG/WLS/NIR): ISCED 1 ve 2 verileri Eğitim de Lisansüstü Sertifika (PGCE) ile ilgilidir. Eğitimde lisans
programı (1037 saat okulda yerleştirme) ISCED 1 öğretmenlerine yönelik yaygın bir uygulamadır.
Lihtenştayn: Şekil 2.5 ile aynıdır.
Türkiye: Resmi olarak ISCED seviye 2 Türk eğitim sisteminde olmasa da, diğer ülkelerle karşılaştırmak amacıyla 1.-5.
Sınıflar ISCED 1; 6,7.ve 8. Sınıflar ISCED 2 olarak ele alınabilir.

Öğretmen adaylarının stajda okulda ne yapmaları gerektiği eğitim aldıkları konularda öğretmenlik
uygulaması, ya da öğretme-öğrenme süreci deneyim kazanması ile ilgili yükümlülükler tanımlanmış
değildir.
Staj sırasında okuma öğretimi ile ilişkin uygulanan beceriler sekiz ülkede açıkça belirtilmiştir (Kıbrıs,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Galler), Norveç ve Türkiye).
Örneğin, Kıbrıs’ta ilköğretim öğretmen adayları stajda geçen zamanlarının dörtte birini okuma
öğretimini de içeren Yunan dili öğretimine ayırmak durumundadırlar. Litvanya’da öğretmen adayları
özel ihtiyaçları olan öğrencilere okuma öğretimi ile ilgili pratik deneyime sahip olmalıdır. Letonya’da
Aralık 2006’da kabul edilen ilk ve ortaöğretim ulusal standartlarına uygun olarak, staj sırasında
öğretmen adaylarının görevlerinden biri de öğrencilerin özellikle ilköğretim konuları olmak üzere tüm
konularda okuma becerisini geliştirmektir. Romanya’da stajda aday öğretmenler okuma öğretimini de
içeren Romence öğretimine öncelik vermelidirler.

102

Bölüm 2: O k u m a Ö ğr et i m i i ç i n G e r e k l i B i l g i v e B ec e r i l e r

Nitelikli Öğretmen Statüsü Meslek Standartları (TDA 2008, gözden geçirilmiş) ile uyumlu olarak,
Birleşik Krallık’taki (İngiltere) ITE sağlayıcıları öğretmenlerin okuma da dahil olmak üzere tüm
okuryazarlık becerilerinin öğretimini geliştirecek fırsatlar tasarlamasını bekler. Öğretmenler için
okuryazarlık öğretimi ile ilgili benzer profesyonel standartlar, Galler ve Kuzey İrlanda’da da geçerlidir.
ISCED 1’de İngiltere’deki ITE sağlayıcılarının çoğu önde gelen okuryazarlık okulları girişimine
katılmaktadır. Bu program başlangıç öğretmenlik eğitiminin bu aşamada okuryazarlık öğretimi ve
değerlendirmesi konularını güçlendirmesini amaçlar. Sağlayıcılar okuryazarlık becerileri öğretiminde
uzmanlaşma kapasiteleri nedeniyle seçilen okullarla çalışır. Program em stajyer öğretmenlerin
yararlanacağı hem de uygulayıcı öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artıracak bir dizi faaliyet ve uzun
vadeli projeler geliştirmeyi içerir.
Türkiye’de sınıf öğretmeni adayları (1-5. sınıf) okuryazarlık öğretimini genelde 1. sınıf öğrencileriyle
uygulamak durumundadırlar. Amaç, 2005/06 değişikliğiyle okuryazarlık öğretim politikasında analitikten
sentetik ses bilgisi öğretimine geçiştir.
Ayrıca, İrlanda’da yukarıda belirtilen başlangıç öğretmenlik eğitimi sağlayıcılarının araştırmalarına göre,
tüm ilköğretim öğretmen adaylarının staj sırasında her yaş grubu öğrenci için planlama, öğretme ve
okumayı değerlendirmeleri gereklidir. Ortaöğretim düzeyinde, aday dil öğretmenleri staj sırasında
okumayı öğretmek zorundadır. Birleşik Krallık’ta (İskoçya) Majestelerinin Eğitim Müfettişliği (HMIE,
2002) İngilizce öğretmen adaylarının performanslarını resmi kayıtlı değerlendirmesinin öğrencilerin
okuryazarlık becerilerini destekleme yetenekleri ile ilgili yorumları içermesini önerir. Ancak, bu önerinin
uygulanması için resmi bir eylem ortaya konmamıştır.

2.3.3. Öğretmen adaylarının eğitim araştırma yöntem ve uygulamaları eğitimi
Öğrencilerin okuma becerilerini etkili geliştirmeleri için, öğretmenlerin işlerine yönelik bir araştırma
odaklı tutum sergilemeleri gerekir. Bu nedenle, araştırma metodolojisi ve dil gelişimi ve okuryazarlık ile
ilgili araştırma sonuçlarını iyi bilmeleri gerekir. Literatür taramasına göre (bkz. Bölüm 2.1) etkili okuma
öğretmenleri öğrencilerin nasıl başarılı okuyucular olabileceğine ve bu süreci nasıl destekleyeceklerine
dair eğitim araştırmalarını bilmeleri gereklidir. Bu alt bölümde öğretmen adaylarının başlangıç öğretmen
eğitiminde gereken merkezi kuralların eğitim araştırması bilgisi edinimi ve gelecekteki çalışmalarında
kullanmak için yeteneklerini kullanmalarını sağlamasıyla ilgilidir.
Avrupa'da ve bazen ülkeler içinde (bkz. Şekil 2.7) başlangıç öğretmen eğitimi düzeyi ve yapısı
değişiklik gösterir. Merkezi kuralların incelenmesi eğitim araştırması bilgi ve becerilerinin öğretiminde
yeterlilik düzeyleri arasında herhangi bir açık farklılık ortaya çıkmamasına rağmen, normalde bir yüksek
lisans programının lisans derecesindeki bir dersten daha geniş anlamda araştırmalara vurgu yapması
beklenir.
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Şekil 2.7: İlk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının eğitim araştırma ve uygulamalarına ilişkin merkezi
yönerge, 2009/10
Eğitim araştırması
yöntemi/sonuçları
kuram öğretimi
Çalışmalar sırasında
uygulamalı eğitim
araştırması
Kendi çalışmasına dayalı
pedagojik konularda çalışma
sonu tezi
Eğitim
araştırmalarını
öğretmenlik uygulamasında
kullanabilme nihai yeterliliği
Eğitim araştırmalarına
yönelik öğretmen adayları için
merkezi yönerge mevcut değil

Sol
İlköğretim

Sağ
Ortaöğretim

Lisans

Master

Lisans + Master

Yurtdışında öğretmen eğitimi

Kaynak: Eurydice.

UK (1) = UK-ENG/WLS/NIR

Açıklayıcı not
Bu şekildeki merkezi yönerge, öğretmen adaylarına öğretmen olmak için gerekli hem kuramsal hem de uygulama becerileri
sunan başlangıç öğretmen eğitiminin mesleki bölümüne uyarlanabilir.
Eğitim araştırması uygulamayı geliştirmek için öğretim ve öğrenme süreçlerinin sistematik incelenmesidir.

Ülkeye özgü notlar
Belçika (BE de): Şekil 2.5 ile aynıdır.
Kıbrıs: Veriler Kıbrıs Üniversitesinin öğretmen adayları müfredatından alınmıştır.
Polonya: E ğitim araştırmasının öğretimi, öğretmenlerin ilköğretimde ilk üç sınıfta eğitim vermesini sağlayan Pedagoji masterı
çerçevesindeki psikoloji ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri derslerini ifade eder.
Portekiz: Öğretmen eğitiminde yükseklisans programı olan yükseköğrenim kurumları ya bilimsel bir tez ya da bu amaçla
hazırlanmış orijinal bir çalışmayı ya da staj final raporu içermelidir.
İzlanda: 2010/11’e kadar, öğrenciler 5A Lisans derecesi ile öğretmen olabilirler.
Lihtenştayn: Şekil 2.5 ile aynıdır.

Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda merkezi yönergeler başlangıç öğretmenlik eğitim programlarının
öğrencilerin eğitim araştırmalarıyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Bu
koşullar ya da tavsiyeler hem lisans hem de yükseklisans düzeyinde akademik ya da mesleki yönelim
öğretimine uygulanabilir.
Çoğu durumda, yönergeler öğretmen adaylarının: araştırma yöntemleri bilgisine sahip; eğitim veya
pedagojik araştırma sonuçlarını anlama; ya da pratik eğitim araştırması çalışmaları yürütmelerini
gerektirir. Öğrencilerin de ders sonunda kendi araştırmalarına dayalı bir tez yazması gerekli olabilir.
Belçika (Almanca konuşan Topluluğu), Litvanya (ilköğretim öğretmen adaylarının hepsi) ve
Finlandiya’da araştırma becerilerini geliştirme ile ilgili yönergesi olan ülkeler ya da bölgelerdir.
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Belçika (Fransız ve Flaman Toplulukları), İspanya, Fransa, Litvanya (ISCED 2 öğretmenleri) ve
İngiltere’de başlangıç öğretmenlik eğitimi sonunda hakim olması son yeterlikler eğitim araştırması
becerilerini mesleki uygulamada kullanma yeteneği ile ilgilidir. Belçika (Fransız Topluluğu), öğretmen
adayları tarafından geliştirilen 13 yeterlilikten birisi geçmiş gelişmelere eleştirel ve bağımsız bir bakış
getirme ve gelecekteki eğitim araştırma eğilimleri ile ilgilidir. Flaman Topluluğunda temel yeterliliklerden
biri öğretmeni araştırmacı olarak görme düşüncesidir. İspanya’da öğretmen eğitim ile ilgili merkezi
koşullar, kalite göstergeleri çerçevesinde öğretim sürecini eleştirel inceleme kapasitesine ilişkindir.
Araştırma yönlerini kapsayacak alt modül içerik yönergeleri, eğitim metodolojileri ve araştırma teknikleri
teorik bilgisinin yanı sıra, araştırma, yenilik ve değerlendirme projeleri geliştirme ve uygulama
yeteneğini kapsar. Fransa nitelikli öğretmenlerin öğretim konuları metodoloji ile ilgili araştırmalar
hakkında güncel konuların farkında olmalarını istemektedir.
Birleşik Krallık’ta stajyer öğretmenler ITE’lerini tamamladıktan sonra kendi öğretim etkinliğini
değerlendirebilmeli ve geliştirilmesi gereken alanları tespit edebilmelidir. İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda’da 'Nitelikli Öğretmen Statüsü' (QTS- İngiltere ve Galler) veya (Kuzey İrlanda) 'Öğretime Uygun'
durumlarına ulaşmaları için gerekli mesleki standartlardan biridir. Bu standarda ulaşmak için ITE
sağlayıcıları genellikle stajyerlere kendilerinin ya da başkalarını çalışmalarına dayalı mesleki
sorgulamalarına yönelik yazılı ödevler verirler. İskoçya’da öğrenciler genellikle öğretmenlik uygulaması
bir parçası olarak bir araştırma projesi yürütüp sonuçlarını tez olarak yazarlar. Ancak, mesleki eğitim
odaklı bir yıllık Lisansüstü Eğitim Diplomasında zamanın sınırlı olması araştırma çalışması
uygulamalarını imkansız hale getirir. Öğrencilerden yine de bir araştırma planı istenir ve öğretmen
olduklarında ilk görev yıllarında uygulamaları teşvik edilir.
Başlangıç öğretmenlik eğitimi programlarına ilişkin araştırma metodolojisi ve uygulama ile ilgili
yönergeler açısından bazı ülkelerdeki çeşitli öğretim yöntemleri arasında benzerlikler vardır. Ancak,
Polonya’da ne lisans programları ile ilgili eğitim araştırması ne de öğretmen eğitimi okulları tarafından
sunulan 3 yıllık programlarda öneriler vardır.
Son olarak, on ülkede ilköğretimde okuma öğretmeni adayları için eğitim araştırması bilgisi ve
uygulamasına ilişkin ITE sağlayacıları için herhangi bir merkezi yönerge yoktur. Bu durum Bulgaristan
ve Kıbrıs’ın da (uzman öğretmen lisans derecesi) eklenmesiyle ortaöğretim öğretmenleri için aynıdır.
Bütün bu durumlarda, öğretmen adaylarının eğitimde araştırma becerileri, yükseköğrenim kurumlarınca
12

tarafından belirlenir. Örneğin, İrlanda’da( ) ilköğretim öğretmen adayları bireysel araştırmayı da
içeren okuryazarlık öğretiminde en iyi uygulamalar ile ilgili uluslararası araştırmaların eleştirel
incelemesi okuryazarlık modülünü seçebilirler.

2.3 .4 . Ö ğ r e t m e n a d a y l a r ı n ı n b e c e r i l e r i n i n d e ğ e r l e n d i r m e s i
Okuma öğreten öğretmenler çok iyi okuma becerilerine sahip olması gerekir. Bu alt bölümde öğretmen
adaylarının bu becerilerini çalışmaları öncesinde, sırasında ya da sonunda mı sergilemeleri gerektiği
konusu ele alınmaktadır. Aday öğretmenlerin okuma becerileri ile dil öğretimi becerilerini değerlendiren
sınav ve testlere odaklanılmıştır. Edebi çalışmalar ve analizlere odaklanan test ve sınavlar bu
çalışmanın kapsamında dahil değildir. Aynı şekilde, başlangıç öğretmen eğitiminin ardından
öğretmenlik mesleğine giriş sınavları da göz önünde bulundurulmamıştır.
On ülkede öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarına erişimi merkezi hazırlanan eğitim dili ya da okuma
(12)

Yukarıda belirtilen başlangıç öğretmen eğitimi programları araştırmasına göre.
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test ya da sınav sonuçları bağlıdır. Bu merkezi testler, kamu yetkililerine liseden mezun olacak ya da
yükseköğrenime başlayacak öğrencilerden bekledikleri yeterlilik şartlarını belirlemesini sağlar. Bu
sınavlar sadece iyi okuma becerilerine değil diğer yeterliliklere de odaklanmıştır.
Yükseköğrenime erişmek için Litvanya, Macaristan, Polonya, Letonya, Romanya ve Slovenya’da
öğrenci adayları ortaöğretim eğitimlerinin sonunda okuma becerilerine yönelik bir sınava girerler. Son
üç ülkede üniversite seçimi alınan bu notlara bağlıdır.
Bulgaristan, Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de öğrenci adayları yükseköğrenime geçiş yapmak için
okuma becerilerinin değerlendirildiği bir giriş sınavını geçmek zorundadır. İspanya’da örneğin, sınavın
zorunlu bir parçası öğrencilerin anlama, özetleme ve bir konuya odaklı olmayan yazılı metinleri
yorumlama kapasitesini değerlendirir.
İrlanda, Hollanda, Avusturya ve Birleşik Krallık’ta öğretmen adayları için özel kurallar geçerlidir.
İrlanda’da başlangıç öğretmen eğitimi katılımcılarından ISCED seviye 1 öğretmen adayları Sınıf C3
Olağan Düzey veya Bitirme Sertifikası İngilizce Sınavında D3 Yüksek Düzey standardına eşdeğer ve
İrlanda Bitirme Sertifikası Sınavında C3 Yüksek Düzey elde etmesi gereklidir. Hollanda’da ilköğretim
öğretmeni eğitimine başlayanlar Hollandaca dil bilgilerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için bir
sınava girmek zorundadır. Aksi takdirde, ekstra destek sağlanır. Ancak ilk yılın sonunda sınavda
başarısız olursa ve bu testi geçmek için, ilk yıl içinde en fazla 3 şansı vardır eğer başarılı olmazlarsa
eğitime devam edemezler. Avusturya’da eğitim alanında lisansüstü eğitim yapmak isteyen tüm
öğrenciler dil testini geçmek zorundadır. Bazı öğretmen eğitimi kurumları sadece okuduğunu anlamayı
değerlendirirken, diğerleri Almanca yazım ve dilbilgisi testleri de yapar. Eğitimde yükseklisans derecesi,
ilköğretim düzeyinde ve ortaöğretim düzeyinde Hauptschule eğitimi için gerekli asgari yeterliliklere
karşılık gelir. Birleşik Krallık’ta (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) başlangıç öğretmen eğitimi tüm
katılımcıları İngilizce GCSE sınavına (normalde 16 yaşındaki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda
girdikleri sınav) eşdeğer C derece elde etmiş olmalıdır. İskoçya’da öğretmen adayları için İskoç Kredi
ve Yeterlilikler Çerçevesi 6. seviyesiyle(13) bağlantılı İngilizce yeterlilik şartı koşmaktadır.
Sadece bir ülkede öğretmen eğitimi sırasında veya sonunda uygulanabilecek standart okuma sınavı
standart bir test mevcuttur. Birleşik Krallık’ta (İngiltere) Nitelikli Öğretmen Statüsü hakkı kazanabilmek
için, tüm stajyer öğretmenler merkezi olarak bilgisayarlı uygulanan okuryazarlık, aritmetik ve BİT
beceriler testlerini geçmek zorundadır.
Bazı ülkelerde (Belçika (Fransızca ve Almanca konuşan Topluluklar), Çek Cumhuriyeti, Yunanistan,
İspanya, Fransa, Letonya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya) öğretmen eğitim kurumları
öğretmen adaylarının eğitim dili bilgisini kendileri değerlendirmektedir. Fransa’da örneğin, stajyer
öğretmenler Fransızca öğretme ve iletişim kurma kapasiteleriyle değerlendirilir. Her yükseköğrenim
kurumunun uygun gördüğü değerlendirme yöntemlerini kullanarak bu gereksinimi karşılamasına
rağmen Portekiz’de yükseklisans öğretmenlik yeterlilik düzeyine yönelik herhangi bir eğitim döneminin
zorunluluğu, hem sözlü hem de yazılı olarak Portekizce diline hakim olduğunu göstermektir.

(13)

http://www.scqf.org.uk/
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Şekil 2.8: Yükseköğrenim derslerine katılım için eğitim dili merkezi geliştirilmiş sınavlar, 2009/10

Öğretmen adayları için dil becerileri
sınavı
Yükseköğrenim öğrenci adayları için dil
becerileri sınavı
Dil becerileri sınavı mevcut değil
Veri mevcut değil

Kaynak: Eurydice.

Açıklayıcı not
Bu şekil yükseköğrenim öğrencilerinin ya lise sonunda ya da üniversite öncesi girmesi gereken merkezi ve standart dil öğretimi
test/sınavlarına odaklanır. Yükseköğrenim derslerinde kullanacakları dilde eğitim görmeyen öğrenciler için düzenlenen
sınav/testler bu şeklin kapsamı dışındadır.

Ülkeye özgü not
Hollanda: Şekil sadece ilköğretim öğretmen adaylarının durumunu gösterir. Ortaöğretim öğretmen adayları imin dil becerilerine
yönelik belli bir sınav yoktur.

2. 3. 5. Okuma öğretimi özel nitelikleri
Bu alt bölümde tam nitelikli öğretmenlerin okuma öğretimine ilişkin ek, belirli nitelikler elde edip
edemeyeceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Okumayı da kapsayan okuryazarlık ile ilgili yönleri
genişçe kapsayacak nitelikler de kısaca ele alınmıştır.
Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Norveç’te tam nitelikli öğretmenlerin okuma öğretimi
alanında uzman olmak için ek bir nitelik elde edebileceği ülkelerdir. Danimarka’da 30 AKTS’lik bir
üniversite programı, okuryazarlık öğretimi uzmanı (Laesevejleder) olma yeterliliğini sağlar. Okuma ve
yazma zorlukları, değerlendirme ve rehberlik de dahil olmak üzere okuryazarlık, çocukların dil gelişimi
konuları üzerinde durulmaktadır. Okullarda bu uzmanların temel işlevi, başarılı yöntem ve uygun
öğrenme materyalleri konularında sınıf öğretmenlerine tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca tarama testi
sonuçlarını yorumlayarak öğretmen ve ailelerle iletişim kurarlar. Norveç’te ise tam nitelikli öğretmenler,
okumaya odaklanan bir yükseköğrenim dersi alabilir. Bu da 60 kredidir ve sertifikada almada yardımcı
olur.
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Birleşik Krallık’ta Her Çocuk bir Okuyucu (ECaR) programı erken okuryazarlık müdahalesi olan 'Okuma
Telafisi' için uzman öğretmenler istihdam etmeleri için okullara (bireysel ya da bir grup) mali yardım
sağlar. 'Okuma Telafisi' 1970'li yıllarda ilk olarak Yeni Zelandalı eğitimci Dr Marie Clay tarafından
geliştirilen bir programdır. Avrupa'da artık 'Okuma Telafisi' tescilli bir markadır ve Birleşik Krallık Eğitim
Enstitüsüne bağlı olan Avrupa Telafi Okuma Merkezi tarafından akredite edilmiştir. Merkez, Birleşik
Krallık, İrlanda ve Danimarka’da programları akredite etmektedir. Bu profesyonel gelişim programına
katılmak isteyen öğretmenler ilk önce yerel otorite ve okul desteği almalıdır. Tüm bir akademik yıl ya da
yarı zamanlı öğretilen program, küçük çocukların okuryazarlık zorlukları değerlendirmek ve bu
çocukların akranlarının seviyesini yakalamak için sağlayacakları kişiye özel, yoğun müdahaleler
geliştirir.
İrlanda’da eğitime katılım girişiminin bir parçası olarak, ‘Okullara Fırsat Eşitliği Getirmek’ (DEIS) ile
sosyal açıdan en dezavantajlı bölgelerde bulunan ilköğretim öğretmenleri 'Okuma Telafisi' (yukarıya
bakınız) programına erişebilir. DEIS okullarındaki öğretmenler de Avustralya kökenli ve şu anda dünya
çapında birçok ülkede geçerli araştırma tabanlı bir okuryazarlık kaynağı olan 'İlk Adımlar' eğitimine
erişebilirler. ‘İlk Adımlar’ sınıf öğretmenlerine çocukların okuma, yazma, heceleme ve sözel dil
yeterliliklerini izleme ve değerlendirilme fırsatı verir. Bu programlarda eğitim öğretmenlerin mesleki
gelişim hizmeti çatısı altında sağlanmaktadır. Diğer okullardaki öğretmenler de bu eğitime erişebilir
ancak dezavantajlı olarak belirlenen okullardaki öğretmenlere öncelik verilir. Öğretmenlerin 'Okuma
Telafisi' eğitimi yarı zamanlıdır ve testin uygulandığı ve sonuçlarının incelendiği iki günlük yoğun
dersten sonra, bir akademik yıl boyunca iki haftada bir yer almaktadır. 'İlk Adımlar' eğitimi alan
öğretmenler 3-5 gün kurum dışında eğitim alır daha sonra da kurum içi destek sağlanır. 'Okuma
Telafisi' eğitimi alam öğretmenler Londra'da Eğitim Enstitüsünde 'Okuma Telafisi' öğretmeni olarak da
kayıtlıdır. 'İlk Adımlar' öğretmenleri Birleşik Krallık Adımlar Mesleki Gelişim bağlantısıyla mesleki
gelişim hizmeti için sertifika almaktadırlar.
Belçika’da (Fransız Topluluğu) öğretmenler telafi eğitiminde uzmanlaşabilirler. Bu ders, sözel ve sözel
olmayan iletişime ilişkin konulara değinir. Ayrıca, farklılaşmış öğrenme ve öğrenme ile öğrenme
güçlükleri olan öğrencilerle ilgilenmek için uygun öğretim yöntemlerini öğretir. Öğrenciler ayrıca okuma
zorluklarına doğrudan odaklanan isteğe bağlı modüller seçebilirler. Estonya’da (Tartu Üniversitesi)
telafi öğretmen adayları okuma güçlüğü çeken öğrencilere eğitim vermek için gerekli nitelikleri
kazanırlar. İrlanda’da hem ilköğretim hem de ilköğretim sonrasında öğretmenler, öğrenim desteği
diploması için bir yıllık yarı zamanlı bir ders alabilir. Bu ders, güçlü bir okuma bileşeni içerir ve kendi
okullarında öğrenme desteği rolü üstlenmek isteyen öğretmenler için tasarlanmıştır.
Tam nitelikli öğretmenler ayrıca özel eğitim ihtiyaçları konusunda uzmanlaşabilir ve okuma ve
okuryazarlık konularına ilişkin özel eğitim alabilirler. Bu durum Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
(İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda) ve İzlanda’da geçerlidir.
Belçika’da (Almanca konuşulan Topluluk) ortaöğretim öğretmenleri, aynı zamanda okul kütüphanecileri
Mediothecar (bilgi okuryazarlığı uzmanları) olmak için eğitim alabilir. Eğitim bir multimedya ortamı için
bilgi becerileri öğretme olanağını sağlar. Bu 10 AKTS değerindedir ve teorik ile pratik yaklaşımları
birleştirir. Mediothecar’lık çoğunlukla çevrimiçi bilgilere erişmek için arama yöntemleri öğretimi ile ilgili
olduğundan bir okuma uzmanı öğretmeninden farklıdır. Ancak, öğrenciler okuma güçlükleri
gösterdiğinde, Mediothecars öğretmenlere belirli telafi tedbirleri tasarlama ve uygulamada destek
olarak öğretmenlerle birlikte çalışmaktadırlar.
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2.3.6. Okuma becerileri öğretiminde sürekli mesleki gelişim programları
Bölüm 2.2 'de görüldüğü gibi sürekli mesleki gelişim (CPD) öğretmenler için Avrupa ülkelerinin
çoğunluğunda profesyonel bir görevidir ve yaygın olarak uygulanmaktadır (EACEA / Eurydice, 2009a)
14

). Eğitim sistemleri ve çoğu ülkede faaliyet gösteren akredite sağlayıcılar arasında çeşitli hizmet
öncesi eğitim merkezleri, öğretmen dernekleri, okullar, yükseköğrenim kurumları, özel sağlayıcılar, vb
de dahil olmak üzere farklılıklar görülmektedir. Bu geniş bağlam çerçevesinde, bir çok ülke okuma
odaklı CPD programlarının varlığını rapor etmişlerdir. Bu alt bölümde yer alan bilgiler okuma ile
doğrudan bağlantılı olan ve genel CPD verileri içermeyen CPD projeleri ile sınırlıdır. Ayrıca, hiçbir
şekilde ayrıntılı değildir. Avrupa eğitim sistemlerinde yer alan stratejiler ve alınan önlemler hakkında bir
fikir vermeyi amaçlamaktadır.
(

İspanya, Litvanya, Avusturya ve Norveç’te okuma ile ilgili CPD programları okuma ve okuryazarlık
becerilerini geliştirmeye yönelik genel ulusal stratejinin bir parçasıdır. 2008/09 yılında, İspanya’da 17
Özerk Topluluktan 11’i okuma ve yazma, yabancı dil ve iki dillilik konularını öğretmen mesleki gelişimi
için öncelikli bir alan haline getirmeye karar verdi. Litvanya Parlamentosu 2008 yılını okuma destek yılı
ilan etti. Sonuç olarak, CPD sağlayıcıları okuma becerileri ile ilgili programlar geliştirmek için teşvik
edilmiştir. Avusturya Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında başlatılan öğrencilerin okuma
girişimlerine ilişkin ülke çapındaki 'Lesen fördern' CPD için belirli kuralları içermektedir. Örneğin,
öğretmen eğitim kurumları bütçelerinin %10’unu okuma CPD programlarına harcamak zorundadırlar.
15

2009 yılından bu yana, yeni Koordinasyon Noktası OKURYAZARLIK ( ) Avusturya genelindeki tüm
CPD programlarını koordine etmektedir. Aynı zamanda öğretmenleri okuryazarlık tüm yönleriyle
(Okuma, yazma ve yeni medyayı kullanma dahil) ilgili güncellemekten sorumludur. Norveç’te
öğretmenler okuma öğretimine odaklanan 60 kredi puanlık bir yükseköğrenim dersi alabilir.
Bazı ülkeler, öğrencilerin dil eğitimi (sadece kendi okuma becerileri değil) bilgilerini geliştirmek için
kapsamlı stratejiler geliştirmektedir. Bu 2006 yılından bu yana Portekiz’de, 2007 yılından bu yana
Belçika’da (Flaman Topluluğu) söz konusudur. Portekiz’de başlangıç öğretmen eğitimi ve CPD
programları ilköğretim birinci aşama okul öğrencilerini hedefleyen program stratejisinin özündedir.
Danimarka, İrlanda ve Malta’da okuma ile ilgili tekrarlanan ve özel CPD programları rapor edilmiştir.
Danimarka’da bu programlar, eğitim derslerinde uzman okuma öğretmeni (Laesevejleder) olmayı
sağlar (Bölüm 2.3.5 'e bakınız). İrlanda’da ISCED 1 okuma öğretmenleri için rehberlik ve mesleki
gelişim okuma akıcılığı, okuduğunu anlama ve okuma bağlamında ek bir dil olarak İngilizce temel
alanları oluşturmaktadır. ISCED 2 öğretmenleri için program genel okuryazarlık becerilerinin etkisi
hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Farklı müfredatlarda okuma bilincini kapsar ve okul
bağlamında okuma geliştirme ve iyileştirme destek stratejileri deneyimini öğretmenlere sağlar. 'Okuma
Telafisi' programı da vardır (bkz. Bölüm 2.3.5). Malta’da 1-3. Sınıf öğretmenlerinin tümü okuma temel
becerilerinin öğretimi ve değerlendirilmesi konusunda hizmet içi eğitime katılmak durumundadır.
İspanya, Litvanya, Polonya ve Slovenya gibi bazı ülkelerde bazı okuma CPD programları sadece eğitim
dili öğretenleri değil tüm öğretmenleri hedeflemektedir. Belçika’da (Flaman Topluluğu) kapsamlı bir
strateji hangi konuyu öğretirlerse öğretsinler öğretmenlerin öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmek için
sorumluluk alması gerektiğini belirtmektedir.
(14) Bkz Eğitimde Temel Veriler 2009, Bölüm D, Öğretmenler Kısmı.
(15) http://www.literacy.at
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Bazı ülkeler öğrenci testleriyle belirlenmiş öğretmen ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel CPD programlarını
rapor etmişlerdir. Bunlar Belçika (Almanca konuşan Topluluğu) ve Avusturya’dır. Birleşik Krallık (Kuzey
İrlanda), Müfredat Danışma ve Destek Hizmeti (CASS) merkezi hizmet içi eğitim biçiminde okullara
destek veren Başarı Artırmak (okuryazarlık) programını koordine eder. Bu faaliyetler bireysel okul
iyileştirme planlarına dayanmaktadır. Aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım gösteren bu gibi girişimler,
aynı zamanda okullarda (en azından okuma ile ilgili profesyoneller arasında) kolektif bir CPD boyutu
oluşturulmasın yardımcı olabilir. Literatür taramasına (bkz. Bölüm 2.1) göre, okullarda öğretmenler
arasında bir bilgi paylaşımı oluşturmak önemlidir. Galler’de 'Temel Beceriler Cymru' öğretmenlerin sınıf
tabanlı küçük ölçekli araştırma yapmasını sağlayan 'eylem araştırma’ projelerinin gelişimini destekler.
Bunun bir örneği, ' Okuma Öğretimi ' pilot eylem araştırma projesinin Galce yürütülmesidir.
Öğretmenlerin okuma güçlüğü olanlarla ilgilenme becerileri de bazı CPD programlarının odak
noktasıdır. Belçika (Fransız Topluluğu), 2009/10'da CPD örgütsel birimleri eğitimi okumaya
odaklandırdılar. Temel hedef, 1. kademe ortaöğretim öğretmenlerinin okuma zorluklarını hızlıca tespit
etmesi ve telafi stratejiler geliştirmesidir. Almanya’da Schleswig-Holstein Okulları Kalite Geliştirme
Enstitüsü müdür ve öğretmenlere projenin uygulanmasını teşvik etmek için bir ders 'Kimse geride
kalmaz- Okuma sizi güçlü kılar' sunar. Bu proje okuma güçlüğü olan öğrencileri desteklemeyi
amaçlamaktadır. Birleşik Krallık’ta (İngiltere) disleksi, konuşma, dil ve iletişim sorunları olan çocukları
belirlemek ve desteklemek için yardımcı deneyimli öğretmenler için bir e-öğrenme kursu vardır. 2004
yılında başlatılan 'başarı önündeki engelleri kaldırmak' daha geniş bir stratejinin bir parçasıdır. Kıbrıs’ta
öğretmenleri farklı eğitim seviyelerinde okuma öğretme becerileriyle donatmak için yapılan eğitim
oturumlarında ISCED 2 seviyesi öğretmenlerinin ‘işlevsel okuma’ programının yürütülmesinden
sorumlu olmuşlardır.
Finlandiya okuma ve yeni medya üzerine odaklanan bir CPD programı örneği sunmaktadır. 2009
yılında, sürekli eğitim programı, 'Okuma Öğretimi ve Yeni Sosyal Medya' kalem ve dizüstü bilgisayarlar
olmadan okuma öğretiminde yeni yollar geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler okuma becerilerini geliştirmek
için web üzerine metin yükler ve sosyal ağ sitelerini kullanılır.
2001/02 yılından bu yana okul kütüphaneleri ile ilgili bir ders İspanya’da tüm eğitim seviyelerinde
öğretmenler için organize edilmiştir. Öğretmenler bilgi dünyası ve kütüphaneler hakkında bilgi sahibi
olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve tüm müfredat alanlarında öğrencilerin okuma
yeterliliklerin geliştirilmesi için öğretim stratejileri sağlar. Öğretmenler de öğrencilerin hem basılı ve
dijital çeşitli bilgi kaynakları ile çalışması için eğitilmektedir.
Son olarak, bazı ülkelerde okuma kapsamlı CDP programları, yeni müfredatın uygulanmasını
destekler. Belçika’da (Almanca konuşan Topluluğu), tüm öğretmenler yeni okuma müfredatı
uygulanması için eğitim kursuna katılmak durumundadır. Fransa’da, yeni müfredat (2008) okumayı
öğrenme konusuna özel vurgu yapar. Bazı CDP programları buna göre geliştirilmiştir. 2009 yılının Eylül
ayında, yeni bir çekirdek müfredat Polonya’da tanıtıldı ve özel CDP programlar öğretmenlerin
değişiklikleri uygulamaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Birleşik Krallık’ta (İskoçya), Üstün
Başarı Müfredatı (2004) okuryazarlık (ve aritmetik) konularına odaklanarak CPDlere vurgu yapar. Farklı
müfredatlarda okuma (ve aritmetik) öğrenme/öğretim ve müfredat desteği sağlayan ulusal birim olan
İskoçça Öğrenme ve Eğitim (LTS) çalışmalarına dikkati çekmiştir. Bu birim müfredatla ilgili bilgi vermek,
öğretmenlere tanımak için ülke genelinde toplantılar düzenler.
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Sonuçlar
Sağlam okuma temeline sahip nitelikli öğretmenler, hem okuma için öğrenen hem de öğrenme için
okuyan öğrenciler için gereklidir. Başlangıç öğretmenlik eğitiminde yer alması gereken unsurlar
araştırma ve teori temeli, öğretme stratejileri ve çeşitli materyaller kullanma hazırlığı ve uygun
değerlendirme teknikleri. Buna ek olarak, teorik bir bilgi tabanı ve saha deneyimleri arasında denge ve
tutarlılık da, okuma öğretmenleri için başlangıç öğretmenlik programlarının önemli özelliklerinden olarak
kabul edilmektedir. Yukarıda açıklanan özellikleri gösteren programlarla sertifika almış olan
öğretmenlerin kaliteli ve başarılı bir öğretim sağlama olasılığı daha fazladır. PIRLS 2006 verilerinin
ikincil analizi de başlangıç eğitim sırasında nasıl okuma öğretileceği ile etkili okuma öğretimi vurgusuna
dikkati çekmektedir.
Avrupa'da başlangıç öğretmen eğitim kurumlarına tanınan özerklik düzeyindeki değişiklikler öğretmen
eğitiminin içerik ve kalitesini ayrıntılı bir şekilde göstermeyi zorlaştırır. Bununla birlikte, 18 ülkede
doğrudan okuma öğretmen adaylarının hazırlanmasıyla ile ilgili merkezi yönergeler vardır. Böylece
ülkelerin büyük bir çoğunluğu, ulusal politikalar okuma öğretmen adayları için uygun bir başlangıç
eğitiminin öneminin altını çizmektedir. Ancak, geri kalan ülkelerde, başlangıç öğretmen eğitimi
sağlayıcıları konuyla ilgili merkezi yönergeler olmamasına rağmen okuma eğitimi ile ilgili konuları ya da
okumayla ilgili belli konuların öğretim zorunluluğunu kapsama alırlar.
Öğretmenlik uygulaması ile araştırmanın birleşimi öğretmenlik uygulaması için çok zenginleştiricidir ve
ülkelerin üçte ikisinde başlangıç öğretmen eğitim merkezi yönergeleri eğitim araştırması teori ve
uygulamaları koşullarını da içerir.
Merkezi yönergeler öğretmenler okuma öğretimi için hazırlanmasında genel şartlara değinir.
Yönergelerin okuma öğretimi belirli yönlerini doğrudan ilişkilendirmesi az yaygındır. Örneğin, sadece
altı ülke ya da bölgede, özellikle okuma becerilerini değerlendirmek için yeteneğin önemini belirtmiştir.
Araştırmalar, ancak öğretmen değerlendirmesinin okuma öğretiminin önemli bir bileşeni olduğunu
göstermektedir. Düşük okuma başarısının kesin nedenlerinin belirlenmesinde standart dış
değerlendirme daha etkili olabilir(RAND RSG 2002).
Günümüzün iletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik metinleri okuma çağdaş toplumda giderek önem
kazanmaktadır. Okumanın değişen doğası, bu becerinin hizmet öncesi öğretmen eğitiminde dikkate
alınmasını gerektirir (IRA, 2009). Bu eğilimlere rağmen, sadece beş ülkede yeni medya aracılığıyla
öğretmenlerin okumada daha yetkin öğrenciler yetiştirmesine yönelik merkezi yönergeler vardır.
Üç ülkede dil eğitimi dışındaki konularda öğretmen adaylarının uygulayabileceği okuma öğretimine
yönelik başlangıç öğretmenlik eğitimi önerileri vardır. Bu, öğrencilerin okuma becerilerinin gelişimi için
dil eğitimi dışındaki konularda da öğretmenlerin dikkate alması gereken artan bir farkındalık söz
konusudur.
Uluslararası öğrenci değerlendirme araştırmaları açıkça göstermektedir ki dördüncü sınıf öğrencilerinin
önemli bir kısmı ve 15 yaşındakiler temel okuma becerilerinde yetersizdir. Okuma zorluklarına ortaya
çıkmasından kısa süre sonra müdahale edilmesi, okuma zorluğu çeken öğrencileri yetkili okuyucular
olması için şans vermektir. Eğitim sistemleri için bu çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için pek çok
farklı yol vardır. Bir seçenek de okullarda okuma konusunda uzmanlaşmış öğretmenler olmasıdır.
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Sadece dört ülke (Danimarka, İrlanda, Birleşik Krallık ve Norveç) okuma öğretimi konusunda
uzmanlaşmış nitelikli öğretmenler için nitelikler geliştirmiştir. Buna ek olarak, okuma güçlükleriyle
mücadele etmek için önlemler konusunda özel dersler ile ilgili yönergeler, ortaöğretimden ziyade
ortaöğretim için başlangıç öğretmen eğitiminde uygulanabilir.
Başlangıç öğretmen eğitimi mesleğe girmek için gereklidir, ancak sürekli mesleki gelişim, etkili öğretim
uygulamaları devam ettirmek ve daha da geliştirmek için esastır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerinde
sürekli mesleki gelişim katılımını teşvik etmek öğretmenler arasında çok yaygındır. Anket verileri,
okuma, yazma ve edebiyat ISCED Düzey 2 öğretmenlerinin yaklaşık %90’ının son 18 ay içinde en az
bir CPD etkinliğine katıldığını gösterir. Ancak, mesleki gelişimin en yaygın biçimleri kısa, tek seferlik
dersler, atölye ya da konferanslardır. Araştırma veya ağ kurmak gibi daha verimli, uzun vadeli ve
sürekli mesleki gelişim çeşitleri daha az yaygındır. AB’de ortalama okumayla ilgili eğitim veren
öğretmenlerin %40’ı eğitim araştırmalarına katılmaktadır, ama bu oran çeşitli ülkelerde (Macaristan,
Slovakya ve Norveç) çok düşüktür. CPD, yani bilgi paylaşımı veya akranlarından öğrenme faaliyetleri,
gibi işbirliği çeşitleri, orta ve doğu Avrupa ülkelerinde Avrupa'nın geri kalanına oranla daha sık görülür.
Bu tür faaliyetler okuma öğretimini geliştirmek için potansiyele sahiptir.
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Okuma sadece okulda öğrenilmez, ancak birçok okul dışı bağlamlar ve ortamlar dışında da öğrenilir;
okullaşma okuma gelişiminde tek etken değildir. Okumadan keyif alan ve bunu çocukları ile paylaşmak
isteyen ebeveynler, olumlu tutumları da teşvik eder. Evde erken okuryazarlık faaliyetleri okulda okuma
öğrenimi için çocuklar için bir temel oluşturmaktır. Daha sonra, boş zamanda ve zevk için okuma
becerilerini geliştirir ve çocukların okuma oranlarını artırır. Daha çok okuyanlar daha iyi okuyucu olurlar.
Ailede ve evde kitaplarla çevrili olma, dergi ve gazetelerin olması okuma gelişimi için önemlidir. Bir
çocuğun yetkin bir okuyucu olması için, daha geniş bir anlamda, okumaya değer verilen bir ortamda
yaşaması çok önemlidir.
Okuma başarısını etkileyen okul ile ilgili faktörler, yani öğretim yöntemleri ve öğretmen eğitim
çalışmada analiz edilmiştir. Bu bölüm okul ötesinde daha geniş anlamda topluma yöneliktir. Okul dışı
okuma başarısı etkileyen faktörler üzerine akademik literatüre genel bir bakış ile başlar. Ev ortamı,
ebeveyn okuryazarlık faaliyetleri ve okuma yapma tartışılan ana temalardır. Bu etkiler daha sonra
uluslararası öğrenci başarısı araştırma sonuçları ile gösterilmiştir.
Avrupa ülkelerinin okumayı teşvik çabaları analiz ve tartışmanın ana kısmını oluşturmaktadır. Okul
ortamı dışında okuma desteğinin amacı, çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinler için optimum öğrenme
fırsatları sunmak ve okuryazarlıktan ek destekle yararlanabilinecek olanların ihtiyaçlarını
hedeflemektedir. Bazı ülkeler okuma için kapsamlı stratejiler geliştirmiş ve bu amaçla ulusal bir
koordinasyon kurumu kurmuşlardır. Ülkelerin büyük çoğunluğunda okumayı teşvik etmek için devlet
tarafından finanse edilen büyük ölçekli programlar vardır, bu bölümün son bölümünde, bazı örnekler
sunulmaktadır.

3.1. Okuma başarısını etkileyen okul dışı etkenlerle ilgili akademik
literatür taraması
Bu literatür taraması okuma gelişimi ve başarısını etkileyen çok tartışılan okul dışı faktörleri ele
almaktadır: ev ortamı ve boş zaman. Ayrıca kısaca multimedya (bilgisayarlar, okumada uzmanlaşmış
programlar ve televizyon) ve kütüphanenin okumaya etkisiyle ilgili mevcut araştırma sonuçları ele
alınmaktadır.
Ev ve ailede okuryazarlık
Ebeveynlerin evde yaptıkları okuma faaliyetleri, okula başlamamış çocukların okuma yeteneklerinin
gelişimi için çok önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri ve özellikle okuma gelişimleriyle
ilgilenmesi çocukların motivasyon ve başarısını etkiler. Ev ve aile okuryazarlığının çocuklar üzerinde
önemli etkisi olduğundan, bu bölümün ana odak noktası olacaktır.
Ebeveynler çocuklarının öğrenimine evde destek vererek eğitim başarıları üzerinde önemli bir etkiye
sahip olabilir. Boylamsal çalışmalar ev öğrenme etkinliklerine ebeveynlerin düzenli katılımı ile
çocukların zihinsel ve sosyal gelişimi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu onaylamaktadır (Harris ve
Goodall, 2007; Melhuish, Sylva, Sammons ve ark, 2001.). Ebeveyn katılımı ve desteği, erken çocukluk
döneminde en büyük etkiye sahip olsa da, ergenlik döneminde eğitim ve okuma sonuçları üzerinde
önemli bir etkisini devam ettirmektedir(Desforges ve Abouchaar, 2003).
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Ebeveyn katılımı çocukların okuma gelişimi için özellikle önemlidir (Brooks ve ark, 2008; McElvany ve
Steensel, 2009; McElvany ve ark, 2010; Steensel, 2009). Ulusal Erken Okuryazarlık Paneli incelemesi
(NELP 2008) sonuçları, ebeveynlerin okuma faaliyetlerinin çocukların sözel dil becerileri ve genel
bilişsel yeteneklerini geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Diğer çalışmalar, ebeveyn katılımı ile
çocukların erken kelime-okuma ve akıcılık becerileri (Senechal ve LeFevre, 2002) yanı sıra, okuma
motivasyonı ile okuma ilgisi ve okumadan keyif alma arasında olumlu bağlantılar kaydetmişlerdir
(Baker ve Scher, 2002; Baker, Scher ve Mackler, 1997).
Ebeveynlerin çocuklarıyla yaptığı okuryazarlık faaliyetlerinin bazı türleri diğerlerinin yaptıklarına göre
daha etkilidir. Senechal’ın (2006) meta-analizi üç tür ebeveyn katılımını karşılaştırır: belli okuma
becerilerini öğretmek, ebeveynlerin okurken çocuklarını dinlemesi ve ebeveynlerin çocuklarına
okuması. Sonuçlar, ebeveyn katılımının genellikle okuma başarısı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu
göstermiştir. Belirli okuryazarlık becerilerini çocuklarına öğreten ebeveynler- alfabe, kelime okuma ve
harf-ses denkliği gibi- ebeveynlerin çocuklarını dinlemesinden iki kat, çocuklarına okumasından altı kat
daha fazla etkilidir. Bu sonuçlar, okuma güçlüğü çeken risk altında olanlar çocukların yanı sıra risk
altında olmayanlar için de geçerlidir. Ailelerin sosyo-ekonomik statüsü (SES), herhangi bir şekilde
müdahalelerin etkinliğini etkilememiştir.
Ebeveyn katılımı, aile okuryazarlık programları aracılığıyla desteklenebilir. Bu programlar, aşağıdaki
geniş hedef alanlarına göre organize edilebilir (Nickse 1991):
•

çocukların becerileri, başarısı ve/veya tutumları;

•

ebeveyn/çocuk okuryazarlık etkileşimi;

•

ebeveyn başarısı, okuryazarlık a l ı ş k a n l ı k l a r ı ve g ü v e n /öz-saygı (çocukları
etkilemesi beklenen faydalarıyla).

Avrupa ülkelerinde ailelerine yönelik okuryazarlık programları örnekleri (bkz. Bölüm 3.4) bu bölümün
sonunda daha detaylı olarak ele alınmıştır. Bunların büyük çoğunluğu ikinci yönü, yani ebeveyn / çocuk
okuryazarlık etkileşiminin teşvik edilmesine odaklanmaktadır. En yaygın programlar çocuklar ile yüksek
sesle ve birlikte okuma yapmayı da içeren girişimler ve kitap hediyeleridir.
Araştırmalar çocukların okuma becerileri, başarısı ve tutumları için aile okuryazarlık programlarının
yararlarını gösterir. Bu bulgular, ebeveynlerin küçük çocukların okuryazarlık gelişimini ilerletecek bir
çok şey vardır ve farklı yaklaşımlar, farklı bir dizi okuma temel becerisinin oluşmasını sağlar (NELP
2008).

Boş zaman okuması ve keyif için okuma
Okuma alanında araştırma faaliyetleri ve politika gelişmeleri, geleneksel olarak, kelime tanıma ve
okuduğunu anlama gibi okumanın bilişsel yönlerine odaklanmıştır. Bulgulara göre çocukların okuma
başarısı farklılıkları arkasındaki bir başka önemli faktör, boş zaman okuması ve keyif için okumadır.
Daha çok okuyanların daha iyi okuyucu oldukları tutarlı bir şekilde gösterilmektedir. Okumanın biraz
artması ile okuma yeteneği gelişir ve daha çok okuma yapar (Cunningham ve Stanovich, 1998).
Ayrıca, Clark ve Rumbold’un meta-analizi (2006) keyif için okumanın metni anlama ve dilbilgisi, kelime
genişliği, sonraki hayatında okumadan keyif alma, okuyucu olarak kendine daha fazla güven ile olumlu
yönde bağlantılı olduğunu gösterdi.
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Neden bazı insanların boş zamanlarını diğerlerinden daha fazla okuyarak geçirdikleri sorusunu
cevaplamaya çalışan bazı araştırmacılar ve uygulayıcılar okuma motivasyonun önemini işaret
etmişlerdir. Guthrie ve Wigfield (2000, s. 405) okuma motivasyonunu ‘okuma konuları, süreçleri ve
sonuçları ile ilgili bireyin kişisel amaçları, değerleri ve inançları’ olarak tanımlamıştır. Okuma
motivasyonunun sözde 'Matthew etkisi'nde (Stanovich, 1986) önemli bir rol oynadığını
savunmaktadırlar: artan yetkinlik motive edicidir ve yüksek motivasyon düzeyi başarıyı artırır ve daha
fazla okumaya yol açar.
Okuma motivasyonu okuyucuyu çevreleyen okuma ortamı ve kültüründen etkilenir. Strommen ve
Mates (2004), çocuklar ve ergenlerin boş zamanlarını okuyarak geçirdiklerinde kendilerini kitaplar
çevresinde sosyal etkileşimde oldukları ve okuma sevgisini paylaştıkları bir Okuma Topluluğunun
üyeleri olarak görürler. Aslında anne-babalar, arkadaşlar ve öğretmenler gibi diğer okuyucular,
çoğunlukla en iyi rol modelleri olarak okumanın verdiği keyfi göstererek okuma alışkanlıklarını
etkileyebilir (Sheldrick-Ross, McKechnie ve Rothbauer, 2005).
Okuma materyali seçimi, aynı zamanda motivasyon (Krashen 1993) ve başarı (Hung, 1996, 1997) ile
ilgilidir. Çalışmalar çocuklar ve gençlerin okul dışında, geleneksel okuma malzemesi olarak kabul
edilmeyecek olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli materyalleri okuduklarını göstermiştir. Örneğin,
Birleşik Krallık’ta Ulusal Okuryazarlık Vakfı tarafından başlatılan Okuma Birleştirir araştırması (Clark ve
Foster, 2005), web siteleri, kısa mesajlar ve TV programları ile ilgili dergiler/ kitap öğrencilerin sınıf
dışında en çok okudukları materyallerdir. Öğrencilerin yarısından fazlası düzenli olarak e-posta, kurgu,
çizgi romanlar ve gazete okuduklarını belirtmiştir.
Öğrencilerin okumayla ilgilenmeleri, okudukları materyaller ve okuma frekansları ülke okuma
karşılaştırmaları yapan Uluslararası Öğrenci başarısı araştırmalarından (örneğin, PISA ve PIRLS)
elde edilebilir. Avrupa ülkelerindeki bazı temel bulgular ve önemli farklılıkları bir sonraki bölümde yer
almaktadır (bkz. Bölüm 3.2).

Multimedyanın (çoklu ortam) rolü
Çocuk ve ergenlerde okuma davranışı değişim geçirmektedir. Geleneksel okuma kitaplarından, internet
ve diğer multimedya sistemleri aracılığıyla yeni okuma fırsatlarından keyif almaya doğru bir kayma
vardır. Metin, resim, film ve seslerin birlikte sunulabildiği bilgisayarların yanı sıra diğer cihazlar,
genellikle çocukların okuma becerilerinin gelişimini desteklemek için kullanılan araçlardır.
Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma (Clark, Osborne ve Dugdale, 2009), teknolojiye dayalı
materyallerin çocukların ve ergenlerin neredeyse üçte biri tarafından websitelerinde en sık okunan
materyaller olduğunu göstermektedir. Katılımcıların yarısı bloglar ve sosyal ağ websitelerinin yanı sıra
e-postaları da her hafta okumaktadır. Ortaöğretim öğrencileri, özellikle web sitelerindeki bloglar ve ağ
sosyal siteleri başta olmak üzere daha fazla teknoloji tabanlı malzemeleri ilköğretim öğrencilerinden
daha fazla okumaktadırlar.
Bazı çalışmalar erken bilgisayar kullanımının çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimi için faydalı
olduğunu gösteriyor. Haugland (1992), gelişimsel olarak uygun yazılım kullanan çocukların bilişsel,
sözel ve sözel olmayan becerilerinde önemli kazanımlar olduğunu bulundu. Li ve Atkins (2004),
çocukların gelişimsel aşamaları ve ailenin sosyo-ekonomik statü farklılıkları göz önüne alındığında bile,
evde bilgisayar kullanımı, bilişsel ve psiko-motor becerilerin gelişimini desteklediği bulunmuştur. Ayrıca,
Nævdal (2007), lise öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımı fazlaysa, İngilizce başarısı (cinsiyet, ilgi
odağı, okuma özrü ve farklı bilgisayar etkinliği kategorilerinde) daha yüksek bulunmuştur.
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Bilgisayar, okuma gelişiminde çeşitli nedenlerden dolayı yararlı olabilir. Bilgisayar lehine temel konu
öğrenmeyi bireyselleştirmiş olmasıdır: Her çocuk bağımsız ve kendi hızında öğrenir. Okumayı öğrenme
süreci ile ilgili olarak da anında geri bildirim, tekrarlama ve öğrenen dikkati sürdürme gibi avantajları
vardır(Van Daal, 2008). Bilgisayar uygulamaları da çocuklarının okuma gelişimi destekleyen veliler
tarafından kullanılabilir. Ancak, bu uygulamaların okuryazarlık faaliyetlerinin daha geleneksel
formlarından daha etkili olup olmadığını değerlendirmek için değerlendirme araştırmalarına ihtiyaç
vardır.
Televizyonun okuma üzerindeki etkisini tespit etmek için incelenen bir başka medya türüdür. Sözde
'ekranda okuma hipotezi' (Beentjes ve van der Voort, 1988), çocukların televizyondaki okuma
metinlerini ve altyazıları okuyarak okumalarını geliştirdiklerini savunuyor. Bunun aksine, bazı
araştırmalar, çocukların televizyon yüzünden okuma becerilerini edinemediğini vurgulamaktadır.
Koolstra, Van der Voort ve Van der Kamp (1997) her iki iddiaya kısmi destek bulmuştur. Boylamsal bir
araştırmayla televizyon izlemenin okuduğunu anlama üzerinde kısıtlayıcı etkisi vardır, ama alt yazı
okuyarak okuduğunu çözümleme becerileri geliştirilebilir. Okuduğunu anlama üzerindeki olumsuz etkisi,
kendi yorumuna göre, boş zaman okumasını azaltılması ve çocukların okuma karşı geliştirdiği olumsuz
tutumlardır.
Televizyonun okuma üzerindeki etkisi izlenen program türlerine ve televizyon izleyerek geçirdiği süreyle
ilgili olabilir. Ennemoser ve Schneider (2007), Almanya’da boylamsal bir çalışmada eğitim
programlarını izlemenin okuduğunu anlama ile olumlu yönde ilişkili olduğunu, ancak eğlence
programlarının olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir. Beklendiği gibi, küçük çocuklarda okuryazarlığı
teşvik etmek amacı olan televizyon programlarının erken okuryazarlık becerileri gelişimi üzerinde
olumlu bir etkisi olduğu tespit edildi (Moses, 2008).
Bilgisayar, internet ya da televizyon aracılığı ile daha geniş okuma ve öğrenme fırsatlarına doğru
kayma olmasına rağmen, Avrupa ülkelerinde (bkz. Bölüm 3.4) okumayı teşvik için temel programlar
arasında multimedya üzerinde odak çok azdır. Okuma için motivasyon artırmayı hedefleyen girişimler
halen çoğunlukla kurgu kitaplarına odaklanmaktadır.
Daha fazla araştırma bulguları, çeşitli girişimlerin okuma gelişimi üzerindeki etkisini açıklığa
kavuşturulması konusunda yardımcı olacaktır. Okuma birbirine bağlı bir dizi faktörden etkilenir. Bir
sonraki bölümde okuma gelişimi ve başarısını etkileyen faktörlere daha fazla ışık tutacak uluslararası
öğrenci başarısı araştırma sonuçları yer almaktadır.

3.2. Ev okuma ortamı, okuma kalıpları ve başarısı –Uluslararası
Öğrenci değerlendirm e araştırmaları
Okumaya yönelik tutumlar, okumayla ilgilenme, veli / ebeveynlerin okuma alışkanlıkları ve ev okuma
ortamı PIRLS çalışmasında yer almaktadır. Okumaya odaklı PISA çalışması da (2000 ve 2009)
öğrencilerin okuma davranışları ve çevreleri hakkında veriler sağlar. Bu bölümde, PIRLS ve PISA
çalışmalarının okumayla ilgilenme ve ev eğitim ortamlarının okuma başarısını nasıl etkilediğine ilişkin
bulgular sunulacaktır (daha fazla bilgi için bkz. Bölüm: ‘Okuma başarısı: Uluslararası Araştırma
Bulguları).
Bu ve diğer büyük uluslararası öğrenci değerlendirme araştırmaları çocukların okumayla ilgilenmesinin
okuma becerileriyle yakından ilgili olduğu tartışmalarını onaylamaktadır (Elley, 1992; Mullis ve ark,
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2003, 2007; OECD, 2010d). PIRLS 2001 uluslararası raporu bulguları şu şekilde özetlemektedir:
'Okumaktan keyif alan öğrenciler daha sık okurlar, böylece de metin durumları bilgilerini genişletirler ve
anlama becerilerini genişletirler’ (Mullis ve ark. 2003, s. 257).

Çocukların kitaplara ve ebeveynlerle okuma faaliyetlerine erişimi
PIRLS araştırmalarında çocukların nasıl öğrendiklerini anlamada önemli olabilecek ev ortamı
1

özellikleriyle ilgili veri toplamak için bir ebeveyn / veli anketi vardır( ) . Hangi ev ortamı faktörlerinin
öğrenci başarısını yakından etkilediğini öğrenmek için 2006 PIRLS verilerinde basit bir lineer regresyon
yapılmıştır (bkz. Şekil 3.1). Uygulanan değişkenler Bloom'un (1980) ayrımı kullanarak, iki kategoride
toplanabilir:
1. Değiştirilebilen değişkenler: okumaya yönelik tutumlar, çocukla okuma faaliyetleri, okuyarak
geçirilen zaman ve keyif için okumak;
2. Değiştirilemeyen değişkenler: ebeveyn eğitimi ve mesleği.
Evdeki kitap sayısı ve çocuklarla kitap okuma faaliyetleri gibi diğer değişkenler kontrol altında olsa da,
değiştirilemeyen değişkenlerin etkisi bütün ülkelerde oldukça önemlidir (bkz. Şekil 3.1). AB-27
ortalamasının regresyon katsayısı eğitim seviyesi için 0,13, meslek statüsü için 0,19’dur. Ebeveynlerin
eğitim düzeylerinin çocukların okuma başarısı üzerinde etkileri Letonya’da 0,07’den Macaristan’da 0,
28’e kadar değişik göstererek tüm Avrupa ülkelerinde anlamlı derecede önemlidir. Anne-babanın
mesleği, regresyon modelinde diğer değişkenler dikkate alındığında, Bulgaristan, İspanya, İtalya,
Avusturya, Birleşik Krallık (İngiltere) ve İzlanda’da çocukların okuma yeteneklerinde fark yaratmamıştır.
Ancak, değiştirilebilir değişkenlerin de çocukların okuma performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Evdeki kitap sayısı ve çocuk kitaplarının sayısı ile ölçülen okuma ortamı, ebeveynlerin eğitimi ve
mesleği kontrol edildiğinde bile, öğrenci performansı üzerinde etkilidir. Çocuk kitaplarının sayısı diğer
kitapların sayılarından (AB-27 ortalamasının etkileri sırasıyla 0.12 ve 0.09) daha önemlidir. Evde kitap
olmasının etkileri sadece bazılarında önemli iken, evde çocuk kitapları sayısının etkileri incelenen tüm
Avrupa ülkelerinde önemlidir.
2

Araştırma yapılan Avrupa ülkeleri arasında ( ), dördüncü sınıfta çocukların % 29’nun evinde 26-50
çocuk kitabı; % 23’ünde 51-100 kitap vardır ve ebeveynlerin %15’i 100'den fazla çocuk kitabına sahip
olduklarını bildirdi. Bununla birlikte, Avrupa’da evlerinde daha az sayıda kitap olan ailelerde
ebeveynlerin %20'si 11-25 çocuk kitabı, % 12 den daha azı 10 çocuk kitabı olduğu bildirildi. İskandinav
ülkeleri (Danimarka, İsveç, İzlanda ve Norveç) ve Birleşik Krallık’taki öğrenciler evde en fazla sayıda
çocuk kitabı olanlardır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki (Macaristan hariç) öğrenciler, İtalya ve
İspanya’da daha az çocuk kitapları vardır. Romanya ve Bulgaristan’da öğrencilerin büyük bir kısmının
ya kitapları yoktur ya da sadece 10 tane çocuk kitabı vardır (sırasıyla %34 ve %41) (ülkelerin kesin
rakamlar için, Mullis ve ark, 2007, s. 114-115.

(1)

Bölümün geri kalanında ‘ebeveynler’ olarak ifade edilecektir.

(2) Burada ve bölümün geri kalanında AB ortalamaları Eurydice hesaplamalarını baz almıştır.
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Şekil 3.1: Dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma başarısını öngören ev ortamı değişkenleri, 2006
Kesişim
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Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Sıfırdan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olan (p<.05) değerler koyu ile gösterilmiştir.

Tablo ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan standartlaştırılmış lineer regresyon değişkenlerini göstermektedir.
Standart katsayılar modeldeki diğer değişkenler kontrol altında tutulduğunda bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki
kısmi korelasyonlar olarak yorumlanabilir.
Bağımsız değişkenler ebeveyn/velilerin ‘Okumayı Öğrenme Araştırması’ cevaplarıdır:
Ebeveynlerin okuma ile ilgilenmesi 14. soruya bağlı bir endekstir; ebeveyn/veliler ‘katılıyorum’ ile ‘katılmıyorum’ arası
dörtlü ölçekte ‘Sadece okumak zorunda kaldığımda okurum’ (ters kodlanmış), ‘Kitaplarla ilgili insanlarla konuşmayı
severim.’, ‘Boş zamanımı okuyarak geçirmeyi severim.’, ‘Sadece bilgiye ihtiyacım olduğunda okurum’(ters
kodlanmış),’Okuma evde önemli bir faaliyettir’ sorularının cevaplarıdır.
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Endeks güvenilirliği tatmin edicidir: Cronbach alfa AB seviyesinde 0.81’e eşittir ve bir ülkedeki en küçük alfa 0.74’e eşittir.
Çocuklarla okuma faaliyetleri endeksi 2. soruya bağlıdır 'Çocuğunuz ISCED seviye 1 başlamadan önce, siz ya da
evde biri aşağıdaki faaliyetleri hangi sıklıkla yaptınız?: kitap okuma; hikaye anlatma; şarkı söyleme; alfabe
oyuncaklarıyla oynama; yaptıklarını konuşmak; okuduklarını konuşma; kelime oyunu oynamak; kelime ya da harf
yazmak; işaret veya etiketleri okuma; kütüphaneye gitmek (cevap kategorileri 'sıklıkla', 'bazen', ‘hiçbir zaman veya
neredeyse hiç').
Endeks güvenilirliği tatmin edicidir: Cronbach alfa AB seviyesinde 0.76’dır ve bir ülkedeki en küçük alfa 0.70’dir.
Evdeki kitap sayısı 15. soruya bağlıdır 'Evde kaç tane kitap vardır?' (Cevap kategorileri [0-10], [11-25], [26-100], [101200] ve '200den fazla'.)
Evdeki çocuk kitabı sayısı 16. soruya bağlıdır 'Evde yaklaşık kaç tane çocuk kitabı vardır? (çocuk dergileri ve okul
kitaplarını saymayınız). Cevap ka tego ri leri [0-10], [11-25], [26-50], [51-100] ve ‘ 100den fazla'.
En yüksek meslek seviyesi PIRLS ile ortaya çıkmıştır; cevap kategorileri 'profesyonel', 'küçük iş sahibi', 'memur',
'kalifiye işçi', 'genel işçi', 'ev dışında ücretli çalışmadım’ (azalarak kodlandı).
En yüksek eğitim seviyesi PIRLS i l e o r t a y a ç ı k m ı ş t ı r ; c e v a p k a t e g o r i l e r i 'Üniversite veya daha ileri seviye
mezunu', 'lise sonrası mezunu ama üniversite değil', 'lise mezunu', 'ortaöğretim mezunu', 'bazı ilköğretim, ortaöğretim
mezunu veya okullulaşmamış’ (en düşükten yükseğe kodlanmış).
Okuyarak geçirilen zaman 12. soruya bağlıdır 'Sıradan bir haftada genelde kitap, dergi veya çalışma materyali de dahil
olmak üzere kendiniz için ne kadar zamanı okumaya ayırıyorsunuz?' cevap kategorileri 'haftada bir saatten az', 'haftada
1-5 saat', 'haftada 6-10 saat' ve 'haftada 10 saatten fazla'.
Keyifle kitap okuma sayısı 13. soruya bağlıdır 'Evdeyken ne sıklıkla keyif için kitap okursunuz?' cevap kategorileri 'her
gün veya neredeyse her gün', 'haftada bir yada iki kez', 'ayda bir yada iki kez', 'hiçbir zaman veya neredeyse hiç'.
Standart hatalar için bkz Ek http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php.

Çocukların ebeveynlerinin okuma faaliyetleri de önemli bir etkiye sahiptir (AB-27 ortalamasının 0.09)
3
( ).

Bulgaristan, Almanya ve Macaristan hariç tüm ülkelerde bu etkiler önemlidir. Diğer ülkelerde,
ebeveynleri onlarla kitapları okuyan, hikaye anlatan, şarkı söyleyen, alfabe oyuncaklarıyla veya kelime
oyunları oynayan çocuklar okuma başarısı açısından bu tür faaliyetlerde bulunmayan çocuklardan
daha başarılıdırlar. Belçika (Flaman Topluluğu) ve Lüksemburg’da ebeveynler çocuklarıyla en sık
okuma faaliyetlerini okul öncesi dönemde yaptıklarını bildirmişlerdir.
Ebeveynlerin okumayla ilgilenmesi ya da kendilerinin okumadan ne kadar keyif aldıkları araştırma
yapılan ülkelerin yarısından fazlasında çocukların okuma başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Son
olarak, yetişkinlerin okuyarak geçirdikleri zaman ve okumadan keyif almalarının okuma üzerinde önemli
etkileri yoktu. Diğer bir deyişle, ebeveynlerin çocukların okumasına yatırımı, yani çocuk kitaplarını
erişilebilir kılma ve çocuklarıyla okuma faaliyetlerine katılmaları, yetişkin okuma davranışından daha
önemlidir.

Okuma materyal çeşit leri
Literatürde vurgulandığı gibi öğrencilerin okuma materyal seçimi okuma motivasyonu ve başarısı ile
ilgilidir. Anket sonuçları kurgu kitaplarının okumayı öğrenen küçük çocuklar için en önemli okuma
materyali olduğunu düşündürmektedir. Ancak, ergenler ya da öğrenmek için okuyan öğrenciler için
okuma materyallerinin çeşitliliği okuma yeterliliğinde temel gibi görünmektedir.
PIRLS 2006 verilerine göre öykü ya da roman okumak, okuma materyallerinin diğer türlerine göre
dördüncü sınıf öğrencilerin başarısıyla güçlü bir ilişkisi vardır (Mullis ve ark, 2007). Avrupa'da ortalama
(3)

Benzer şekilde, PISA 2009’a göre, ebeveynlerinin çocuklarıyla ilköğretimin ilk yılında ‘her gün veya neredeyse her gün’ ya da
‘haftada bir veya iki kez’ kitap okuduklarını söyleyen çocuklar PISA 2009’da ‘hiçbir zaman veya neredeyse hiç’ veya ‘ayda bir
veya iki kez’ (OECD, 2010c) cevabını veren ebeveynlerin çocuklarından daha başarılı olmuştur.
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İspanya ve Macaristan dışındaki çoğu ülkede roman ve kısa öykü okuduklarını bildirilen öğrencilerin
4

daha az sıklıkla okuyanlara göre daha yüksek ortalama başarısı vardı( ). Bir çok ülkede hikaye ya da
roman okumayan ya da nadiren okuyan öğrenciler en düşük başarısı seviyesini göstermişlerdir (Mullis
ve ark, 2007, s. 147-151). Avrupa'da, günlük veya neredeyse günlük roman ya da kısa öyküler okuyan
öğrenciler ile hiç okumayan ya da nadiren okuyanlar arasındaki ortalama başarı farkı PIRLS Okuma
ölçeğinde 28 puandır (Uluslararası standart sapmanın dörtte birinden fazla). Öğrencilerin yaklaşık üçte
biri (% 30) her gün veya neredeyse her gün ve ek % 27’si haftada en az bir kez okul dışında öykü ya
da roman okuduklarını belirtmişlerdir. Ancak, çocukların yaklaşık dörtte biri (% 24) hiçbir zaman ya da
hemen hemen hiç roman ya da kısa hikaye okumadıklarını söylemişlerdir. Hollanda (% 45) ve
İzlanda’da (% 42) her gün veya neredeyse her gün öykü ya da roman okuduğunu bildirenlerin oranı en
yüksektir. İtalya ve Slovakya ise okumayanların oranın en yüksek olduğu ülkelerdir (yaklaşık %43).
Ancak, okumayan oranının daha yüksek olduğu 2001 yılı verileri ile karşılaştırıldığında İtalya’da anlamlı
bir iyileşme vardır. Bilgi veren materyalleri okumak, örn. açıklayıcı kitaplar, dergiler, gazeteler vb. daha
az yaygındır. Ayrıca, bu tür okumanın okuma başarısı ile doğrudan bir ilişkisi yoktur.
PISA 2000 ve 2009 sonuçlarının önerdiği gibi, onbeş yaşındaki çocuklar için okuma materyalleri ve
okumayla ilgilenme okuma yeterliğinin gelişimi için çok önemlidir (OECD 2002, 2010d). Düzenli olarak
kurgu ve dergiler, gazeteler gibi diğer malzemeleri okuyan öğrenciler okuma çalışmalarında iyi
performans göstermişlerdir. Çizgi roman okuma genellikle okuma performansı ile ilişkilendirilmemiştir.
Ancak, çizgi romanlar daha az motive öğrencilere başka bir okuma materyali denemek için ilham
kaynağı olarak yararlı olabilir. Buna ek olarak, basılı metinler kadar ön plana çıkmasa da çevrimiçi
okumanın pozitif bir etkisi vardır. Çevrimiçi okuma faaliyetleri yapan öğrenciler genellikle kendilerinden
daha az çevrimiçi okuma yapan öğrencilerden daha yeterli okuyuculardır (OECD, 2010d). Çevrimiçi
okuma faaliyetleri, e-posta okuma, çevrimiçi sohbet, haberleri çevrimiçi okuma, çevrimiçi sözlük veya
ansiklopedi kullanma, çevrimiçi grup tartışmalarına katılma ve çevrimiçi bilgi araştırma faaliyetlerini
içerir. Bu sonuçlar, okullarda genelde kurgudan daha az önem verilen materyaller, örn. dergi, gazete ve
çevrimiçi okuma materyalleri aslında bazı öğrencilerin daha yetkin okuyucular olmasına yardımcı
olabilir. Okullarda daha çeşitli malzemelerin sağlanması, örneğin kızlar kadar kurguyla ilgilenmeyen
erkeklerin okuma ilgilerini artırmaya yardımcı olabilir
Politika yapıcılar, çocuk kitaplarını yoksul ailelere sağlayarak ve aile okuryazarlık programlarını
güçlendirerek destekleyici bir rol oynayabilir. Gençler için okumayla ilgilenmesi özellikle de çeşitli
materyaller okuma önemlidir. Bir sonraki bölümde, Avrupa ülkelerinde okul dışındaki desteğin
sağlanması için altyapıyı sunar okumayla ilgilenmeyi artırmayı amaçlayan programlardan çeşitli
örnekler gösterir.

(4)
Eurydice hesaplamaları. Okuma başarısı ve okul dışında roman okuma sıklığı arasındaki korelasyon AB 27 ülkelerinde 0.13 (standart
hata 0.01). Roman okuma sıklığı öğrencilerin 'Bunları okulda ne sıklıkla okursunuz?', sorusuna (b) 'Hikaye veya roman okurum'
seçeneği ile 'her gün veya neredeyse her gün', 'haftada bir veya iki kere’, 'ayda bir veya iki kere' ve 'hiçbir zaman ya da
neredeyse hiç' boyutlarıyla verdikleri yanıtlarla ölçülmüştür. Korelasyon negatiftir çünkü kodlama en yüksekten en düşüğe
doğrudur.
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3.3. Okuma desteğine ilişkin ulusal politikalar
Toplumda okuma desteği genellikle, kütüphaneler ve kütüphane ağları, sivil toplum kuruluşları, yardım
kuruluşları ve okuma dernekleri gibi bir dizi kuruluş tarafından yürütülen çeşitli alttan yukarıya doğru
girişimleri içerir. Bu birimler pek çok faaliyet düzenler; örneğin kitap tartışmaları ve kulüpleri, ulusal ya
da yabancı yazarlarla temalı etkinlikler, sergiler, kitap fuarları, ödüller, araştırma konferansları, kitap
bağışları, kurslar ve atölye çalışmaları vb. Bu tür girişimlerin örnekleri sonraki bölümde yer almaktadır
(bkz. Bölüm 3.4.). Ulusal / merkezi düzeyde bu girişimler genellikle çeşitli finansman programları
tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak, okuma desteği koordinasyon birimleri kurarak ve okuma
stratejileri benimseyerek de sağlanabilir. Bu bölümde, bu nedenle okumaya destek olan çeşitli türler
incelenecek ve ulusal strateji ile ulusal koordinasyon birim örnekleri sunulacaktır.

Okuma desteğine ilişkin ulusal stratejiler
Birkaç Avrupa ülkesinde (Belçika Flaman Topluluğu, İspanya, Fransa, Litvanya, Macaristan, Portekiz
ve Norveç), okuma düzeylerini geliştirmek üzere özel stratejiler, programlar veya planlar yapılmıştır.
Ulusal hükümetler bu belgeleri onaylar ve önerilen eylemlerin uygulanması için mali yardım tahsis eder.
İspanya’da (5) okuma desteği stratejilerinin amacı, okumayı ‘bilgi toplumu çerçevesinde eğitim ve kültür
hakkını uygulamak için bir araç’ olarak gören ve okumanın insanların hayatındaki önemini ve toplumda
okuma alışkanlığının desteklenmesinin önemini vurgulayan 2007 Okuma, Kitaplar ve Kütüphaneler
Yasası ile örneklendirilmiştir. Daha spesifik olarak, ulusal stratejiler genellikle çeşitli okuma
programlarına mali yardım ve destek sağlar: Okuma alanında araştırma, işbirliği ve okuma
sektöründeki çeşitli birimler arasındaki ortaklıklar; öğretmen eğitimi ve kütüphanelerin gelişimi ve mali
desteklenmesi.
Stratejiler, okuma sorunları tanımlanmış belirli gruplara ya da nüfusun tamamını hedef alabilir. Litvanya
Ulusal Okuma Destek Programı (2006-2011) (6), Macaristan 'Okuma Ülkesi' stratejisi (2006/07-2013)
7
( )

ve Portekiz Ulusal Okuma Planı (2006) (8) bebeklikten yetişkinliğe tüm nüfusu kapsayan girişimleri
teşvik etmektedir. Diğer bazı ülkelerdeki stratejiler belli gruplara daha fazla önem verir. Belçika Flaman
Topluluğu 'okuryazarlığı artırmak için operasyonel planı' (2005-2011) yetişkin okuryazarlığına ve iş için
gerekli becerilere odaklanır. İspanya’da (9) Okuma Desteği Ulusal Planı (2001) hassas gruplara
(göçmenler, engelliler ya da mahkumlar) özel ilgi göstermiştir. Fransa’daki 'cehaletin önlenmesi planı'
(2010) (10) erken okuma yazma edinimine odaklanmıştır. Norveç stratejik planın 'Okuma için Yer Açın!'
11

(2003-2007) ( ) temel amacı, çocuklar ve ergenler özellikle de erkekler arasında okuma becerileri ve
motivasyonunu artırmaktır. Yerel faaliyetler üzerinde güçlü bir odak noktası vardır: okullar ve
belediyeler edebiyatı da içeren her düzeyde okuma öğretimi, okumayı desteklemek ve okul
kütüphanesinin kullanımını teşvik için birkaç yüz büyük ve küçük projeler başlatmıştır.

(5)

Okuma, Kitap ve Kütüphaneler İspanya Yasası (Haziran 22, 10/2007):
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf

(6)

Skaitymo skatinimo programa, http://www.skaitymometai.lt

(7)

http://www.okm.gov.hu/letolt/kultura/kulturalis_modernizacio_iranyai_061213.pdf

(8)

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

(9)

Plan de Fomento de la Lectura: http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html

(10)

http://www.eğitim.gouv.fr/cid50953/presentation-plan-prevention-illettrisme.html

(11)

http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/UDIR_MakeSpaceforOkuma.pdf

121

A v r u p a ’ d a O k u m a Ö ğreti m i : B a ğ lam, P o l i ti k a v e U y g u l a m a l a r

Avrupa okuma desteği stratejilerinin çoğu oldukça yenidir (2000 yılından sonra kabul edilen). Norveç
stratejik planı, 2003 ve 2007 yılları arasında tamamlanmıştır. Bazı ülkeler halen kendi okuma
stratejilerini tasarlama sürecindedir. Örneğin, Romanya’da 'Okuma Becerilerini Geliştirme’ programı
yedi bölgede pilot olarak uygulanmaktadır. Bu sonuçlara dayanarak, okuma becerileri ulusal gelişim
programı sonlandırılarak 2011/12 okul yılında uygulanacaktır. İskoç Hükümeti, yakın zamanda bir
okuryazarlık eylem planı (Ocak 2010) üretmek için politik taahhütte bulunmuştur (İskoç Hükümeti,
2010). Okuryazarlık Komisyonu (12) da dahil olmak üzere başlıca paydaşlarla gelişmeye devam
etmektedir.
Bazı ülkeler hükümet ya da hükümet politikaları değişiklikleri nedeniyle strateji geliştirme sürecini
yarıda bırakmışlardır. Danimarka 2000 yılı itibariyle Okuma Ulusal Eylem Planı hazırlamak için Komite
bir rapor sunmuştur. Önerilen eylemlerin çoğu artık uygulanmış olmasına rağmen, ulusal hiçbir plan
kabul edilmemiştir. 2006 yılında eğitim konularında uzman üç ilgili kurulca kabul edilmesine rağmen,
Slovenya Ulusal Okuryazarlık Stratejisi (14), hükümet düzeyinde ve bunlarla birlikte birçok eylem,
Ulusal Okuryazarlık Konseyinin kurulması hiç bir zaman uygulanmamıştır.
Letonya, Hollanda, Polonya, İsveç ve Birleşik Krallık’ta okuma desteği, daha geniş anlamda kültür, dil
ya da beceri gelişimi stratejilerinin bir parçasıdır. Bu stratejilerin içinde okumanın önemi büyük ölçüde
değişmektedir. Örneğin, Polonya’da uzun metinlere yansıyan okuma desteği geleneği uzun soluklu bir
kültür politikası çerçevesindedir, oysa Letonya’da stratejilerde okuma ile ilgili sadece birkaç kısa cümle
yer almaktadır.

Okuma desteği ulusal birimleri
Avrupa'da okumayı destekleyecek çeşitli ulusal altyapı türleri vardır. Birçok ülke devletin açık yetkisiyle
doğrudan finanse edilen, merkezi ya da ulusal okuma desteği birimine sahiptir. Bu ayrı tüzel bir birim,
daha geniş bir kültürel role sahip bir bakanlık ya da başka bir kuruluşun parçası olabilir. Bazı ülkelerde
okuma desteği için devletin yetkisine sahip etkili organizasyonlar varken, bazılarında ise okuma desteği
sivil toplum sektörünün görevidir.
Okuma desteği için ulusal birimler tarafından yürütülen işlevler şunlardır:
•

okuma desteği eşgüdüm çabaları, örneğin kamu idareleri ile işbirliği, yerel kuruluşlar ve
kütüphaneler, her tür ve seviyede okullar, bunun yanı sıra dernekler, vakıflar, yayın ve kitap /
okuma desteği sektörleri;

•

finansman, çeşitli edebiyat etkinlikleri ve programları geliştirme ya da uygulama (Daha fazla
bilgi için bakınız Bölüm 3.4)

•

ulusal edebiyat mirasının yaygınlaştırılmasını teşvik etme, örn. yazar ve çevirmenler için destek
sağlama, uluslararası kitap fuarlarına katılım, ülkede yayınlanan kitaplarla ilgili bilgi dağıtmak
ve bibliyografik veritabanlarını yönetmek.

Okuma stratejileri, programları ya da planları kabul edilen ülkelerde stratejinin bir sonucu olarak
oluşturulan ulusal birimler bunların uygulanmasından sorumludur.
(12)

http://www.sptc.info/pdf/consultations/FinalLitComdraft1.5.pdf

(13)

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF05/051101_national_handlingsplan_laesning.ashx

(14)

http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf
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Bazı ülkelerde okuma desteği ulusal birimlerinin amaçları şunlardır:
•

kütüphane hizmetleri geliştirmek;

•

okuma desteği için ülkede uygulanan faaliyetler hakkında bilgi toplamak, kaydetmek ve
yayınlamak (genellikle belirli bir web sitesi);

•

eğitim faaliyetleri, araştırma projeleri ve okuma ile ilgili konferanslara katılımı teşvik etmek.
15

16

Asıl amacı okuma desteği olan ayrı ulusal birimler Belçika Flaman Topluluğu ( ), Danimarka ( ),
17
18
19
20
21
22
Yunanistan ( ), Fransa ( ), İtalya ( ), Hollanda ( ), Polonya ( ) ve Norveç’te ( ) kurulmuştur. Kar
amacı gütmeyen bu yasal birimler ilgili bakanlıklar tarafından kendi okuma desteği stratejilerinin veya
politikalarının bir parçası olarak kurulmuştur. Örneğin, Yunanistan Ulusal Kitap Merkezi, kitaplar ve
okuma desteği için ulusal politika tasarlamak ve uygulamak için Yunan Kültür Bakanlığı tarafından
kurulmuştur. Merkezin temel öncelikleri, Yunanistan’da kitap okumayı güçlendirmek, Yunan kitaplarını
desteklemek ve yurtdışında pazarlamak ile sektördeki faaliyetleri kaydetmektir. Fransız Cehalet karşıtı
Ajans diyalogu teşvik eder, yönlendirir ve alanında kamu otoriteleri ve diğer kuruluşların faaliyetlerini
koordine eder. Hükümet tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda, cehaletle mücadele için
öncelikleri belirler. Danimarka ve Norveç’te okuma merkezleri çoğunlukla okuma ile ilgili araştırma
yapar ve öğretmenlerle veliler için eğitim materyalleri geliştirir.
Belçika Fransız Topluluğu, İspanya, Fransa, Kıbrıs, Avusturya ve Portekiz’de okuma desteğiyle ilgili
bakanlık bünyesinde özel bir birim vardır. Belçika Fransız Topluluğu Edebiyat ve Kitap Müdürlüğü (23)
okuma ile ilgili yazar, çizer, yayıncı ve kütüphaneler de dahil olmak üzere çeşitli grupları destekler.
Ayrıca okumayı, Fransız dili ve bölgesel lehçeleri destekler. İspanya’da Kültür Bakanlığında Kitaplar,
Arşivler ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü (24) bünyesinde Kitaplar, Okuma ve İspanyol Edebiyatı
Desteği şubesi vardır. Okuma destek programları, destek faaliyetleri, finansman ve halk kütüphaneleri
ve diğer kurumlar için kitap ve dergi bağışı ile ilgilenmektedir.
Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı Dil Komitesi, okullarda okuma desteği ile ilgili rehberlik ve öneriler
sunmanın yanı sıra, kütüphanelerle çalışır ve kitap fuarları düzenler; hatta hangi kitapların okul
kütüphaneleri için uygun olduğuna karar verir. Avusturya Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir ' Okuryazarlık
25
Koordinasyon Noktası’( ) öğretmen eğitimi kurumları ile okullar arasında işbirliği yönetim organıdır.
Ayrıca okumayı destekleyen diğer kurum ve kuruluşlar ile çalışır ve çeşitli okuma etkinlikleri düzenler
ve destekler, örn. kitap fuarları, kitap sohbetleri, kütüphane konferansları, vb. Fransız Eğitim Bakanlığı
26
bünyesindeki Ulusal Okuma Gözlemevi ( ) esas olarak okulda dil öğretimini destekler, aynı zamanda
gençlerin okuma uygulamalarıyla ilgili araştırmalar yürütür ve okumayı destekler. Portekiz’de Kültür
27
Bakanlığı himayesindeki Kitaplar ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü (DGLB) ( ) ders kitabı dışı
kitaplar, kütüphaneler ve okuma için bütünleşmiş bir politika uygular. Kitaplar ve kütüphane birimlerinin
28
yanı sıra, Ulusal Kütüphaneyi de (Évora Halk Kütüphanesi) ( ) içermektedir. Portekiz edebiyatının
yaygınlaştırılması ve Portekiz yazarlar için destek sağlanmasına güçlü bir vurgu vardır.

(15)

Flaman Reading Foundation: http://www.stichtinglezen.be/

(16)
(17)
(18)

National Centre for Reading: http://www.videnomlaesning.dk/ and Centre for Children’s Literature: http://www.cfb.dk/
National Book Centre of Greece: http://www.ekebi.gr
National Agency against Illiteracy: http://www.anlci.gouv.fr/

(19)
(20)

Book and Reading Centre: http://www.cepell.it/
Foundation Reading: http://www.lezen.nl/

(21)
(22)
(23)

Book Institute: http://www.instytutksiazki.pl/
National Centre for Reading Education and Research: http://lesesenteret.uis.no/
http://www.lettresetlivre.cfwb.be/

(24)
(25)
(26)

http://www.mcu.es/libro/index.html
http://www.literacy.at/
http://onl.inrp.fr/
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Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinler arasında kitaplar ve okumayı desteklemek için en sık kullanılan
geleneksel yollardan biri, halk kütüphaneleridir. Kütüphaneler genellikle tüm toplum için kurgu, bilgi ve
öğrenme kaynaklarıyla çok geniş bir yelpazede kitap erişimi sağlar. Tarafsız bir alan olarak geniş bir
kullanıcı yelpazesi kapasitesiyle okuma becerileri desteğinde merkezi bir rolü vardır. UNESCO ve
Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu, halk kütüphanesi hizmetlerinin gelişimi
için yönergelerde (IFLA /UNESCO, 2001) kütüphanelerin bireylerin kişisel gelişim için bilgi kaynaklarına
erişimini kolaylaştırma ve anlamlı bir eğlence aktivitesi olarak okumayı destekleme misyonu olduğu
gerçeğini vurgulamaktadır. Buna göre, çeşitli Avrupa ülkelerinde ulusal kütüphanelerin okuma desteği
girişimlerini koordine etmek ve okuyucu geliştirme faaliyetleri planlama görevleri vardır. Ulusal
kütüphaneler, ya da bunların içinde özel birimler, Letonya ve Litvanya’da okuma desteği için merkez
29

organlardır. Litvanya Martynas Mažvydas Ulusal Kütüphanesi ( ) 1919 yılında kuruluşundan bu yana,
okuryazarlık ve okuma desteğinin ulusal kültür merkezi olmuştur. Kütüphane okuma desteği stratejisi
ve bir kütüphane gençleştirme projesi yönetmektedir. 2008 yılında Okuma Ulusal Yıl sorumlusuydu.
30

Letonya Ulusal Kütüphanesindeki Çocuk Edebiyatı Merkezinin ( ) çocuklar için okuma ve kütüphane
hizmetlerini tanıtma amacı vardır. Belçika Almanca konuşan Topluluğundaki 'Medya Merkezi' (31) daha
küçük bir ölçekte benzer bir role sahiptir.
Kütüphaneler toplumda okumayı birçok yönden desteklemektedir. Çocuklar ve ergenleri kurgu ve kurgu
olmayan kitapları okuma ve keyif almaya yöneltecek çeşitli programlar kütüphanelerde yürütülmektedir.
Okuma yarışmaları, kitap kulüpleri, yazar ziyaretleri ve hikaye oturumları bunlardandır. Ayrıca,
kütüphaneler, kitap fuarları, festival ve benzeri etkinlikler yoluyla, anne-baba ve çocukları keyifle
okumak için bir araya getirerek aile okuryazarlık faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır (bkz. Bölüm 3.4 'de bu
tür girişimleri örnekleri).
Okuma desteği, sanat ya da kültürel destek faaliyetlerine daha geniş bir programla entegre edilebilir.
Örneğin, İsveç Sanat Konseyi (32), kültür politikasını uygulamak için geniş bir role sahiptir. Belediye,
kütüphane, okul ve diğer kuruluşlara okuma destek faaliyetleri için hibe dağıtır. İstatistiksel veri toplama
ve araştırma ile kütüphanelerle okuma desteğini de içeren kültürel alanda geliştirme merkezi birimidir.
Bazı ülkelerde bazı ulusal ya da alt ulusal ajanslar kitap ve okuma desteğine katılmaktadır. Birleşik
Krallık’ta örneğin, güçlü bir devlet yetkisine sahip bir dizi kuruluş vardır. İskoçya’da İskoç Kitap Vakfı
33
34
( ) edebiyat, okuma ve yazma desteği sağlayan önde gelen kurumdur; İskoçya Edebiyat Forumu ( )
35
edebi mirası teşvik ederken, İskoçya Ulusal Kütüphanesi ( ) 'bilgi hazinesi'dir ve İskoç Kütüphane ve
36
Bilgi Konseyi ( ) kütüphane ve bilişim sektörünü destekler. Okumanın desteklenmesi için bir dizi ulusal
ajansın sorumlu olması çabaların tekrarlanma riskini artırır. İngiltere’nin 2008 Okuma Ulusal Yılı öz
değerlendirme raporu 'okuma sektöründe ulusal kuruluşlar tarafından sağlanan ulusal hizmet ve
girişimlerin görünüşte birbiriyle örtüşen rekabet bolluğu'nu ifade etmiştir (Yaşam için Okuma 2010, s.
74).

(27)

http://www.iplb.pt/sites/DGLB/English/Pages/home.aspx

(28)
(29)

http://www.evora.net/bpe/
http://www.lnb.lt/

(30)

http://www.lnb.lv/en/for-librarians/consultative-work/the-childrens-literature-centre

(31)

http://www.mediadg.be/seiten/medienzentrum.html

(32)

http://www.kulturradet.se/

(33)

http://www.scottishbooktrust.com/

(34)

http://www.booksfromİskoçya.com/
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Federal devletlerde okuma riskini destekleme çabaları daha parçalanmış haldedir. Almanya okuma
becerilerinin okul dışında da desteklenmesi için 'Almanya’da Okuma' (37) portalını oluşturmak için
federal ve eyalet hükümetleri tarafından bir ortak girişim ile bu sorunların üstesinden gelmeyi
hedeflemektedir. Portal, Alman Uluslararası Eğitim Araştırmaları Enstitüsü tarafından yönetilmektedir
(DIPF) (38) ve ulusal düzeyde eğitim hakkında bilgi sağlamak için geniş bir yetki alanına sahiptir.
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, Malta, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya,
İzlanda, Lihtenştayn ve Türkiye’de okuma desteği için net ve açık bir koordinasyon birimi yoktur. Ancak
benzer fonksiyonlar, çeşitli örgütler, okuma dernekleri ya da kütüphane ağları tarafından yürütülüyor
olabilir. Örneğin, çoğu Avrupa ülkesinde geniş kaynaklarla okuma profesyonellerine destek sağlayan
39
sivil toplum ulusal okuma dernekleri ( ), o kuma hakkında bilgi ve araştırmaları yaymak ve yaşamboyu
okuma alışkanlığını desteklemektedir. Macaristan ve Slovenya’da bu gönüllü dernekler okuma destek
faaliyetleri için önemli koordinasyon organlarıdır. İrlanda’da yerel yetkili kütüphane hizmetleri, tüm yaş
gruplarında okumayı desteklemede önemli bir rol var ve görevleri Kütüphane Konseyi tarafından
koordine edilir.
Bir sonraki bölüm, okuma desteğinden sorumlu koordinatör kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen
ve uygulanan farklı türde girişim ve programları somut örneklerle sunacaktır.

3.4. Toplumda okuma desteği sağlayan temel programlar
Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde toplumda okumayı desteklemek için belli başlı programlar
vardır. Bu programlar, büyük oranda kamu kaynakları tarafından finanse edilir ve belli ülkelerin çoğu
bölümlerinde uygulanmaktadır(40). Nüfusun farklı kesimleri hedef alınır ve okuma desteği için çeşitli
yaklaşımlar kullanılır. Birçoğu ulusal ve uluslararası araştırmalarla ortaya çıkan toplumun okuma
becerilerindeki boşlukları kapatmak için geliştirilmiştir. Bu programlar genellikle kendi koordinasyon
birimleri tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Sürekli olan bu programlar, başarıları
nedeniyle son yıllarda çok sayıda katılımcı çekerek devam etmektedir.
Aşağıda bu okuma destek programlarının bazı örnekleri yer almaktadır. Ulusal uzmanlardan kendi
ülkelerindeki beş ana programı sunmaları istendi ve bu daha sonra ilgili hedef kitleye göre
sınıflandırıldı. Çoğu ülkede her kategoride bir program vardı; Finlandiya programlarının çoğunluğu
öğrenme güçlüğü olanlara odaklanan tek ülkedir.

(35)

(39)

http://www.nls.uk/
http://www.slainte.org.uk/slic/slicindex.htm
http://www.lesen-in-deutschland.de/
http://www.dipf.de/
Bkz http://www.okuma.org/General/LocalAssociations/EUROCouncil.aspx

(40)

Temel programların listesinin tamamı Ektedir.

(36)
(37)
(38)
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Birçok ülkede hepsi burada sunulamayan benzer programlar olduğunu belirtmek gerekir.
Programlarının listesi kapsamlı değildir. Okuma başarısını artırmak ve keyif almak için okumayı
desteklemek için Avrupa’da yürütülen ana girişimlerin bazılarını sunmayı amaçlanmaktadır. Buna ek
olarak, bazı ülkelerdeki önemli yerel ya da bölgesel aşağıdan yukarıya girişimler çalışmanın kapsamını
aşacağı için burada sunulmamıştır.
Avrupa ülkelerinde okumayı destekleyen temel programlar arasında, nüfusun tamamını hedef alan
çok sayıda program vardır. Bazıları reklam kampanyalarını ve destek için diğer yolları kullanır. Örneğin,
Birleşik Krallık’ta (İngiltere) '2008 Ulusal Okuma Yılı’ aile ve ötesinde ülke çapında okuma kültürünü
geliştirmeyi hedefleyen sektör genelinde kuruluşların işbirliği içeren bir Ulusal kampanyadır. Galler’de
de '2008 Ulusal Okuma Yılı' vardır. 2009 yılında İtalya’da bilgi için okuma, büyüme ve kişilik gelişiminin
önemini vurgulamak için bir farkındalık yaratma girişimi (Leggere è il cibo della mente: passaparola!)
yapılmıştır. Kampanya, basın ve web yanı sıra ilan panosu, televizyon ve radyo reklamları, reklam
yoluyla da desteklenmiştir.
Nüfusun tamamını hedef alan programların bir diğer temel özelliği de, Macaristan yıllığında 'Ulusal
Kitap Haftası ve Çocuk Kitap Günleri'nde olduğu gibi ulusal olaylarla kitapların desteklenmesidir.
Okuyucuları son zamanlarda yayınlanan kitapları hakkında bilgilendiren, yazarlarla buluşturan ve o yılın
çalışmalarını tartışmaya olanak sağlayan etkinlikleri bir araya toplar. Benzer şekilde, 'Vilnius Kitap
Fuarı' Litvanya’da okuyucular, yazarlar, kütüphaneciler, yayıncılar, kitapçılar ve diğer uzmanları kitaplar
ve toplumda okumanın anlamını tartışmak için bir araya getiren önemli bir kültürel etkinliktir. Kitaplar,
örneğin Yunanistan ve Kıbrıs’ta yaygın olduğu gibi kitap kulüpleri aracılığıyla da teşvik edilmektedir.
Polonya’da 2007 yılından bu yana yaklaşık 600 ‘Tartışma Kitap Kulüpleri' okumaktan keyif alan ve
edebiyatı tartışan okuyucu toplulukları oluşturmak amacı kurulmuştur.
Bir önceki bölümde belirtildiği gibi okuma desteği ile ilgili ülke politikaları bazı ülkelerde halk
kütüphanesi kullanımıyla değil bütün halk arasında okumayı teşvik etmek amacını taşır. Avusturya’da
örneğin, bir hafta süren seçim kampanyası sırasında ('Avusturya okur. Buluşma-noktası Kütüphane')
kütüphaneler topluluk okumaları, edebiyat turları, kitap sergileri ve diğer kültürel etkinliklere ev sahipliği
yaparak keyifle okumaya dikkati çekmektedir. Benzer programlar Lihtenştayn (Ulusal Kütüphane Halkla
İlişkiler Faaliyetleri') ve Portekiz’de ('Halk Kütüphaneleri Okuma Desteği') okuma ve halk kütüphaneleri
için tanıtım yapmak amacıyla atölye çalışmaları, edebiyat kursları ve konferanslar, sergiler,
performanslar, konserler, kütüphane turları vb gerçekleştirir.
Bu programların bazılarının amacı kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve kütüphane altyapısının
geliştirerek toplum için daha çekici kılmanın yanı sıra, kütüphane görevlilerinin becerileri yükseltmektir.
bu tür programların bir örneği İspanya’da ('Halk Kütüphaneleri Desteği') bulunabilir. Başlıca amacı, halk
kütüphanelerini daha rahat ve çekici, vatandaşların kültürlerine, eğitim ve bilgiye daha yakın olmaları
için binaları, tesis ve ekipmanları inşa edip modernleştirmektir. İtalya’da 'Ulusal Kütüphane Hizmeti'
geliştirilmiştir. Ulusal ağa dayalı bir kooperatif sistemi yaklaşık 4 000 halk kütüphaneleri, yerel kurumlar,
üniversiteler, okullar, akademi ve özel ve kamu kuruluşları bir araya getirmektedir. Sonuç olarak,
İtalyan kütüphaneleri özerk olmasına rağmen, ağa katılan kütüphaneler tarafından düzenlenen
koleksiyonların ortak katalogu yoluyla birleştiler.
Birçok diğer ülkeler Polonya ('Kütüphane +') ve Litvanya ('Yenilik için Kütüphaneler') gibi, BİT
aracılığıyla kendi kütüphane sistemlerinin modernizasyonunu içeren programları uygulamaktadır.
İskoçya’da 'Kütüphanelerde BİT Uygulaması Diploması: Okuyucu Gelişimini Destekleme' kursu,
kütüphane personeline BİT yeterlilikleri sağlamak amacıyla uygulamaya konmuştur. Bu yeterlilik
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kütüphane personelinin ‘okuyucu geliştirme’ becerilerinin teknolojideki son gelişmeler ışığında okuma
fırsatlarından yararlanmak isteyen okuyucuları desteklemek için uygun olduğunu göstermek için
tasarlanmıştır.
Nüfusun tamamını hedef alan programlar olduğu gibi, çocuk ve ergenleri hedefleyen çok sayıda
program vardır. Bu programlarda genellikle çocuklar okuma faaliyetlerinde bulunur, daha sonra tartışır
ve karşılaştırma yaparak en sevdikleri kitapları oylarlar. Bu, örneğin Letonya ('Çocuk Jürisi') ve
Hollanda’da ('Yargı ve Zevk Gelişimi') söz konusudur. Bu tür programların amacı, çocuk ve ergenlerin
eleştirel okuma becerilerini desteklemek, görüş ve seçimlerine saygı göstermek ve okuma keyfini
canlandırmaktır. Diğer bazı ülkelerde bu tür programlar, yarışmalar ve oyunlar şeklindedir. Romanya’da
örneğin, 'Edebiyat Çemberleri' çerçevesinde yarışmalar çocuklar ve ergenlerde eğlence amaçlı
okumayı teşvik etmektedir. Bir diğer program türü de Lihtenştayn örneğindeki gibi (Lesesäcke /
Leseweg / Lesewurm- Quartett) oyun ve oyunlar içeren programdır. Çocuklar, okudukları her kitap için
bir kart ve pul alır. Ayrıca, kartlarla oynamak yazarlar hakkında biyografik bilgiler vermek için
tasarlanmıştır ve belirli bir sayıda kitap okuduklarına ödül olarak çocuklara verilmektedir.
Çocuk ve ergenlere yönelik okuma desteği programları genellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT)
kullanır. Bu tür yaklaşımın bir örneği, boş zamanlarında okumak için çocukları motive etmeyi
amaçlayan ‘Okuma eğlencelidir 'başlıklı Estonya’da uygulanan bir programdır. Çocuklar okuyacakları
kitapları kendi seçer ve daha sonra okuduklarıyla ilgili fikirleri çevrimiçi tartışıp görüş alışverişinde
bulunur. İtalya’da benzer bir programda (Laboratori), çocuklar ve ergenler için, kurgu ve kurgu olmayan
eserlerle kitap okuma kültürü ve kütüphane kullanımına ilişkin çevrimiçi faaliyetler ve atölye çalışmaları
sunmaktadır.
Diğer programlar da çocuklar ve ergenlerin okumalarının desteklenmesi için gönüllü çalışmalara
dayanmaktadır. Bu örneğin Fransız programı 'Lire et faire lire' için geçerli bir durumdur. 50 yaş
üzerindeki gönüllülerin çocuklarla küçük gruplar halinde eğlence merkezleri, kreşler, kütüphaneler, vb
alanlarda boş zamanlarını çocuklarla ve çocuklara okuma yaparak geçirmesiyle nesiller arası işbirliği ile
okumayı keyifli kılmayı amaçlamaktadır. Portekiz’de ('Pediatrik Hastanelerde Okuma Saat') bir
program, gönüllüler pediatrik hastanelerde bulunan ve geçici olarak ailelerinden ve okuldan uzak kalan
çocuklara keyifli okuma yapmaları ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için kitap sağlayıp kitap
okurlar.
Çocuklar ve ergenlere okuma desteği sağlayan programlar, aynı zamanda halk kütüphaneleri ve
okullarla işbirliği ile yürütülmektedir. Danimarka’da örneğin, 'Okul Çağındaki Çocuklar için Ulusal
Okuma Kampanyası' kütüphanelerle yerel okullar işbirliği içinde okuma yarışmaları düzenleyerek
çocuklarda okuma sevincini yaratmayı amaçlamaktadır. Katılan sınıflarda ekipler oluşturur ve bütün
sınıf turnuvada yerel, bölgesel ve ulusal tur boyunca takımını destekler. Çek programında ('Zaten
Okuyorum - Birinci Sınıf Kitabı'), öğretmenler öğrencileri birinci sınıfta kütüphane üye yaptırır ve
yazarlar ile toplantı, kitap fuarları, tartışmalar, performanslar gibi çeşitli okuma destek faaliyetlerine
katılmalarını sağlar. Bu faaliyetlere katılan öğrenciler bu amaç için özel olarak yazılmış bir kitabı törenle
alırlar. Başka bir örnek, Belçika Almanca-konuşan Topluluğundaki (Leselotta Karotta) bir programdır.
Bu programda halk kütüphanesi yaşayan bir oyuncak bebek, okuma ve yazma öğrenen birinci sınıf
öğrencilerine bir mektup 'yazar'. Öğrenciler, mektuba cevap yazmak ve mektup arkadaşı olmak için
teşvik edilir. Okul yılının sonunda, öğrenciler kitapların arasında oyuncak bebeğin 'ev'ini görmek için
kütüphaneyi ziyaret eder.
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Literatür taramasında vurgulandığı gibi, ebeveynlerin çocukları ile birlikte okuryazarlık faaliyetleri,
okuma gelişimi için çok önemlidir. Buna göre, birçok okuma desteği programı aileleri hedef
almaktadır. Aile okuryazarlık programlarının en dikkat çekicilerinden biri Birleşik Krallık’ta (41) her
çocuğa veya bebeğe ücretsiz kitaplar vererek ailelere çocukların okuma sevgisini geliştirmesine
yardımcı olmak amacıyla yürütülen ‘Kitaba başlama' programıdır. Bu tür programlar örneğin Belçika
(Almanca konuşan Topluluğu), Danimarka, Letonya ve Hollanda’da da bulunabilir. Bazı ülkelerde
Kitaba Başlama programları diğer faaliyetlerle tamamlanmaktadır. Örneğin, Letonya ve Hollanda’da
halk kütüphaneleri için aile gezileri düzenlenmektedir. Birleşik Krallık’ta kitap hediye programları
gelişiminin önemli aşamalarında tüm çocuklar için ücretsiz kitap ve rehberlik malzemeler vererek
okuma sevgisi aşılamayı hedeflemektedir. Bu programlar uzun vadeli ve ilerlemeye yöneliktir; bebekler
ve okul öncesi eğitim çocukları için Kitaba başlama, ardından okullaşma ile çocuklar için ‘Okuma
Zamanı’, ortaöğretimin ilk sınıfında ise 'Kitapla Dolu' mevcuttur. 'Posta Kutusu Kulübü' de yerel yetkili
bakım merkezindeki çocuklar içindir.
Benzer şekilde, çok sayıda aile okuryazarlık programları, çocuklara yüksek sesle kitap okumayı
özellikle vurgulamaktadır. Çek Cumhuriyeti ('Her Çek Çocuğu Okur') ve Polonya’da (Polonya
Çocukların Kitap Okuyor') örnekleri vardır. Her iki program da, arkadaşça bir atmosferde yüksek sesle
okuyarak çocukların duygusal, psikolojik ve zihinsel gelişimini desteklemenin yanı sıra, yetişkin
hayatında devam edebileceği okuma alışkanlığı oluşturmada etkili bir yol olduğu fikrine dayanmaktadır.
Her iki durumda da, sadece ebeveynlerin çocuklarını okumaya teşvik etmesi değil, okullar,
kütüphaneler, kitapçılar ve hastaneler aracılığıyla, sanatçılar, şarkıcılar, yazarlar, sporcular,
politikacıların vs girişimleri de önemlidir. Diğer taraftan daha kapsamlı olan Polonya programında, evde
okuma faaliyetleriyle medya girişimlerini tamamlanmakta ve anaokulları, okullar, yerel topluluklar ve
kütüphaneler katılmaktadır.
Diğer aile okuryazarlık programları eğitim dersleriyle ebeveynlerin çocukları için geliştirdiği okuma
desteği stratejilerine yardımcı olmaya odaklanmaktadır. Örneğin, Malta’da 'Geniş çaplı Topluluk
Girişimleri' faaliyetleri okuryazarlık gelişimine zorluklarla karşılaştığına, çocuklarının ihtiyaçlarını
anlamalarına yardımcı olmak için velilere yönelik toplantılar, seminerler ve diğer öğrenme etkinliklerini
içerir. Portekiz’deki 'Okuma + Sağlık verir' programında pediatrik konsültasyon sırasında doktorlar
ebeveynlere okuma ve uygun kitaplarla ilgili tavsiyelerde bulunur ve okumanın çocuğun gelişimi için
nasıl önemli olabileceği hakkında açıklamalar yapar.
Bazı Avrupa ülkelerinde okuma desteği için temel program girişimleri arasında nüfusun belli
kesimlerine hitap eden girişimler vardır. Belçika Almanca konuşan Topluluğunda (Multikulturelles
Deutschatelier), Kıbrıs’ta (‘Okuryazarlık desteği') ve Finlandiya’da (‘Yetişkin Göçmenlerin Okuma
Yazma Eğitimi’) ev sahibi ülkenin dilini öğrenmek ve akıcı bir şekilde okumak için göçmen çocukların ve
yetişkinlerin ihtiyaçlarına odaklanır. Düşük sosyo-ekonomik kökenden gelen aileleri hedef alan diğer
programlarda, örneğin Fransa’da (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) gönüllü
öğrenciler okulda okuma, yazma ve öğrenme kültürü geliştirmekte zorlanan çocukları olan sosyal
olarak dezavantajlı ailelere destek vermektedir. Slovenya’da ('Bilgi ve keyif için okuma') benzer bir
programda, profesyonel rehberler okuryazarlık eğitiminde daha az eğitimli anne-babalar ve çocuklarına
yardımcı olur. Türkiye’de cinsiyete odaklı bir programda, yoksulluk içinde yaşayan ve eğitime katılma
oranı düşük olan kızlar ve kadınları hedef almaktadır.

(41)

Birleşik Krallık (İskoçya), 2010’da kitap hediyesi 'Bookstart' adını 'Bookbug'(Kitap kurdu) olarak değiştirdi.
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Diğer programlar okuryazarlık sorunları olan çocuklar ve yetişkinlere ulaşmak için okuma desteği
popüler faaliyetlerle ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’ta (İngiltere) 'Başarı için oyun' girişimi
bulunmaktadır. Profesyonel spor kulüpleri aracılığıyla ve spor tesisleri içinde, özellikle okuryazarlık ve
matematikte başarısı düşük olan öğrencilerin eğitim standartlarını artırmaya katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. İskoçya’da da başlığı 'SPL (İskoçya Premier Ligi) Okuma Yıldızları' olumlu ve samimi
bir ortamda okuryazarlık desteğine ihtiyacı olan ailelere destek vererek sporun bu durumda futbolun
motive edici gücünü kullanmayı hedeflemektedir.
Belirli gruplara yönelik programlar öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve yetişkinleri de içermektedir. Bu tür
programların Finlandiya ('Okuma Hizmet Noktası') ve Malta’da ('Okuma ve Disleksik Öğrenciler’)
örnekleri bulunabilir. Bilinçlendirmeyi artırarak, önleme tedbirleri ve eğitim faaliyetleri ile cehaletle
mücadele eden programlar vardır. Lihtenştayn’da ('Cehalet- Okuma ve Yazma Güçlükleri') ve
Türkiye’de ('Eğitim için Ulusal Destek Kampanyası') örnekleri vardır.

Sonuçlar
Okulun resmi öğrenme ortamı dışında okuma faaliyetlerine katılmak başarılı okuyucuların gelişimi için
çok önemlidir. Okumayı öğrenme faaliyetlerinin çoğu örgün öğretim bağlamında dışında büyük oranda
gerçekleşir. Bu nedenle, Avrupa'da okuma düzeylerini geliştirmek için çalışırken, sadece okullarda
okuma eğitimiyle ilgilenmek değil aynı zamanda da genel okuma kültürü desteklemek de önemlidir.
Avrupa ülkelerinde okuma desteği için büyük bir çaba harcanmaktadır. Aşağıdan yukarıya girişimler ve
eylemler devlet destekli olarak çok sayıda okuma destek programları uygulanmaktadır. Bu alanda
eylemleri koordine ve finanse etmek için birçok ülkede okuma desteği için ulusal birimler kurulmuştur.
Birkaç ülkede okuma desteği için özel stratejiler benimsenmiştir. Diğerlerinde ise, okumanın teşvik
edilmesi genellikle, kültür, dil ya da beceri gelişimiyle ilgili daha geniş stratejilerin bir parçasıdır.
Okuma gelişimi, evde ailede başlar. Çocuklarla ebeveyn okuryazarlık faaliyetleri erken okuryazarlık
becerilerinin geliştirilmesinde esastır. Uluslararası çalışmalar ebeveynlerinin kitap okuduğu, kelime
oyunları oynadığı, hikayeler anlattığı veya alfabeyi öğrettiği çocukların, evde kimsenin bu tür
faaliyetlerde bulunmadığı çocuklardan daha başarılı olduğunu göstermektedir. Avrupa ülkelerinde pek
çok aile okuryazarlık programları bu nedenle anne-babalar için tavsiyede bulunur ve eğitim sağlar,
çoğunlukla da çocuklara yüksek sesle okumanın önemi vurgulanmaktadır. Araştırma bulgularına göre,
çocuklar için yüksek sesle okumak yeterli değildir. Etkili ebeveyn okuryazarlık programları,
ebeveynlerin yüksek sesle okurken çocuklarını dinlemelerinin yanı sıra çocuklarına belirli okuryazarlık
becerilerini öğretmede yardımcı olmaktadır.
Erken yaşlarda kitap erişimi ve daha sonra okul yıllarında okuma materyallerinin geniş bir yelpazeden
seçilmesi etkin bir okuyucu olabilmek için çok önemlidir. Çocuklar ve gençlerin evde birçok uygun
okuma materyali olmalıdır. Buna göre, yeni doğan bebekler için kitap paketleri sağlanması ile başlayan
aile okuryazarlık programları bazı Avrupa ülkelerinde yaygındır. Ama ergenler için de okul ve evde
çeşitli okuma seçenekleri gereklidir. Bu özellikle, kızlardan daha az kurguyla ilgilenen ve okuma
seviyeleri düşük olan genç erkekler için geçerlidir. Bununla birlikte, erkekleri hedef alan programlar
Avrupa'da okuma desteği programları arasında nadir görülür. Okul ve halk kütüphanelerine altyapı
modernizasyonu açısından yatırım, materyallerin ve sunulan hizmetlerin türlerinin yelpazesini
genişleten yatırımlar, okuma fırsatları çeşitliliğini artırmak için daha olağan çabalara örneklerdir.
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Okumaktan keyif alanlar genellikle böylece daha fazla okurlar ve okuma becerilerini geliştirerek
okumaktan daha fazla keyif alırlar. Okumanın kendi kendini güçlendiren doğası, sosyal kaynaşma için
güçlü bir araç olabilir. Okuma anlamlı bir eğlence aktivitesi olarak desteklenmesi, bu nedenle çoğu
ulusal strateji ve programın önemli bir amacıdır.
Birçok okuma destek girişimleri büyük ölçüde zaten okumayla ilgilenenlerin ilgisini çekecek okuryazarlık
faaliyetleri biçiminde olabilir. Etkinlikler, kitap fuarları, en beğenilen kitaba oy verme, yazarlarla
buluşma, okuma toplulukları ve kitap kulüplerinde tartışmalar zaten aktif okuyucuların ihtiyaçlarını
karşılama çabasındadır. Ancak, araştırma sonuçları Avrupa'da dördüncü sınıf öğrencilerinin yaklaşık
dörtte birinin roman ya da kısa bir hikayeyi hiç bir zaman okumadıklarını gösterir. Bu düşük okuma
seviyeleri olan bölgelerde okuma programlarının çoğuna katılmamaktadır ve bu konuya odaklanılması
gereklidir. Bu bazı ülkelerde söz konusu olsa da, bu tür programların okumanın yararlarını genişletmek
ve toplumun daha az avantajlı kesimlerine eğitim ve istihdam fırsatları vermek için daha yaygın hale
gelmesi gerekmektedir.
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GENEL SONUÇLAR
Okuma bilgi-temelli toplum ve ekonomi için büyük önem taşımaktadır. Ancak, uluslararası çalışmalar
öğrencilerin okuma seviyelerinin birçok ülkede gelişmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Gerçekten
de, okuma öğretimi ve öğrencilere okuma becerilerini geliştirmede yardım olmak zor bir iştir. Eğitimde
karar vericiler ve okuma öğretmenlerin Avrupa'da gençlerin okuma düzeylerini yükseltmede kritik bir rolü
vardır. Ancak, çabaların etkili olması için daha geniş konuları ele daha geniş stratejilerinin bir parçası
olmalıdırlar.
Okuma zorlukları hem okul sistemi içinden hem de dışından kaynaklanan birçok faktörle ilgilidir.
Uluslararası çalışmalara göre, sosyo-ekonomik statü bakımından aile geçmişi, ebeveynlerin eğitim
düzeyi, ikinci ya da ek bir dil olarak dili öğrenmek zorunluluğu durumunun öğrencilerin okuma başarısı
üzerinde önemli etkileri vardır. Cinsiyet boyutu da önemli bir faktördür, kızlar erkeklerden daha tutarlı bir
şekilde daha iyi performans göstermektedir. Okuma becerilerinin edinimini etkileyen diğer etkenler
eğitim sistemlerinin yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 2000 ve 2009 yılları arasında PISA
puanlarındaki ulusal değişiklikler öğrencilerin farklı eğitim kanallarına yönlendirildiği yaşın ertelenmesi,
ulusal testlerin artması ya da okullar arasındaki sosyo-ekonomik uçurumun genişlemesi ile açıklanabilir.
Okuma becerilerinin geliştirilmesinde en iyi yaklaşımların neler olduğu konusunda açık ve net
tavsiyelerde bulurken bu genel özellikler göz önünde tutulmalıdır. Genellikle belirli bir eğitim sistemi ve
geleneğe özgü olabilen faktörlerin bir kombinasyonu, gelişim için birlikte hareket ederler. Ancak, bu
çalışmada, uluslararası araştırmalar ve araştırma bulgularından dersler çıkarılabileceği ve okuma
becerilerinin başarılı bir şekilde öğretiminde genel ilkeler yürürlüğe koyulduğunda bu konuda başarıyı
artırarak güçlü bir katkı yapacağını göstermektedir. Aşağıdaki sonuçlar daha fazla tartışma için önemli
konuları vurgular ve Avrupa’daki çocuk ve gençlerin okuma başarısı düzeylerini yükseltmek ve
motivasyonlarını artırmak amacıyla ihtiyaç duyulan yeni bir araştırma ya da politika geliştirmeye işaret
etmektedir.

Okuma eğitimi ve okumaya ilgiyi geliştirmek
Okuma eğitimiyle ilgili akademik araştırmalar ileri düzeydedir ve genel yaklaşımlarla özel öğretim
yöntemlerinin kaliteli okuma eğitimi sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak bazı çekinceler vardır,
Avrupa ülkelerinde merkezi düzeydeki müfredatların (ya da yönetim belgeleri) hem bilişsel yönleri hem
de okuma katılımı açısından bu bilgileri yansıttığını söyleyebiliriz. Bu karşılaştırma, okuma eğitiminin
ulusal müfredatın çerçevesinde eğitim bağlamındaki farklılıklar ve öğretmen özerkliği açısından ulusal
geleneklere bağlı olan ülkeler arasındaki farklılıklarından dolayı bazı açılardan sınırlıdır. Yönetim
belgelerinde belirli bir alanda uygulama ile ilgili ayrıntılı yönerge olmaması, belirli bir uygulamanın
sınıfta meydana gelmeyeceği anlamına gelmez. Öğretmenler, genellikle model müfredat, çalışma
planları ya da ders kitapları gibi çeşitli materyaller kullanarak kendi sınıf içi öğretim stratejilerini geniş
kapsamlı hedeflere çevirmektedir. Ancak içerik sorunlarını ele almadan önce, öğretim kalitesini
etkileyebilecek ulusal müfredattaki detay seviyesi ve netlik derecesini belirtmek gereklidir.
Öğrencilerin çeşitli aşamalarda bilmesi gerekenlerle ilgili katı müfredat kurallar, öğretmenlerin
öğrencilerinin ihtiyaçlarına en uygun öğrenimi vermesine engel olabilir. Öte yandan, eğitim düzeyi sonu
için belirlenmiş geniş hedefler, öğrencilerin edinmesi gereken ortak yeterlikleri üzerinde odak
eksikliğine neden olabilir. Ayrıntılı ve genel ilkeler arasında doğru dengeyi bulmak eğitim politikasının
mutlak ya da kesin cevaplar veremeyeceği tekrarlanan bir sorun gibi görünmektedir. Zıt yönlerde
politika hareketleri görülebilir. Örneğin Polonya’da son zamanlarda, öğretmenlere daha fazla özerklik
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sağlamak amacıyla müfredat yönergesine açıklık getirilmiştir. Buna karşılık, Danimarka, Hollanda ve
İsveç’te hedefe yönelik genel yönergeye okuma da dahil olmak üzere, temel becerilerle ilgili daha
ayrıntılı hedefler girmiştir.

Oku ma e ğitimind e bilişse l b ecerile r
Okul öncesi müfredatı öğretmenlere ilköğretimdeki okuma öğretimin temeli olan başlangıç okuryazarlık
becerilerinin öğretilmesini önerir ya da şart koşar. İlköğretim düzeyinde ya da daha küçük yaşlardaki
çocuklar için müfredat, yazılı metnin çözümlemesini akıcı yapmalarına katkıda bulunacak çeşitli
yeterliliklerin altını çizmektedir.
İlk ve ortaöğretim yönetim belgelerinde, tüm ülkelerin okuma eğitiminde önemli bir yeri olan okuduğunu
anlama ile ilgili hedefleri vardır. İlk ve ortaöğretim müfredat programlarının büyük bir çoğunluğu
öğrencinin anlama düzeyini arttırmaya yönelik bazı süreçler ya da stratejileri içerir. Ancak, araştırmalar
çeşitli stratejilerin birlikte kullanımını kuvvetle desteklemesine rağmen, ülkelerin sadece üçte birinde,
öğrencinin okuduğunu anlamasını artırması için beş ya da altı temel strateji ilköğretim düzeyinde
yönetim belgelerinde yer almaktadır. Ayrıca okuduğunu anlamadaki iki üst düzey beceri, yani
öğrencilerin yanlış anladıklarını kendi kendilerine düzeltme yeteneği ve kendi okuma uygulamaları
üzerinde düşünmeleri, ilköğretim müfredatının sadece yaklaşık yarısı ve üçte birinde vardır.
Ortaöğretim seviyesinde, öğretmenlerin çeşitli anlama stratejilerini ele almalarına dair yönetim
belgelerindeki tavsiyelerin yer alması ve yukarıda belirtilen üst düzey anlama becerileri ilköğretim
düzeyinde olduğundan daha az görülür.

Oku mayla ilgilen me
Bilişsel yönlerin yanı sıra, okumayla ilgilenme iyi bir okuyucu olma yolunda çok önemli bir unsurdur. Sık
sık okuma pratiği okuma yeteneğini geliştirir. Öğrencinin edebi deneyimlerinin çeşitliliği genişledikçe ve
anlama geliştikçe, daha fazla bilgi için motivasyon oluşur. Öğrencinin boş zamanında okuma ile
ilgilenmesi okuma başarısında bireysel farklılıklarla ilgili önemli bir faktördür. PISA 2000 ve 2009’dan
elde edilen bulgular, öğrencinin okumayla ilgilenme düzeyi erkekler ve kızlar arasındaki veya çeşitli
sosyal çevrelerden gelen öğrenciler arasındaki okuma başarısı farklarını dengelemek için bir
potansiyele sahiptir.
Geniş bir okuma materyali seçeneği sunmak özellikle başlangıç seviyesini geçmiş olan öğrencileri
okumaya teşvik etmek ve öğrenmek için okumaya hazırlamak için okuma motivasyonlarını artırmada
önemli bir yoldur. Çoğu müfredat, öğrencilerin okumaya yönelik keyif ve ilgilerini geliştirmenin ve
okuma eğitiminde geniş bir yelpazede kitap ve diğer yazılı materyallerin kullanımını desteklemenin
önemini vurgular. Genel eğilim, öğretmenleri sadece geleneksel edebi metinleri kullanmaları yanı sıra
çok çeşitli kurgu ve dergi, gazete gibi kurgu olmayan materyalleri kullanmalarına teşvik etmektir.
Okumayla ilgilenmenin desteklenmesi belki en çok da okul dışında okumanın desteklenmesi gereklidir.
Okumayı öğrenme ilköğretim eğitiminin en önemli faaliyetlerinden biri olmasına rağmen, birçok okuma
ile ilgili faaliyetler, örgün öğretim bağlamı dışında yer almaktadır. Evde okuma faaliyetlerini teşvik
etmek ve okumanın değerli olduğu genel bir ortamı yaratmak yüksek düzeyde okuyucular yetiştirmede
çok önemli faktörlerdir. Avrupa'da büyük ölçekli devlet tarafından finanse edilen toplumun tamamında
veya belirli bölümlerinde okumayı destekleyen çok fazla program bulunmaktadır. Ancak, birçok okuma
desteği girişimi zaten okuma ile ilgili olanların ilgisini çekebilecek faaliyetleri şeklindedir. Düşük
okuryazarlık seviyeleri ya da erkekleri hedef alan programlar nadirdir. Ayrıca, öğrencilerin yaşamlarında
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öneminin giderek artmasına rağmen Avrupa ülkelerinde multimedya okuryazarlığını teşvik edenlerin
sayısı azdır. Okuma motivasyonu ve ilgisini yükseltmek için girişimler çoğunlukla hala kurgu kitaplara
odaklanmaktadır.
Erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde çocuklarla yapılan ebeveyn okuryazarlık faaliyetleri
esastır. Avrupa ülkelerindeki pek çok aile okuryazarlık programları bu nedenle anne-babalar için
danışmanlık ve çoğu çocuklara yüksek sesle okumanın önemini vurgulayan eğitim sağlamaktadır.
Ancak araştırma bulguları, yüksek sesle okumanın yeterli olmadığını gösterir. Etkili ebeveyn
okuryazarlık programları aynı zamanda ebeveynlerin yüksek sesle okuyan çocuklarını dinlemesini
teşvik eder ve çocuklarına belirli okuryazarlık becerilerini nasıl öğreteceklerini gösterir.

Okuma güçlüğü çeken okuyucuların yaşadığı zorluklarla
ilgilenme
Okuma alanında öğrenme güçlükleri ile ilgilenme Avrupa'da yaygın bir eğitim kaygısıdır. Son
uluslararası çalışmalarda ilköğretim düzeyinde dördüncü sınıf öğrencileri arasında (PIRLS 2006) ve 15
yaşındaki öğrencilerde (PISA 2009) önemli sayıda düşük başarı gösterilmektedir. Okuma güçlüğü
çeken öğrenciler bazı ülkeler diğerlerine nazaran daha büyük bir sorundur. Bu bağlamda, AB Üye
Devletlerinin, 15 yaşındakilerin düşük başarı oranına yönelik kriteri bu oranın 2020 itibariyle % 15 altına
düşürülmesidir.
Kaliteli okuma eğitiminin okumada zorlanan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için
muhtemel yararları vardır. Bununla birlikte, uygun eğitim ve değerlendirme yöntemleri, spesifik
müdahaleler ve amaçlı programlar kullanarak okumayı öğrenme öğrencilerin çeşitli aşamalarda
yaşadığı zorlukları çözmek için çok önemlidir.
Öğrenciler okuma güçlükleri ve düşük başarı ile karşı karşıya kaldığında, ev ve aile geçmişi ile ilgili bir
takım faktörler soruna katkıda bulunabilir. Araştırma odaklı bir bakış açısının benimsenmesi de dahil
olmak üzere kaliteli eğitim, bu faktörlerin etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak, PIRLS 2006
verileri, öğrencilerin artan olgunluklarının doğal bir sonucu olarak, bir 'bekle ve gör' stratejisi ile okuma
güçlüklerinin aşılacağı görüşünün yaygın olduğunu göstermektedir. Bu özellikle Belçika (Fransız
Topluluğu), İtalya, Letonya, Lüksemburg ve Avusturya’da belirgindir ve okumada zorlanan öğrencileri
desteklemek için daha proaktif yöntemlere yol açacak başlangıç eğitiminde yeniden çaba ihtiyacı ve
sürekli mesleki gelişim önerilir.
Bireysel ya da küçük grup yoğun ve hedefli müdahaleler, okuduğunu anlamayı geliştirme ya da temel
okuma becerilerini öğrenmede çeşitli güçlükleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Bu müdahaleleri
uygulamak için genellikle sınıf içinde çalışacak ek destek personel gereklidir. Ancak, okuma güçlüğü
çekenlerle ilgilenen öğretmenlere yardım etmek için sunulan profesyonel destek, erişilebilirlik ve okuma
eğitimi uzmanlığının derecesi gibi bazı konuları gündeme getirir. PIRLS 2006’ya göre, AB öğrencilerinin
yaklaşık %44’ü, en azından bazen, bir sınıfta bir öğretmen ile birlikte çalışacak ek bir personele
erişebilirler. Ancak, bu sayılar öğretmen asistanı veya okuma zorluklarıyla ilgili eğitim almamış
yetişkinleri de kapsar. Okuma uzmanları dördüncü sınıf öğrencilerinin %75’i için sınıfta çalışmak için
erişilebilir değildir. Gerçekten de, sadece sekiz Avrupa ülkesinde okuma öğretme konusunda
uzmanlaşmış, sınıf ya da okul içinde yardımcı olabilecek profesyonel personele ilişkin politikalar vardır.

(1)

12 Mayıs 2009 t a r i h l i Eğitim Öğretimde Avrupa işbirliği için stratejik çerçeve Konsey kararları
(ET 2020). OJ C 119, 28.5.2009.
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Diğer ülkelerde, konuşma terapisti ya da (eğitim) psikologu gibi başka türlü profesyonel personel bazen
sınıf içinde ve genelde sınıf ve okul dışında öğretmenlere destek sağlar.
Profesyonel desteğin etkililiği düzenleme sürecindeki uzun ve karmaşık prosedürler nedeniyle sınırlı
olabilir. Okuma güçlüğü çeken bir öğrenci tespit edilmesinden destek tedbirlerine ulaşılmasına kadar
önemli miktarda bir zaman geçer. Ancak, okuma zorluklarıyla ilgilenirken zamanında ve erken
müdahale çok önemlidir, çünkü bu zorluklar sadece dil eğitiminde değil diğer konuları öğrenme
üzerinde de bir etkisi vardır.
Öğretmenler tarafından yapılan süreç değerlendirmesi okuma eğitiminin temel bir yönüdür. Neyle
ilgilenilmesi gerektiği ve okuma zorluklarıyla nasıl baş edileceğine dair belirlemelere yardımcı olur.
Ancak, son PIRLS sonuçları öğretmenlerin teşhis etme becerileri ile ilgili bazı endişeleri ortaya
koymuştur. PIRLS ölçeğine göre öğretmenlerin tespit ettiği okuma güçlüğü çeken öğrenci sayısı gerçek
sayıları ile karşılaştırıldığında öğretmenlerin durumu biraz hafife almak eğiliminde olduğu vurgulanır.
Bu bulgular öğretmenlerin okuma ediniminde öğrencilerin değerlendirilmesi için belirli bir bilgi tabanı ve
araçları sağlamak için daha fazla çaba verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Şu anda sınırlı sayıda
ülkenin müfredatında bulunan ulusal müfredat okuma başarısı ölçeklerinin kullanılması bu konuda
yararlı bir uygulama olabilir. Öğretmenler tarafından paylaşılan bu tek değerlendirme aracı, sınıflar ve
okullar arasında temel okuma bileşenlerinin belirlenmesinde ve bazı durumlar da öğrencilerin bunlara
erişiminin sağlanmasında okuma öğretmenlerine yardımcı olabilir. Ayrıca, zorluk çeken okuyuculara
yardımcı olmak için ülkeler tarafından bildirilen başarılı girişimler arasında, bireysel öğrencilerin
zorluklarını belirlemek ve ilerlemelerini ölçmek için tasarlanmış çeşitli öğretim yöntem ve materyalleri
vardır. Bu tür girişimler, kolay erişilebilir ve sistematik olarak kullanılan başka yerlerde de çok yararlı
olabilir.

Kendi öğretimlerini gözden geçiren öğretmenler için uyarıcı bir
öğrenme ortamı
Okuma eğitiminde önemli bir durum da öğretmenlerin okuma zorluklarına yönelik araştırma odaklı bir
uygulayıcı tutumu benimseme yeteneğidir. Bu nedenle, öğretmenlerin eğitim araştırması ve yöntem
konusunda sağlam temeller sağlayan uygun başlangıç eğitimi almaları gerekmektedir. Özellikle de,
saha tecrübesi ile teorik bilgilerin birleştirilerek geliştirilmesi okuma zorluklarını sadece ev arka planına
bağlamak gibi okuma eğitimiyle örtüşmeyen önceden oluşmuş inançların yeniden yapılandırılmasında
çok etkili olduğu görülmektedir. PIRLS verileri başlangıç öğretmen eğitimi sırasında okuma öğretim ile
ilgili alanlarda vurgunun okuma öğretimi açısından iyi uygulamalarla ilişkili olduğunu doğrulamaktadır.
Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda, öğretmen eğitimi okuma öğretmeni adaylarının hazırlığıyla
ilgili merkezi yönergeler çerçevesindedir. Bu konuda hiçbir merkezi yönergesi olmayan ülkeler de
yükseköğrenim kurumlarının okuma öğretimi ile ilgili modülleri veya dersleri olduğunu belirtmişlerdir.
Resmi sertifikası olmayan öğretmenleri işe almak, istihdama yönelik alternatif öğretim yolları geliştirmek
ya da eğitim uygulamasını koşul olarak görmemek gibi mevcut politikalar veya uygulamalar, okuma
öğretmenleri için başlangıç eğitiminin önemini dikkate alarak dikkatlice izlenmelidir.
Sürekli mesleki gelişim (CPD) öğretmenlerin araştırma odaklı ve yansıtıcı uygulamaları benimsemeye
yardımcı olmada temel bir role sahiptir. Akademik araştırma bulgularına göre, daha kalıcı ve olumlu
değişiklikler yaratacak CPD çeşitleri, uzun vadeli bir perspektif içerir ve kendi çalışmaları yansıtmak için
öğretmenlere fırsat sağlar. Buna ek olarak, okuma öğretimini geliştirmek için kolektif bir yaklaşıma
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yol açarak öğretmenler arasında bilgi paylaşımının faydalarını doğrulamaktadır. Ancak, TALIS
verilerine göre, okuma ile ilgili konuları öğreten öğretmenlerin eğitiminde en yaygın CPD biçimi kısa, bir
kerelik kurs, atölye veya konferanstır. AB ortalamasında, çok az öğretmen araştırma odaklı, bilgi
paylaşımına dayalı veya akranlarından öğrenme faaliyetlerine katıldığını bildirdi.
Okuma eğitimi alanında daha etkin CPD’nin nasıl teşvik edileceği gelecek için de zor bir konudur. Bu
çalışma, bu zorluğu yansıtarak bazı ülkelerdeki yararlı olabilecek uygulamaları ortaya koymuştur.
Örneğin, sürekli mesleki gelişimin kariyer ilerlemesi ve maaş artışlarına bağlı teşvik edilmektedir; CDP
faaliyetleri okuma becerilerini geliştirecek ulusal stratejilerde yer almaktadır ve bu stratejileri
desteklemek için ulusal koordinasyon birimleri kurulmuştur; öğretmenlerin okuma uzmanı olmak için
lisansüstü düzeyde dersler alma fırsatları vardır; öğretmenlerin öğretim uygulamaları geliştirmede
önemli bir potansiyele sahip, küçük ölçekli eylem araştırma projeleri üstlenmeleri teşvik edilir ve son
olarak da etkili öğretimle ilgili beceri ve bilgi paylaşımı, yüksek performans gösteren okullardaki
aktivitelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak gibi öğretmen ilişki ağı oluşturmada iyi örnekler mevcuttur.

Ergen okurlar
İleriki araştırmalar için önemli bir konu da daha ileri seviye okuma becerilerinin ergenlere nasıl
öğretileceğidir. Özellikle orta öğretim düzeyinde teknik ve konuya özgü kelimeler ile anlamak için
gerekli olan dil kalıpları konulara göre değişir. Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda müfredat yönergesine
göre, ortaöğretim düzeyinde tüm ders öğretmenleri öğrencilerinin okuma yeteneğini geliştirmekten
sorumludur. Ancak, bu ilkenin yeterince güçlü temeller tarafından desteklenip desteklenmediği
belirsizdir. Örneğin, farklı müfredatlar arasında okuma öğretimi, verdikleri ders no olursa olsun tüm
öğretmen adaylarının okuma öğretimiyle ilgili eğitim almaları gerektiğini göstermektedir. Şu anda,
sadece Fransa, İsveç ve Birleşik Krallık’ta başlangıç öğretmen eğitimi kurumları okuma öğretiminin
eğitim dili dışındaki diğer konularda yer almasıyla ilgili öneriler sunmaktadır.
BİT’nin çocuklar ve ergenlerin okuma yeterliliklerini nasıl olumlu etkileyebileceğini anlamak için daha
fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ergenler arasında giderek popülaritesi artan, elektronik
medyayı da kapsayan çevrimiçi okuma, okuma müfredatında okumaya olan ilgiyi artırmak yönünde
önemli bir rol oynayabilir. Gerçekten de, müfredatın büyük çoğunluğu okuma öğretiminde dijital
metinlerin kullanımından söz etmektedir. Okuma ve diğer konuların öğretiminde dijital yeterliliklerin
entegrasyonu merkezi müfredatta yer alsa da, etkili bir şekilde uygulanması için öğretmen eğitimine
yeni yaklaşımlar gerektirebilir. Örneğin, başlangıç öğretmen eğitim kurumları için merkezi yönerge
derse özgü becerilerden bahsetmeden BİT kullanımı konusunda teorik ve pratik bilgi sunmalıdır.
Okuma motivasyonu üzerindeki ve gençlerin okuma yeteneklerini geliştirmeye yönelik potansiyel etkisi
göz önüne alındığında, karar vericiler öğretmenlerin yeni medyayı okuma öğretiminde kullanıma dair
yeterli bilgi ve becerileri sağlamak için daha çok adımlar atmalıdırlar.

*
*

*
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Okumayı öğrenme ve öğretmeyi çevreleyen ana konuları ve özellikle de okuma başarısını geliştirmek
ve toplumda okumayı desteklemekle ilgili ulusal politikaları ele alan bu inceleme eğitimde kara
vericilerin müdahale etmesi gereken önemli alanları tespit etmiştir. Bu alanlar okuma öğreten
öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, okuma güçlüklerini tanımlamak ve bunlarla ilgilenmek
için gerekli desteği vermeyi; sadece eğitim dili öğretmenlerinin değil tüm konu/ders öğretmenlerinin
okuma öğretimi ile ilgili teori ve uygulama bilgisine sahip olduğundan emin olmayı; okul dışında daha
geniş alanlarda özellikle erkeklerin okuması olmak üzere okumayı desteklemeyi içerir.
bazı ülkeler eğitim çıktılarında eşitlik kültürüne sahip bir eğitim sistemleri olduğundan ve/ya okuma
standartlarını yükseltmek için tedbirler aldıklarından, bu konuların bazılarını ya da tamamını ele
almaktadır. Ancak, bu çalışmada okumanın birbiriyle ilişkili bir dizi faktörden etkilendiği ve Avrupa'da
çocuk ve gençler arasında okuma düzeylerini yükseltmede başarılı olmak için, bu raporda vurgulanan
tüm temel sorunların birlikte ela alınması gereklidir.
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Uluslarar ası S t andart Eğitim Sınıflandırması (ISCED 1997)
Uluslararası standart eğitim sınıflandırması (ISCED) eğitimle ilgili uluslararası istatistik toplamaya
uygun bir araçtır. İki sınıflandırma değişkenini içerir: genel/mesleki/mesleki öncesi yönelim ve eğitim/iş
gücü piyasası yönü tamamlayıcı boyutlarıyla eğitimin seviyesi ve alanı. Mevcut versiyonu, ISCED 97
1
( ) yedi eğitim seviyesi belirtmektedir.
ISCED 97 SEVİYELERİ
Eğitimin seviyesi ve türüne bağlı olarak, temel ve ikincil kriterler (giriş yeterlilikleri, asgari giriş koşulları,
asgari yaş, personel nitelikleri) arasında hiyerarşik bir derecelendirme sistemi oluşturmak gereklidir.
ISCED 0: Okul öncesi eğitim
Planlı öğretimin ilk aşamasıdır. Okul veya merkezlerde en küçük üç yaşındaki çocuklar için
mevcuttur.
ISCED 1: İlköğrenim eğitimi
Dört ila yedi yaşları arasında başlar, tüm ülkelerde zorunludur ve genelde beş ila altı yıl sürer.
ISCED 2: Ortaöğrenim eğitim
İlköğrenimin temel programının devamıdır, öğrenim daha ziyade konu odaklıdır. Genelde bu
seviyenin sonu zorunlu eğitimin sonuna denk gelir.
ISCED 3: Lise eğitimi
Genelde zorunlu eğitimin bitiminden sonra başlar. 15 ya da 16 yaşında başlanır. Giriş yeterlilikleri
(zorunlu eğitim sonu) ve diğer asgari giriş koşulları gereklidir. ISCED seviye 2’den daha fazla konu
odaklı bir eğitimdir. İki ila beş yıl arasında sürer.
ISCED 4: Lise sonrası üniversite dışı eğitim
Lise ve üniversite eğitimi arasında kalmıştır. ISCED seviye 3 mezunlarının bilgilerini artırmaya
yöneliktir. Öğrencileri seviye 5 programlarına ya da doğrudan iş gücü piyasasına hazırlamak amaçları
arasındadır.
ISCED 5: Üniversite eğitimi (İlk aşama)
ISCED 3 ya da 4 seviyelerinin başarıyla tamamlanması ön koşuludur. Kuram odaklı akademik
içeriği olan (tip A) programlarla, iş gücü piyasasına hazırlık amaçlı ve tip A’dan daha kısa süren
meslek odaklı (tip B) programlar mevcuttur.
ISCED 6: Üniversite eğitimi (ikinci aşama)
Daha ileri düzey akademik yeterlilik gerektiren çalışmalara yönelen üniversite öğrencileri içindir
(Ph.D. veya doktora).

(1)

http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm
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Ek Bölüm 1.3 / Tablo 1: O k u mad a g e ri de k a l an dö rd ün cü s ın ıf ö ğ ren c il e ri n in
‘b ek le yen ’ , ‘ ek öd e v ve re n ’ ve ‘ s ın ıf i çi d e ste k ’ sa ğ l a ya n öğ ret men l erd en eğit i m
al an la rı n o ran ı, 2006
Sınıf içi destek
s.e.

farklı hız

s.e.

1.08

tek başına
çalışma
87.0

0.90

64.6

1.23

59.9

1.31

3.87

73.2

3.27

79.6

2.80

53.2

3.46

44.3

3.81

86.8

2.86

75.9

3.25

75.9

3.73

4.10

96.5

1.78

97.7

1.37

63.6

4.32

55.1

4.6

32.5

3.64

30.7

3.94

83.5

2.61

44.2

3.92

34.7

4.16

DE

25.3

3.53

62.7

5.11

80.5

3.26

70.8

3.07

69.0

3.9

ES

25.4

3.74

79.4

3.21

87.0

2.84

65.4

3.64

36.6

3.88

FR

41.4

3.60

23.4

3.07

82.3

2.87

78.0

3.15

58.5

3.5

IT

47.9

3.85

72.0

3.56

91.8

2.19

75.6

3.14

82.9

3.15

LV

90.5

1.92

80.1

3.20

82.9

2.95

75.9

3.35

56.6

3.22

LT

48.8

3.54

75.1

2.95

97.6

1.04

76.1

3.21

54.7

3.63

LU

43.0

0.21

48.1

0.19

72.8

0.17

80.4

0.15

46.7

0.18

HU

32.8

4.33

78.9

3.14

98.0

0.90

74.6

3.35

56.6

4.14

NL

18.3

3.06

55.4

4.37

94.3

1.91

44.0

4.17

81.7

3.28

AT

44.8

3.73

69.2

2.85

86.3

2.41

77.9

2.66

61.4

3.31

PL

14.3

3.18

54.9

3.83

99.2

0.56

74.5

3.46

47.1

4.33

RO

36.1

3.84

90.3

2.85

95.9

1.88

65.8

3.64

66.9

3.68

SI

11.3

2.13

53.8

3.27

96.6

1.13

72.8

2.93

53.9

3.09

SK

24.3

3.27

28.8

3.34

95.5

1.44

82.2

2.37

53.6

3.85

SE

30.1

3.32

78.5

3.50

90.5

2.54

38.0

3.67

34.6

3.41

UK (1)

34.2

4.02

38.6

3.97

77.9

3.43

25.1

3.97

53.4

4.59

UK-SCT

17.1

3.65

68.1

4.01

91.5

1.92

10.7

2.70

44.8

4.72

IS

26.4

0.36

77.3

0.31

78.7

0.28

25.6

0.33

16.9

0.32

NO

24.2

3.21

30.8

3.38

96.3

1.16

28.2

3.88

17.6

4.01

bekleme

s.e.

ödev

s.e.

EU-27

32.9

BE fr

53.3

1.19

55.6

4.02

37.1

BE nl

42.9

3.99

BG

37.5

DK

Kaynak: PIRLS, IEA.

öğrencilere
yardım

s.e.

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR

AB ortalamasından anlamı derecede (p<.05) farklı olan değerler koyu yazılmıştır. S.e. standart hatayı ifade eder.

Açıklayıcı not
Tablo öğretmenlerin ‘Öğrenciler okumada geri kalırsa genelde ne yaparsınız?’ sorusuna verdikleri yanıtları listeler.
a) Olgunlaşmayla performansın gelişip gelişmeyeceğini görmek için beklerim ( 'bekleme’ sütunu)
b) Öğrenciyle bireysel okuma yaparak daha fazla vakit geçiririm. ('tek başına çalışma' sütunu)
c) Diğer öğrencilerle okuma güçlüğü olan öğrencinin çalışmasını sağlarım ('öğrencilere yardım sütunu')
g) Öğrencinin açığını kapaması için ödev veririm ('ödev' sütunu)
Tablo öğretmenleri alt sorulara ‘evet’ diyen öğrencileri göstermektedir. C e v a p l a r birbirini dışlayan durumda değildir.
'Farklı hız' sütunu ‘Aşağıdakilerden hangisi farklı okuma seviyelerindeki öğrencilerle okuma eğitimi
materyallerini nasıl kullandığınızı en iyi ifade eder?’ sorusuna cevaben ikinci şıkkı seçen öğretmenleri olan
öğrencilerin oranını gösterir.
(1)Bütün öğrenciler aynı seviyede olduğu için aynı materyalleri hepsiyle kullanırım
(2) Farklı okuma seviyelerindeki öğrencilerle aynı materyalleri kullanırım ama öğrencilerin farklı hızda çalışmasını
sağlarım (3) Okuma seviyeleri ne olursa olsun tüm öğrencilerle aynı materyalleri kullanırım ve aynı hızda çalışmalarını
sağlarım (4) Farklı seviyedeki öğrenciler için farklı materyaller kullanırım
Standart hatalar için bkz Ek
http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Ek Bölüm 2.2 / Tablo 1: K at ı lı mc ı AB ülkelerinde ‘öğretilen okuma’ endeksi ile diğer
değişkenler arasındaki anlamlı korelasyonlar ve standart hatalar, 2006

Öğrenci
yönetimi

Sorular

Korelasyon

Karışık yetenek grupları oluşturmak

0.19

Bireyselleştirilmiş okuma eğitimi vermek

0.21

Öğrenciler verilen plan ya da hedefe yönelik kendi başlarına çalışırlar

0.17

Öğrenciler seçtikleri bir hedefe yönelik kendi başlarına çalışırlar

0.16

Assessment

Materyaller

Öğretim

Öğrenciler için farklı okuma stratejileri göstermek ya da öğretmek*
(örneğin, tarama/gözden geçirme, kendini izleme)

0.24

Öğrencilere ses ve kelime çözümleme stratejileri öğretmek*

0.25

Öğrencilere sistematik olarak yeni kelime öğretmek

0.18

Öğrencilerin okudukları metinlerdeki yeni kelimeleri anlamalarına yardım etmek

0.15

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili çalışma kağıdı ya da kitabındaki okuduğunu anlama sorularını sormak

0.17

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili ya da cevaben soru sormak

0.23

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili sözlü soru sormak ya da sözlü özetlemelerini istemek

0.15

Öğrencilerden okuduklarıyla ilgili bir proje yapmalarını istemek (örn., oyun veya sanat projesi)*

0.22

Okuduklarıyla ilgili mini sınav ya da test yapmak*

0.14

Öğrencilerden okuduklarının ana fikrini belirlemelerini istemek

0.15

Öğrencilerden okuduklarıyla deneyimlerini karşılaştırmalarını istemek

0.20

Öğrencilerden okuduğuyla okuduğu başka şeyleri karşılaştırmalarını istemek*

0.21

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili tahminlerde bulunmalarını istemek*

0.15

Öğrencilerden okuduklarıyla ilgili genelleme ve çıkarım yapmalarını istemek*

0.27

Öğrencilerin okudukları metnin biçim ve yapısını tanımlamalarını istemek

0.18

Öğrencileri sınıf kütüphanesi dışında başka kütüphanelere götürmek ya da göndermek

0.15

Okuma ödevi vermek (herhangi bir konuda)

0.14

Ders kitabı kullanmak

0.19

Kitap serileri kullanmak (örn, temel okuma, derecelendirilmiş okuma)*

0.17

Çocuk gazeteleri ve/ya dergileri kullanmak

0.16

Öğrencilerin yazdığı materyalleri kullanmak

0.17

Öğrencilere okumaları için hikaye vermek
(örn.,masal, kurgu, macera, dedektif hikayeleri)

0.20

Öğrencilere okumaları için şiir vermek

0.22

Öğrencilere okumaları için oyun/senaryo vermek

0.14

Öğrencilerin okuduklarıyla ilgili performansını çoktan seçmeli sorularla değerlendirmek

0.18

Öğrencilerin okuma performansını sözlü sorularla değerlendirmek

0.15

Öğrencilerin okuma performansını çocukların okudukları ve yaptıkları çalışmaları tartışmak için görüşerek değerlendirmek

0.16

Değerlendirmeyi eğitimi yönlendirmek için kullanmak

0.16

Değerlendirmeyi ulusal ya da yerel izleme birimlerine veri sağlamak için kullanmak

0.20

Öğrencinin okuma performansını değerlendirmenin bir parçası olarak ürün seçki dosyası/portfolyo kullanmak

Professional
development

(öğrencilerin çalışma örnekleri, okuma listesi vb)

0.18

Öğrencinin okumada gösterdiği ilerlemeyi tartışmak için velilerle buluşmak ya da konuşmak

0.31

Öğrencilerin ilerleme raporunu evlerine göndermek

0.18

Okuma veya okuma öğretimi ile doğrudan ilgili hizmet içi eğitimler (örn. Okuma kuramı, eğitim yöntemleri)*

0.26

Pedagoji kitapları/dergileri okumak*

0.19

Okuma pedagojisi kitapları/dergileri okumak*

0.32

Çocuk kitapları okumak*

0.18

Kaynak : IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
* Katılan eğitim sistemlerinin korelasyonları Ek Tablo 2’de verilmiştir.
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Ekler

Açıklayıcı not
Orjinal Likert ölçekleri artan değerlerin sıklığı ifade etmesi için tersine kodlanmıştır. ‘Okuma ödevi vermek’ ve ‘hizmetiçi eğitim’
soruları doğru yönde olduklarından ters kodlanmamıştır.
Karşılaştırmalar istatisksel anlamlılık p<.05 seviyesine dayandırılmıştır. Bu da yanlış yapma olasılığının %5’ten az olduğu
anlamına gelir.
Standart hatalar için bkz. Ek : http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

Ek Bölüm 2.2 / Tablo 2: E ğ it i m s is te ml e rin e gö re ‘ö ğ r eti l en oku m a’ en d e ks i il e
di ğ er d eğ iş k en l e r a rasın da ki an l a ml ı ko rel as yo n l ar , 2006

Okuma mini sınavı
ya da testi

Okuma materyali: seriler

Metinle ilgili tahminde
bulunmalarını istemek

Genelleme ve çıkarım
yapmak

0.19

0.18

0.26

0.24

0.21

0.14

0.17

0.25

0.22

0.15

0.27

BE fr

0.20

0.18

0.18

0.13

0.17

0.07

0.01

0.09

0.19

0.10

0.13

0.04

BE de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BE nl

0.22

0.09

0.18

0.14

0.20

0.32

0.18

0.07

0.05

0.08

0.25

0.29

BG

0.36

0.21

0.17

0.21

0.21

0.18

0.08

-0.01

0.23

0.14

0.14

0.17

CZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DK

0.06

0.11

0.12

-0.03

0.07

0.04

0.15

0.06

0.11

0.01

0.05

0.07

DE

0.24

0.20

0.14

0.28

0.15

0.21

0.13

0.29

0.17

0.34

0.17

0.16

EE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Öğrencilerin
okuduklarıyla ilgili proje
yapması

Okuma ile ilgili hizmet
içi eğitim

0.32

Çözümleme
stratejileri
öğretmek

Çocuk kitabı okumak

EU

Okuma
stratejileri
öğretmek
Okumayla okudukları
diğer şeyleri
karşılaştırmak

Pedagoji
kitapları/dergileri okumak

Öğretim yaklaşımları

Okuma pedagojisi
kitapları/dergileri okumak

Mesleki gelişim

EL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ES

0.28

0.34

0.15

0.29

0.16

0.07

-0.01

0.16

0.10

0.26

0.17

0.10

FR

0.20

0.13

0.07

0.13

0.15

0.07

0.09

-0.11

0.09

0.04

-0.04

0.00

IT

0.32

0.11

0.36

0.31

0.17

0.28

0.09

0.14

0.18

0.22

0.24

0.38

CY

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LV

0.27

0.28

0.15

0.25

0.23

0.17

0.28

0.20

0.13

0.27

0.13

0.12

LT

0.27

0.21

0.19

0.24

0.14

0.18

0.14

0.25

0.19

0.15

0.24

0.15

LU

0.19

0.17

0.10

0.10

0.15

0.13

0.09

0.15

0.09

0.19

0.09

0.16

HU

0.17

0.18

0.12

0.16

0.03

0.19

0.04

-0.06

0.16

0.04

0.00

-0.03

MT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NL

0.23

0.23

0.04

0.15

0.01

0.01

0.06

0.21

0.10

0.07

0.09

0.09

AT

0.19

0.16

0.07

0.10

0.13

0.14

0.15

0.21

0.12

0.09

0.17

0.27

PL

0.20

0.19

0.16

0.23

0.17

0.14

0.14

0.00

0.08

0.18

0.10

0.16

PT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RO

0.31

0.25

0.14

0.12

0.16

0.12

0.15

0.18

0.27

0.23

0.21

0.17

SI

0.33

0.28

0.17

0.18

0.28

0.13

0.20

-0.02

0.23

0.05

0.11

0.11

SK

0.09

0.08

0.02

-0.05

0.07

0.12

0.12

0.09

0.16

0.14

0.04

FI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SE

0.09

-0.06

0.07

-0.01

0.25

0.11

0.18

0.22

0.17

0.04

0.06

0.05

UK-ENG/WLS/NIR

0.23

0

0.25

0.04

0.08

0.11

0.01

-0.08

0.00

-0.04

0.13

0.17

UK-SCT

0.16

0.18

0.05

0.02

0.23

0.18

0.02

0.08

0.10

0.15

0.16

0.08

IS

0.26

0.11

0.11

0.11

0.09

0.16

-0.19

0.04

0.30

0.03

-0.06

0.09

LI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NO

0.28

0.27

0.14

0.33

0.03

0.18

0.20

0.21

0.07

0.16

0.17

0.12

TR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı
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Açıklayıcı not
İstatistiksel olarak anlamlı olan değerler (p<.05) koyu yazılmıştır. En az 10 eğitim sisteminde ‘öğretilen okuma’ endeksi ile
anlamlı korelasyonlar doğuran değişkenler listelenmiştir.
Orjinal Likert ölçekleri artan değerlerin sıklığı ifade etmesi için tersine kodlanmıştır. ‘Hizmet içi eğitim' sorusu doğru yönde
olduğundan tersine kodlanmamıştır.
Standart hatalar için bkz Ek: http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Ek Bölüm 2.2 / Tablo 3: ISCED2 seviyesinde okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin
eğitim sistemlerine göre katıldıkları CPD faaliyetler çeşitlerinin algılanan etkisi, 2008
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X

x

x

x

x

x

x

HU

3.36

3.1

3.58

3.08

3.21

3.43

3.31

BE de

x

x

x

x

x

x

x

MT

2.84

2.76

3.67

2.95

2.89

3.32

2.77

BE nl

2.55

2.35

2.92

2.4

2.58

2.82

2.47

NL

x

x

x

x

x

x

x

BG

3.02

3

3.18

2.97

3.21

3.17

3.22

AT

2.88

2.61

3.29

2.7

2.76

3.33

2.91

CZ

x

x

x

x

x

x

x

PL

3.15

2.91

3.45

3.03

3.26

3.42

3.09

DK

3.27

3.19

3.81

3.13

3.33

3.46

3.1

PT

3.04

2.88

3.31

2.86

3

3.38

3.34

RO

x

x

x

x

x

x

x

EE

3.09

2.87

3.31

2.87

3.13

3.31

2.97

SI

2.98

2.94

3.06

2.96

2.72

3.28

2.9

IE

3.04

3.01

3.54

3.11

2.98

3.32

2.99

SK

2.93

2.94

3.15

2.71

2.98

3.09

2.98

EL

x

x

x

x

x

x

x

FI

x

x

x

x

x

x

x

ES

2.92

2.88

3.04

3.04

3.04

3.32

3.02

SE

x

x

x

x

x

x

x

FR

x

x

x

x

x

x

x

UK

x

x

x

x

x

x

x

IT

x

x

x

x

x

x

x

CY

x

x

x

x

x

x

x

IS

x

x

x

x

x

x

x

LV

x

x

x

x

x

x

x

LI

x

x

x

x

x

x

x

LT

3.19

3.08

3.24

3.26

3.15

3.25

3.18

NO

3

2.9

3.54

2.83

3.03

3.51

2.99

LU

x

x

x

x

x

x

x

TR

2.75

2.81

3.06

3.38

2.97

3.37

3.11

DE

Kaynak: OECD, TALIS 2008 veritabanı
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Not: 1’den 4’e kadar ölçek (etkisiz, az etkili, orta derecede etkili, çok etkili).
Standart hatalar için bkz Ek: http://eacea.ec.europa.eu/eğitim/eurydice/thematic_studies_en.php.
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Ek Bölüm 1.4 / O ku ma zo r luk l ar ı yl a mü cad el e iç in gi r iş i mle r: ulusal uzmanlar
tarafından sağlanan iyi uygulama örnekleri, 2009/10

Belçika – Fransız Topluluğu
• Sertifika verilmeyen öğrenci dış değerlendirmesi (Évaluation externe non certificative)
Her üç yılda bir, okuma/yazma alanındaki yetkinlik üzerine sertifika verilmeyen dış değerlendirmeler hazırlanır ve ilk ve orta eğitimin
ikinci ve beşinci sınıflarında okuyan öğrencilere uygulanır. Bu, öğretmenlerin öğrencilerinin performansını analiz etmelerine ve daha
sonra, geliştirilen didaktik araçları kullanarak toplu sonuçların işaret ettiği sorunları çözmelerine olanak tanır.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24755

• Okuma alanında yeterlilikleri değerlendirmek için araçlar (Des outils pour l’évaluation des compétences dans
le domaine de la lecture)
Farklı konular için değerlendirme araçları okulların kullanımına sunulur. Araçlar, öğrencilere verilmesi gereken ödev tiplerini ve
eğitimin herhangi bir anında öğrencilerden beklenen seviyeyi gösterir. Öğretmenler, bu araçları olduğu gibi kullanabilir veya onlardan
esinlenerek, yaklaşımlarını uyarlamak veya başarımlarını tespit edebilmek amacıyla öğrencilerinin gelişimini ölçmek ve zorlandıkları
yerleri anlamak için kendi değerlendirmelerini oluşturabilir.
http://www.enseignement.be/index.php?page=24345

Belçika – Almanca konuşan topluluk
• Büyük Burg Reuland Topluluğu Projesi (Projekt der Großgemeinde Burg Reuland)
Öğrenme Desteği Merkezi ve Disleksi için Enformasyon Merkezi’nin (Beratungsstelle für LRS e.V., Aachen-BRD) uzman destek
personeli ile işbirliği yapılarak, öğretmenler tarafından öğrenme güçlüğü çektiği tespit edilen öğrenciler bireysel ve hedefe yönelik
destek görür. Her öğrencinin öğrenim gelişimine göre verilen destek uyarlanır. Öğrenciler, düzenli okul saatlerinde, sınıf dışı homojen
yetenek gruplarında desteklenir.

Belçika – Flaman Topluluğu
• IQRA projesi (IQRA-Vlaanderen)
Proje göçmen çocukların öğrenme gecikmesini önlemeyi veya azaltmayı amaçlar. Odak ay nı z amand a eğitim dilin e h akim
olma üzerin edir.
http://www.bredeokulhetkeerpunt.be/index.php?section=1&page=27

• Digibib (ADIbib)
'Die-’s-Lekti-kus' adlı STK tarafından yürütülen bu proje, normal zekaya sahip öğrencilerin yazılı iletişim eksiklikleri ile mücadele
eder. Telafi araçlarının kullanımı ile desteklenmeleri durumunda bu öğrenciler tüm eğitim seviyelerinde başarılı olabilir. Proje bu
araçları öğrencilere sunmayı amaçlar. İki hedef merkezidir: teknik araçların geliştirilmesi ve rafine edilmesi ve sayısal bir kütüphane
yoluyla sayısal kitapların kullanılabilir kılınması ve araçların öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılmasını mümkün kılacak
şekilde öğretmenler ve bakıcıların eğitimi ve uzmanlıklarının arttırılması.
http://www.letop.be

Çek Cumhuriyeti
• Çek Cumhuriyeti DYS-Merkez Derneği (Dys-Centrum Česká republika)
Merkezin aktiviteleri özel öğrenme güçlükleri, özellikle disleksik çocuklara yardım, üzerine odaklanmıştır. Ülkenin çeşitli yerlerindeki
öğretmenler ve diğer eğitim personeli ile işbirliği yapar.
http://www.dyscentrum.org/
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• Adım adım programı – Birlikte başla (Začít spolu)
Program, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullara öğrenci eğitimine bireysel bir yaklaşımı mümkün kılan çalışma metotlarını tanıtır.
www.sbscr.cz

• Eleştirel düşünce için okuma ve yazma (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
'Eleştirel düşünce için okuma ve yazma programında' eğitim alan öğretmenler tarafından, ilköğretim ve alt orta öğretim
seviyelerinde, okuma zorluğu çeken öğrenciler de dahil olmak üzere, öğrencileri teşvik eden okuma çalıştayları bazı okullarda
gerçekleştirilmiştir.
http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php

Danimarka
• Okulda e-okuma (E-læsing i skolen)
Proje, Holbæk yerel idaresindeki ilkokul ve alt ortaokullarda okuyan disleksik öğrenciler için okuma ve yazma teknolojisi geliştirir.
Disleksik öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı şartlar altında okula gitmelerini sağlamayı amaçlar.
• Disleksik gençler için kelime önerisi programı (Ordforslagsprogram for unge ordblinde)
Disleksik öğrencilerin imla ve yazımlarının geliştirilmesine yardım eden, bir özel kelime önerisi programı formunda bilişim teknolojisi
desteği

Almanya
• Tökezleme teli testi içeren okuma anketi (Leseuntersuchung mit dem Stolperwörter-Test – LUST-1)
Anket, bireysel okuma zorluklarını bir tökezleme teli testi kullanarak analiz eder ve sınıfta okumayı bir ‘okuma kültürü’ oluşturarak
teşvik etmeyi dener.
http://www.agprim.uni-siegen.de/lust/

• Okumaya başla – Almanya için okuma girişimi (LESESTART – Lese-Initiative für Deutschland)
Amaç, okuma yayıcıların öğretim, yüksek öğretim ve sürekli gelişimini güçlendirmektir.
http://www.lesestartdeutschland.de/

• LEKOLEMO – Okuma ve okuma motivasyonunu teşvik etme programı (Förderung von Lesekompetenz und
Lesemotivation)
Program, okumanın 'bilgiyi tespit etme' ve 'yansıma ve yorum yapma' boyutlarıyla ilgili konuları birleştirir. Okuma motivasyonunun
teşvikini açıkça hedefler.
http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2009/1513/

İrlanda
• Eşli okuma
Zayıf bir okuyucunun başka bir okuyucuyla eşleştirilmesi yoluyla okuma yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı uygulama.
www.education.gov.ie

• Junyor sertifikası okul programı (JCSP) Her şeyi bırak ve oku, Kelime Milyoneri ve Bir kitap yap programlarını
içeren okuma girişimleri.
Okulu erken terk etme tehlikesi olan öğrencilere yönelik program. Bu öğrencilerin çoğu, okuryazarlık ve sayılardan anlama
konularında zorluk çekmektedir, dolayısıyla okuryazarlık için bütün okul yaklaşımı desteklenmektedir.
http://jcsp.slss.ie/

• Junyor sertifikası okul programı – Kütüphane tanıtımı girişimi
Çeşitli sayıda dezavantajlı okula kütüphane kurma veya var olan kütüphanelerini genişletme amacıyla verilen ödenekler.
http://jcspokuryazarlık.com/library.php
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Yunanistan
• Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin taranması – On iki değerlendirme aracının (Porpodas 2008) oluşturulması
ve standartlaştırılması (Εξετάζοντας µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 'Κατασκευή και Στάθµιση 12
∆ιερευνητικών – Ανιχνευτικών Εργαλείων' (Πόρποδας 2008))

İspanya
• Herkes için okuryazarlık (Lectoescritura para todos)
Bu girişim, okuma becerilerinin, okul öncesi ve ilköğretim seviyelerinde, bilhassa sözlü iletişim güçlüğü çeken risk altındaki nüfus için,
teşvik edilmesi ve geliştirilmesini amaçlar.
http://www.educacion.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/innovacion/colinn011/colinn11pc.pdf

• Araştırma ve Eğitime Yönelik Yenilikler için Ulusal Ödüller (Premios de Investigación e Innovación Educativa)
Ödülün odak noktalarından biri okuma güçlükleri üzerinedir. Bir örnek vermek gerekirse, yakın geçmişte yenilik ödülü kazanan
girişimlerden biri de ‘Herkes için okuryazarlık’ girişimi olmuştur.
http://www.educacion.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=conviei

• PROA-Güçlendirme, Rehberlik ve Destek Planı (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo)
Öğrencilerin akademik performanslarını, direkt veya bireysel destek önlemleri veya okullara kaynak sağlama yolları ile geliştirmeyi
amaçlar. İki çeşit program olarak organize olmuştur: 1) Okul Denetleme Programı, ilköğretimin son dönemi ile orta öğretimin ilk
sınıflarında güçlük çeken öğrenciler (okuma güçlüğü de dahil) hakkında okulların perspektiflerini geliştirme amaçlıdır. 2)
Ortaöğretimde Destek ve Güçlendirme Programı, okullara eğitim faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde geliştirmelerine imkan sağlayacak
ek kaynak sağlanması amaçlanır.
http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-proa.html

Fransa
• Eğitimde başarı için bireyselleştirilmiş program (Programme personnalisé de réussite éducative)
Dönem sonunda gerekli yetkinliklere ulaşamama riski olan öğrenciler, bireyselleştirilmiş eylemler ile gereken bilgi ve yetkinliğe
ulaşmaları için, özellikle Fransızca, matematik ve diğer diller alanlarında desteklenir.
http://eduscol.eğitim.fr/cid50680/les-programmes-personnalises-de-reussite-educative-ppre.html

• Hızlı başla (Coups de pouce)
Başlangıç düzeyinde okuyucular için (birinci sınıf) okuldan sonra her gün yoğun destek programı. Ebeveynler ve okul arasında
diyalog kurma, ebeveynlerin eğitmen olarak kapasiteleri hakkında kendilerine güvenlerini güçlendirme ve öğrencilerin başarı
kapasiteleri hakkında kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeyi amaçlar.
http://www.coupdepoucecle.fr/

• Oku ve okut (Lire et faire lire)
Nesiller arası dayanışma yoluyla okuma keyfi kazandırmayı amaçlayan program, 50 yaşından büyük gönüllüler serbest zamanlarının
bir kısmını küçük öğrenci gruplarıyla rekreasyon merkezleri, kreşler, kütüphaneler vs. yerlerde, birlikte, zevk için okuma yaparak
geçirir.
http://www.lireetfairelire.org/LFL/

İtalya
• Umursuyorum – Bir eğitim ağında öğrenme, iletişim kurma, davranma (Imparare Comunicare Agire in una
Rete Educativa)
Proje özürlü öğrencilerin okul ve sosyal entegrasyon problemlerine adanmıştır. Okullarda ve her eğitimsel seviyede, entegrasyon
politikasının önemli taraflarına odaklanarak, öğretmenler ve okul müdürleri için sistematik faaliyetler ve eğitim etkinliklerini teşvik
etmeyi amaçlar.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgÖğrencie/icare/presentazione.shtml
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• Yeni Teknolojiler ve Özürlüler (Nuove Tecnologie e Disabilità)
Proje, öğrenmeyi destekleme ve özürlü öğrencileri okula dahil etme amacıyla, yeni teknoloji kaynaklarıyla özel eğitimi birleştiren
yedi bağımsız fakat işbirliği içinde faaliyet öngörür.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgÖğrencie/disabilita/ntd/allegati/studio_fattibilita.pdf

• E-Kapsama
Bu proje kapsamında, özel bir kurul tarafından seçilen 110 okul, risk bölgelerindeki öğrenciler ve özürlü öğrenciler lehine,
entegrasyon girişimleri için finanse edilir. Her okul, özel donanım ve yazılım satın alımında desteklenir.
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgÖğrencie/disabilita/e_inclusion/presentazione.shtml

Kıbrıs
• İşlevsel Okuryazarlık Programı (Programma Alfavitismou)
Program, okuldaki başarısızlıklar, okulu bırakma ve sosyal dışlanma problemlerini, öğrencilerin temel yeteneklerini geliştirme, okuma
yeteneği de dahil, kişisel dışavurum, muhakeme, iletişim ve benlik bilinci yeteneklerinin güçlendirilmesi yollarıyla azaltmayı amaçlar.

Letonya
• Fikirler Forumu tarafından yaratılan web siteleri (Ideju Forums)
Birçok çocuk kitabının sesli ve yazılı sürümü ile beraber, şiirler, bilmeceler, tekerlemeler vs. sağlayan web siteleri. Kaynaklar
ücretsizdir ve bir çok okul siteyi öğrencilerin okuma yeterliğini geliştirmede kullanır.
www.pasakas.net; www.skazki.com

• Bakanlar Kurulunun 335 numaralı Düzenlemeleri (6 Nisan 2010 tarihli): ‘Devlet merkezi sınavlarının içerik ve
usulü üzerine düzenlemeler’ (Ministru Kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumi Nr. 335 'Noteikumi par
centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību')
Düzenlemeler, devlet sınavları sırasında özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilere, okuma güçlüğü çeken öğrenciler de dahil, destek
önlemleri sağlar. Buna ek olarak öğretmenler öğrencilerin okuma yeterliklerini geliştirmek üzere metotlar bulmak zorundadır.
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/MK335_06042010.PDF

Litvanya
• Ulusal okumayı teşvik programı (Nacionalinė skaitymo skatinimo programa)
Bu programın amaçları, farklı okuma projelerini ve alt programları finansal açıdan desteklemek, okuma teşvik ve eğitim uzmanlarının
mesleki becerilerini geliştirmek, sektörler arası ve enstitüler arası işbirliğini desteklemek, okuma ihtiyaçlarını, kapsam ve yeteneklerini
denetleyen bir sistem oluşturmaktır.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287765&p_query=&p_tr2=)

• Utena yerel idaresi pedagojik psikolojik hizmeti -PPS (Utenos pedagoginė psichologinė tarnyba)
PPS uzmanları, okuma güçlüğü çeken öğrencilerle düzenli olarak çalışmaktadır.
http://www.ppt.utena.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=55

Lüksemburg
Veri mevcut değil

Macaristan
• Ulusal Kaynaklar Bakanlığı, Macar Bilimler Akademisi Dilbilimi Araştırma Enstitüsü’nün mali yardım yaptığı
programlarda okumayı geliştirme hakkında sürekli görüş alışverişi (Eszmecsere az olvasásfejlesztésről a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az MTA Nyelvtudományi Intézete által finanszírozott programokban)
Yeni Pedagojik İnceleme, Eğitim, Dil, Sanatlar, Pedagoji, çeşitli üniversite basımevleri, elektronik dergiler ve yerel ve bölgesel
konferanslar hep bir arada okuma güçlüklerine aşina olmayanları eğitmek amacıyla aktif biçimde çalışmaktadır ve okuma gelişimi
ve telafisi hakkında teorik ya da araştırma tabanlı makaleler sunarlar.
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• Pedagojik danışmanlık büroları (Nevelési Tanácsadók)
Pedagojik Rehberlik Organizasyonu’nun ve yerel, bölgesel danışmanlık bürolarının girişim ve programları, rahatsızlıklara ve onları
iyileştirme seçeneklerinin araştırılmasına duyulan ihtiyaca dikkati çeker. Ferencváros Bölgesi Pedagojik Danışmanlık
Grubu’nun ebeveynlere telafinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi sunması güzel bir örnek olarak verilebilir.
http://www.fernevtan.hu/szolgaltatasok/fejlesztes.htm

• Peto Enstitüsü, Budapeşte (Pető Intézet, Budapest)
Macaristan Peto Enstitüsü 2 ile 17 yaş arası motor beceri engelli çocukların topluma entegre olmasına yardım etmesi ile
uluslararası alanda bilinen bir kurumdur. Enstitünün kapsamlı programları pek çok maluliyet için yardım sunar; çalışmaları
okuma gelişimi bakımını da içerir.
http://peto.hu/

Malta
• ‘Risk altında’ çocukları tespit etme, okuma / temel yetenekler, tamamlayıcı eğitim (telafi eğitimi) üzerine bütün
okul yaklaşımı,
Öğretmenler denetim listeleri ile güçlük çeken öğrencileri tespit etmeleri için desteklenmektedir. Amaç, okuma güçlüğü çeken
öğrencileri erken evrelerde tespit etmek ve onlara formel değerlendirmeyi beklemeye gerek duymadan ihtiyaç duydukları özel
desteği sağlamaktır.
• Çocuğu sınıfta destekleme
Tamamlayıcı öğretmenler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında zorluk çeken öğrencilere düzenli olarak destek vermektedir.
• Disleksik öğrencileri geçiş aşamasında destekleme
Öğretmenler, ilköğretimden orta öğretime geçen disleksik öğrencilere, orta öğretimin yoğun talepleriyle başa çıkmaları için destek
sağlarlar.

Hollanda
• Disleksi ana planı
Ana planın etkinlikleri, tüm ilk, orta ve özel eğitim okullarında, okuma problemleri ve disleksiyi tespit etme ve dislektik öğrencilere
rehberlik sağlamayı hedefler. Hızlı ve yeterli rehberlik genel amaçtır.
www.masterplandyslexie.nl

• Dr. Moomer Ödülü
Dr. Moomer Ödülü, çok çalışan, okuma ve dil eğitimi kalitesini geliştirmede güzel sonuçlar alan okullara verilerek diğer okullar da
okuma ve dil eğitimi kalitelerini geliştirmeleri için teşvik edilir.
www.mommersprijs.nl

• Okuma ve Yazma Vakfı (Stichting Lezen en Schrijven)
Vakıf okuryazarlıkla ilgili problemlere dikkat çekme, bu problemler hakkında tartışmaları teşvik etme ve problemlerin dindirilmesine
katkıda bulunma amacı taşır.
http://www.lezenenschrijven.nl/

Avusturya
• (İlk) okuma derslerine kriter tabanlı bireyselleşme (Kriteriengeleitete Individualisierung im
(Erst)Leseunterricht – KIL)
Okumayı öğrenme sürecini, her öğrencinin erişmesi gereken bir kriterler kümesi kullanarak bireyselleştirme.
• Güçlük çeken okuyucular için bilgisayar destekli okuma programı (Diagnose- und Therapiesoftware für Leseund Rechtschreibschwäche)
Ortaöğretim seviyesinde zayıf okuyucuların tanı ve telafisi için bilgisayar programı. Bu aracı kullanma konusunda eğitim alan
öğretmenler, okuma problemlerinin nedenlerini tespit edebilir ve bireyselleşmiş yardım sunabilir.
http://www.celeco.de/
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• Okuma Okulu, Tirol (Schule des Lesens, Tirol)
Tirol’da bulunan okulun yönetim kurulunun, zorlanan okuyucular için ortaöğretim seviyesinde okuma programlarını destekleme ve
genel olarak okuma öğretimi hakkında girişimi. Web sitesi indirilebilir materyal ve çevirimiçi alıştırmalar sunar. Takım aynı zamanda
okullar için CPD programlarını da organize eder.
http://www.legimus.tsn.at/sdl/index.html#schule_des_lesens.html

Polonya
• İmla yarışması – Büyük İmla Tablosu (Konkurs Ortograficzny Wielkie Malowanie Ortografii)
Yarışma ile yetişkinlere, öğrencilerin okuma ve yazma problemlerini (özellikle imla ve disleksi) gösterme, yeni öğretim metotlarını
teşvik etme ve öğretmenlere, kendi didaktik projelerini geliştirmeleri için ilham verme amaçlanır.
http://www.ptd.edu.pl/aktualnosci/wielkie_malowanie_ortografii

• Serbest konuşma terapisi tanı günü (Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych – DBDL)
Faaliyet, konuşma engelli insanların profesyonel tanıya kolay ulaşımını, konuşma terapisi ile ilgili bilgi ve konsültasyon paylaşımını ve
sözlü iletişim ile ilgili problemlerin çözümünü sağlamayı hedefler.
http://www.logopeda.org.pl/en/dbdl.php

Portekiz
• Okul kütüphaneler ağı programı (Rede de Bibliotecas Escolares)
Tüm okullardaki okul kütüphanelerini destekler, telafi edici çalışmalara imkan sağlar ve değişik tür kitap ve diğer ekipmanlara ulaşım
yolu açar.
http://www.rbe.min-edu.pt/

• Ulusal okuma planı (Plano Nacional de Leitura)
Okuma alışkanlığını teşvik etmek amaçlı devlet girişimleri ve okullara ek olacak şekilde, evde, aile okuması yapılmasını destekleyen
pek çok girişim.
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/

• Portekizce öğretmek amaçlı ulusal plan (Programa Nacional do Ensino do Português)
Plan, özellikle okuduğunu anlama ve sözlü ve yazlı iletişim alanlarında, okulun ilk dört yılında (Ensino Básico’nun ilk dönemi)
Portekiz dili öğretimini geliştirmeyi amaçlar. Her başvuru sahibi okuldan bir öğretmen, yüksek eğitim enstitüsünde bir yıllık eğitim
almak üzere seçilir. Bir yıl sonra, seçilen öğretmen, aldığı eğitimi okulundaki öğretmenler gurubuna uygular.
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/PNEP.aspx

Romanya
• Edebiyat çemberi etkinliği (Cercuri de lectură)
Tüm eğitim dönemleri için, öğrencilerin, okumaya ilgisini arttırıcı ve boş zamanlarını geçirmelerine yönelik, etkinliğin içinde yapıldığı
bağlamdan bağımsız (hem okul içi hem de okul dışında) etkinlikler.
http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3

• Okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik ulusal program (Programul Naţional pentru Dezvoltarea
competenţelor de lectură)
Ana hedef, eğitim alan tüm öğrencilerin her çevrede okuma yapmasını (hem okul içi hem de okul dışında) teşvik etmektir.
http://www.edu.ro

• Anahtar becerilerin geliştirilmesi - Sosyal kapsamaya bir belit. Bir FSE projesi (Dezvoltarea competentelor cheie
– premisa a incluziunii sociale)
Proje ilköğretimin anahtar yeterliliklerini, yaratma/test etme/pilot uygulama yapma ve eğitim kalitesinin sistem seviyesinde
arttırılması bakışlı tümleşik bir eğitim programını uygulaya koyma yoluyla geliştirmeyi amaçlar.
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Slovenya
• Ljubljana’da bulunan Osnovna šola Dravlje devlet okulundaki okuma güçlüğü çeken öğrenciler için program
(Program za otroke z bralnimi težavami v javni osnovni šoli Dravlje, Ljubljana)
Amaç, öğrencilerin okuma becerilerini çeşit çeşit kelime oyunları ile yeni kelimeler öğrenme, kısa odaklanma ve anlama egzersizleri
ve ilgi çekici metinler okuma yollarıyla geliştirmektir. Haftada bir hızlı okuma yapılır ve öğrencilerin bireysel gelişimleri gözetlenir.

Slovakya
• Eğitimsel ve psikolojik rehberlik (Pedagogicko psychologické poradenstvo)
Disleksi, disortografi ve heceleri seslerle birleştirme güçlüğü çeken öğrencilere destek verilir. Sınıf öğretmenleri, ebeveynler ve
rehberlik hizmeti arasındaki işbirliğine dayanır.
• Roman yardımcı öğretmenler (Rómsky asistent učiteľa)
Yardımcı öğretmenler, sınıf öğretmenlerine, Roman öğrencilerin sosyal olarak dezavantajlı bir çevreden gelmelerinden kaynaklı
güçlükleri yenmeleri ve bu öğrencilerin temel okuryazarlık seviyesine gelmeleri için özellikle Roman ve Slovak dilleri arasında
köprüler kurarak yardım eder.

Finlandiya
• Yarı zamanlı özel ihtiyaç eğitimi (Osa-aikainen erityisopetus)
Hafif öğrenme veya uyum güçlüğü çeken ve küçük bir grup içerisinde veya bireysel olarak özel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere
verilir. Amacı, öğrencileri erken dönemde etkin olarak destekleyerek diğer derslerde veya daha sonraki dönemlerde güçlüklerin
çıkmasını önlemektir.
• Telafi eğitimi (Tukiopetus)
Bireysel ödevler, zamanın bireyselleştirilmiş kullanımı ve rehberlik ve danışma ile nitelenebilecek bir tür ayrımlaşma. Telafi
eğitimine öğrenim güçlükleri gözlenir gözlenmez başlanarak öğrencinin çalışmalarında geride kalması önlenir.
• Niilo Mäki Enstitüsü (Niilo Mäki Instituutti)
Enstitü, öğrenim güçlükleri alanındaki çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları içerisinde bir birim olarak fonksiyon gösterir.
Enstitünün çalışma alanı gençlerin eğitim sorumluluklarından ayrışmasının mümkün olan en erken zamanda önlenmesi üzerine
yoğunlaşmıştır.
www.nmi.fi

İsveç
• Eğitim web sitesi için İsveç Ulusal Ajansı (Skolverket webbplats)
Web sitesi proje fikirlerini toplar ve onları öğretmen dostu şekilde sunarak, sonuçları ilgili tüm öğretmenlere kullanılabilir kılar.
http://www.skolverket.se/

Birleşik Krallık – İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda (1)
• İngiltere – Her çocuk bir okuyucu (ECaR)
Bu tek bir müdahale değil, ilköğretimin erken yıllarında (5-7 yaşı arası) farklı müdahalelerin uygulanması için bir modeldir. Dalga 1,
tüm çocuklar için konuşma ve dinleme becerileri ve sesbilimsel farkındalık geliştiren yüksek kalitede bir sınıf eğitimi sunar ve
sistematik bir sesle ilgili program kullanır. Dalga 2, 6 yaşında, ulusal beklentilerin biraz altındaki çocuklar için, bir eğitim asistanı
tarafından verilen ufak grup müdahalesi programları yoluyla, ek destek sağlar. Dalga 3, 6 yaşında, zorlanan çocuklar için, okuma
güçlüğü çeken çocukların eğitimi hakkında ek öğretim almış bir öğretmen veya bir eğitim asistanı tarafından bire bir destek sağlar.
En yoğun Dalga 3, girişimi Okuma Geri Kazanımıdır.(bir sonraki girişe bakınız)
http://ulusalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/node/224811
(1) Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda): Bu bilginin referans tarihi 2009/10 ile 31 Mart 2010 arasıdır.
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• İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda – Okuma geri kazanımı (RR)
Okuma geri kazanımı, başarı sıralamasının en altındaki beş ve altı yaş çocukları tespit ederek onlara problemler pekişmeden yardım
etmeyi amaçlayan bir okuma müdahalesidir. Seçilen çocuklar, çocuğun ihtiyacına son derece duyarlı bir eğitim sunan, özel eğitim
almış bir öğretmen tarafından günde yarım saat boyunca bire bir ders alır. Okuma geri kazanımı, ilk olarak Yeni Zelanda’dan Birleşik
Krallığa tanıtıldığı 1990 yılından beri, İngiltere’de ve Birleşik Krallığın diğer kısımlarında, çeşitli sayıda merkezi veya yerel tabanlı
girişimlerde kullanılagelen bir müdahaledir. Günümüzde, İngiltere’de, ECaR programının anahtar bir bileşenidir (bir önceki girişe
bakınız). Galler’de, okuma geri kazanımı için merkezi finansman sona ermekle beraber, müdahale, bazı yerel otoriteler tarafından
halen desteklenmektedir. Kuzey İrlanda’da, okuma geri kazanımında çalışan öğretmenler için bir eğitim programı, 1998’den 2006
yılına kadar devam etmiştir ve her Eğitim ve Kütüphane Kurulu için, kurul bölgesindeki okullara ve öğretmenlere destek sağlamakla
yükümlü, okuma geri kazanımı eğitimi almış bir memur çalıştırmak üzere finansman sürmektedir.
http://www.everychildachancetrust.org/ecar/index.cfm

• İngiltere – Altı yaşına kadar okumayı öğrenme – En iyi okullar nasıl yapıyor
Okul müfettişlik dairesi, Ofsted, 12 ilköğretim okulunu güzel uygulama örneği olarak tanımlamıştır. Bu okullarda, neredeyse her
çocuk, gelmiş olduğu mahallenin sosyal ve ekonomik şartlarından, etnik durumundan, evde konuşulan dilden ve en özel eğitimsel
ihtiyaç ve engellerinden bağımsız olarak, okumayı öğrenmektedir. Ofsted, bu okulların başarısının altında, her çocuğun okumayı
öğreneceğine dair, konuşmayı ve dinlemeyi geliştirme ve okuma, yazma ve imlayı sistematik sesbilimi yoluyla öğretmeye yönelik, çok
titiz ve sıralı bir yaklaşım tarafından desteklenen bir kararlılık olduğunu bulmuştur. Her okul, okuryazarlık için baş öğretmen ve ders
koordinatörünün liderliğinin ana bileşen olduğu okuma öğretiminde, seçilen yaklaşıma yüksek derecede tutarlılık ve sadakat
göstermektedir.
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/News/Press-and-media/2010/November/Okuma-by-six-how-the-best-okuls-do-itOfsted

• Galler – Galler orta öğretiminde öğrenme destek asistanları
Öğrenme destek asistanlarının (LSAların) (aynı zamanda öğretim asistanı olarak da bilinir), öğretmeni sınıfta desteklemek için
kullanımı, Galler’de son derece yaygındır. Okul müfettişlik dairesi (Estyn), LSAların güzel bir uygulamasını, neredeyse tüm
öğrencilerin Galce’nin anadil olmadığı evlerden geldiği bir Galler ortaokulunda belirtmiştir. Okulun bütçesi tarafından istihdam edilen
LSAlar, bir yıl okuma gecikmesi tespit edilen öğrencilere, haftada üç kez 15-20 dakika bire bir destek vermektedir. Bu oturumlar,
öğrencilere konuşma ve konuşulanı anlama yeteneklerinin yanı sıra, okuma yeteneklerini de uygulama ve destekleme imkanı sağlar.
Öğretmenler ve LSAlar, öğrencilerin çalışma ve gelişimlerini planlama, değerlendirme ve öğrencilerin sınıfta yaptığı diğer çalışmalar
ile sağlam bağlar kurma amacıyla çok yakın bir şekilde çalışır.
http://www.estyn.gov.uk/ThematicReports/best_practice_in_the_okuma_and_writing_of_pupils_aged_five_to_seven_years.pdf

Birleşik Krallık – İskoçya
• Batı Dunbartonshire'nın okuryazarlık tasarısı
Erken müdahale aktivitesinin (ilkokul öncesi ve ilkokulun ilk iki yılında), ‘sentetik sesbilimi’ yaklaşımı benimseyen bir ticari kaynak
kullanan yoğun programı. Öğrencilerin ses birimleri hakkındaki ilk idraklerini ve kelime tanıma yeteneklerini optimize etmeyi, zevk
için okumayı teşvik etmeyi ve okumaya yönelik pozitif bir tutum oluşturmayı amaçlar.
http://www.ulusalokuryazarlıktrust.net/policy/Scotinitiatives.html#eradicates

• Kuzey Lanarkshire Projesi: Aktif okuryazarlık pilot uygulaması
Program, okuma gelişiminin erken safhalarında zorluk çeken öğrencilerin gelişimini garanti altına almaya özellikle dikkat ederek,
herkes için yüksek beklentiler oluşturmayı ve yüksek okuryazarlık seviyesini garanti etmeyi amaçlar.
http://www.ltİskoçya.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/okuryazarlık/

• Edebiyat çemberi etkinliği ve zevk için okuma
Dört ile altı arası çocuktan oluşan küçük gruplar, sınıfta, düzenli olarak okudukları bir kitabı tartışmak üzere toplanır. Yaklaşım, zevk
için okumayı, akran grubu içerisinde var olan sosyal ağları kullanarak teşvik eder.
http://www.İskoçya.gov.uk/Publications/2005/11/SRLitCir
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İzlanda
• Okumaya başlama (Byrjendalæsi)
Okumaya başlama, ilk iki sınıf için okuma ve yazma öğretiminde etkileşimli bir yaklaşımdır. Dil sanatlarını birleştirir, kapsayıcıdır,
anlamlı metinlerin kullanımını, işbirliğini, yaparak öğrenmeyi ve meta algılamayı vurgular. Bu yaklaşımı kullanarak, sınıfta, bireysel
ihtiyaçlara cevap verilebilir.
http://www.unak.is/skolathrounarsvid/page/skolathroun_blbladid

• Dördüncü sınıflara uygulanan ulusal sınavın bir parçası olarak tarama (Skimun í samræmdum prófum í 4.
bekk)
Dördüncü sınıflara uygulanan ulusal sınavın İzlandaca kısmının bir parçası, okuma güçlüğü çeken öğrencilerin tespiti amacıyla
kullanılır. Bu kısım notlandırılmaz. Yalnızca, öğretmenlerin öğrencinin okuma yeteneğini değerlendirmede kullanabileceği kısa bir
yorum verilir.
• Sesli kitaplar (Hljóðbækur)
'Námsgagnastofnun', İzlanda’da zorunlu eğitim kurumlarının her türlü eğitim materyalini sağlayan bir devlet kurumudur.
Zorunlu eğitim kurumlarında okuyan ve okuma güçlüğü çeken öğrenciler, kurumun web sitesinden ücretsiz olarak sesli kitap
indirebilir.
http://www.nams.is/Languages/English-information/

Norveç
• TRAS – Dil gelişiminin erken kaydı (Tidlig Registrering av Språkutvikling)
Proje, okuma ve yazma bozukluklarını, dil problemlerini erken yıllarda (okul öncesi eğitim) tespit ederek önlemeyi amaçlar. Bu bir,
dinamik bir şekilde çocukları gözleme ve çocuklarla çalışma yoludur.
http://lesesenteret.uis.no/frontpage/
http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/article1989-588.html

• Skedsmo Topluluğu’nda okuma öğretmeni projesi (Leselærerprosjektet i Skedsmo)
Bu proje, okuma müdahale programı tabanlı olup, normal öğretmenleri eğiterek, okuma öğretmeni olmalarını sağlamayı amaçlar.
http://www.skedsmo.kommune.no/Hovedtema/Barnehage-og-Skole/

• Okuma temel becerileri üzerine, ilk ve alt orta eğitimin beşinci ve sekizinci seviyelerinde uygulanan ulusal
sınavlar (Nasjonale prøver i lesing, 5. og 8. Trinn)
Ulusal sınavlar, ders müfredatındaki öğrenme hedeflerine kıyasla, öğrencilerin temel becerileri hangi seviyede edindikleri hakkında
bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
http://www.udir.no/

• Okuma üzerine haritalama sınavları (Kartleggingsprøver i lesing)
Haritalama sınavlarının amacı, öğretmen ve okulların hangi öğrencilerin ek takibe ve intibaka ihtiyaç duyabileceğinin tespitidir.
İlkokulun birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında okuma temel becerilerinin haritalanması, öğrencinin ferdi takibi ve orta öğretimden
ayrılmasının önlenmesinin bir parçasıdır.
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Ek Bölüm 3.4 / Ulusal uzmanlar tarafından raporlanan, toplumda okumayı
teşvike yönelik ana programlar, 2009/10

Belçika – Fransız Topluluğu
•

Okuma hırsı (Fureur de lire)
Program Süresi: 1991 itibariyle – devam ediyor
Yazar ve çizerlerle röportaj, hikaye anlatma, aile gezileri, çocuklara sesli okuma yapma, karikatür sergileri vs. yoluyla okumayı teşvik
etmek amacıyla yılda bir halk kütüphaneleri ve kitapevlerinde düzenlenen bir okuma etkinliği
Koordine eden birim / Web sitesi
Harfler ve kitap genel hizmeti (Service général des lettres et du livre)
http://www.lettresetlivre.cfwb.be/

•

http://www.fureurdelire.cfwb.be/

Lectomaton
Program Süresi: Devam ediyor
Lectomaton tüm yıl boyunca internette paylaşılacak bir okuma zinciridir. Kişi, kendini, yalnız olarak veya başkalarıyla
beraber, evde, sokakta, kütüphanede, kitapevinde seçtiği bir alıntı metni okurken, web kamerası, cep telefonu
kamerası, video kamera veya sayısal kamera ile kaydederek videoyu internette paylaşır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Harfler ve kitap genel hizmeti (Service général des lettres et du livre)
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=2826

•

Küçük hırs (Petite Fureur)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Küçük hırs, Fransız Topluluğu tarafından organize edilen, 3-13 yaş arası çocuklar arasında okumayı destekleyen ve Wallonie ve
Brüksel’de yaşayan yazar ve çizerleri teşvik eden bir yarışmadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Harfler ve kitap genel hizmeti (Service général des lettres et du livre)
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?id=1443

•

Halk kütüphanelerinin aktiviteleri (Activités des bibliothèques publiques)
Program Süresi: Devam ediyor
Halk kütüphaneleri, kitap hakkında, internette değinilen çeşitli türde etkinlik organize eder. Bu etkinliklerden bazıları aşağıdaki
girişimlerdir: Gezinen kelimeler, Mikados kitapları, yaşlıların saati. Halk kütüphaneleri aynı zamanda bibliobus adı verilen bir mobil
kütüphane de kullanır: Bibliobus, kitap ödünç vermeye olanak sağlayacak şekilde dönüştürülen, tüm ziyaretçileri ve okuyucuları rahatça
karşılayan bir araçtır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Harfler ve kitap genel hizmeti (Service général des lettres et du livre)
http://www.bibliotheques.be/fr/homepage/

•

Brüksel kitap fuarı (Foire du livre de Bruxelles)

http://www.bibliotheques.be/fr/agendas/
http://www.bibliotheques.be/fr/bibliobus/

Program Süresi: 1970 itibariyle – devam ediyor
Brüksel kitap fuarı, ‘kitaplarla bağlantılı işlerin promosyonu için bir platform, okumaya destek veren ve merakları harekete geçiren bir ses
kutusudur’. Kitap sunumlarının yanı sıra, konferanslar (örneğin sayılarla ilgili kitaplar üzerine), yazar okumaları, animasyonlar (bazıları
okulları hedef alan) kitap ve okumayı vurgulamaya yardım eder.
Koordine eden birim / Web sitesi
Brussels Kitap Fuarı (Foire du livre de Bruxelles
(asbl))
http://www.flb.be/
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Belçika – Almanca konuşan topluluk
•

Kitaplarla büyümek (Mit Büchern groß werden)
Program Süresi: 1997 itibariyle – devam ediyor
Girişim, çocukların gelişiminde kitapların önemli rolünü vurgulamayı ve ebeveynlere, çocuklarının yaşamına okuma neşesi katmaları için
destek vermeyi amaçlar. Ebeveynler, çevrelerinde bulunan kitap ödünç alabilecekleri yerler hakkında bilgi alır ve okumayı teşvik edici
aktiviteler yapılır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Almanca konuşan topluluğun medya merkezi (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
www.medienzentrum.be

•

Almanca konuşan topluluktaki 'Okuma sponsorları' (Lesefreundschaften in der DG)
Program Süresi: 2003 itibariyle – devam ediyor
10-75 yaş arası gönüllüler, zamanlarından bir kısmını, okul öncesi eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, kütüphanelerde veya özel
etkinlik ortamlarında, çocuk grupları, yetişkinler, engelliler ve yaşlılar için ve onlarla birlikte okumaya ayırır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Almanca konuşan Topluluğu’nun medya merkezi (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
www.medienzentrum.be

•

Çok kültürlü Almanca çalıştayı (Multikulturelles Deutschatelier)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Özellikle göçmen kadınları, onların dil ve okuma yeteneklerini teşvik edici kurslar ile hedef alan proje.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kadınlar Cemiyeti (Frauenliga)
http://www.frauenliga.be/

•

Edebi sırt çantaları (Lesehits im Rucksack)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Okullarda uygulanan, kütüphanelerin yaşa uygun kitaplarla doldurduğu sırt çantalarını kullanan proje. Sırt çantası, yola koyulmaya bir
sınıfta başlar ve orada bir ay boyunca kalır. Çocuklar, çantadaki kitapları okur, onları tartışır, gözde kitapları hakkında yorumlar yazar
ve yazdıklarını çantaya, çanta başka bir sınıfa veya okula gönderilmeden önce yerleştirir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Almanca konuşan Topluluğu’nun medya merkezi (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft) kütüphaneler ve otobüs
şirketinin (TEC) ortaklığıyla
www.medienzentrum.be

•

Charlotte birlikte oynuyor (Leselotta Karotta)
Program Süresi:2005 itibariyle – devam ediyor
Proje, kütüphanede ‘yaşayan’ ve okumaya ve yazmaya yeni başlayan ilkokul öğrencilerine mektup yazan bir oyuncak bebek içerir.
Çocuklardan ona cevap mektupları yazmaları ve onunla kalem arkadaşı olmaları istenir. Okul yılının sonunda öğrenciler ve sınıflar
kalem arkadaşlarını kütüphanede ziyaret etmeye ve onun kitaplar arasındaki evini görmeye davet edilir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Almanca konuşan Topluluğu’nun medya merkezi (Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
www.medienzentrum.be

Belçika – Flaman Topluluğu
•

Okuryazarlığı arttırmak için işlevsel plan (Stratisch Plan Geletterdheid Verhogen)
Program Süresi: 2005-2011
Tüm nüfusun okuryazarlık seviyesini, bilimsel araştırmalar yapma, okuryazarlığı tarayan bir araç geliştirme, işyerleri ve yerel sosyal
çevrelerde okumayı teşvik etme ve temel yetişkin eğitimi merkezine finansal yardım yapma yoluyla arttırmayı amaçlayan işlevsel plan.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Flaman Topluluğu Eğitim Dairesi
•

http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/371.pdf

Okumayı teşvik için ulusal camianın okuma kültürünü teşvik edici çeşitli programları (Stichting Lezen)
Program Süresi: 1972 itibariyle – devam ediyor
− Çocuk ve gençlerin jürisi (Kinderen- en jeugdjury): ülkedeki en büyük okuma grubudur (www.kjv.be).
− Çocukların kitap haftası (Kinderboekenweek): genç okuyucular için yılda bir düzenlenen bir festivaldir (www.jeugdboekenweek.be).
− Kitap meydan okuması (Fahrenheit 451 en de weddenschap): 15 yaşından büyükler için bir mesleki ve teknik eğitim metodudur
(www.boekenzoeker.org, www.deweddenschap.be).
− Herkes okur (Iedereen leest): herkese okumak için ilham verir! (www.iedereenleest.be)
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Lezen: Okumayı teşvik için ulusal kurul
www.stichtinglezen.be

•

Afedersiniz? (Wablieft)
Program Süresi: 1984 itibariyle – devam ediyor
Wabileft, net ve anlaşılabilir dil (yetişkin okuryazarlığı üzerine odaklanarak) için bir merkezdir ve üç ana görevi vardır: kolay okunabilir
bir gazete çıkarmak, net ve anlaşılabilir bir tarzda yazmaları için şirketlere danışmanlık yapmak, yetişkinlere kolay okunabilir kitaplar
sağlamak.
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Lezen: Okumayı teşvik için ulusal kurul
www.wablieft.be

•

Kitap.be (Boek.be)
Program Süresi: Devam ediyor
Organizasyon örneğin Flaman Kitap Fuarı’nı (www.boekenvak.be/boekenbeurs/loket/basisinfo) ve Boekenbeestenbus-Projesini
koordine eder. Flaman kitabevlerini, ithalatçıları ve yayınevlerini temsil eder. www.boekenvak.be, www.boekenbank.be, vs. gibi kitap
satışını teşvik edici kampanyalar organize ederler.
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Lezen: Okumayı teşvik için ulusal kurul
www.boek.be

•

LOCUS
Program Süresi: Devam ediyor
Kütüphanelere, yerel kültürel ve topluluk merkezlerine destek organizasyonu. Haftanın kütüphanesinin düzenleyicisi.
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Lezen: Okumayı teşvik için ulusal kurul
www.locusnet.be

Bulgaristan
•

Ulusal Program ‘Her Öğrenciye Özen’ – Modül ‘Genel eğitim konularında, öğrencilere başarılarını geliştirme
amacıyla
ekstra eğitim sağlama’ (Национална програма „С грижа за всеки ученик” – Модул
„Осигуряване на допълнително обучение за ученици, насочено към подобряване на техните
постижения по основните предмети в училище”)
Program Süresi: 2008 itibariyle – devam ediyor
Bu modülün hedefleri:
– Eğitildikleri konularını anlamada problem yaşayan çocuklar için ekstra öğretim imkanları sağlamak
– Öğretmenlerin, öğrencilerle çalışırken, öğrencilerin şahsi yetenek ve ilgilerini dikkate almasını sağlayacak motivasyonu oluşturmak
–Farklı yeteneklerde çocukların eğitimi için yenilikçi yaklaşımların uygulanmasını teşvik etmek
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı
http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/ulusal_programs/2010pl8_s-grizha.pdf
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•

Okuryazar ol (Бъди грамотен)
Program Süresi: 2009 itibariyle – devam ediyor
Gençlerin okuryazarlık seviyesini, onları, okuryazarlık yarışması adı verilen müsabakalara tabi tutarak yükseltmek amacıyla internette
yapılan ulusal kampanya.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim Portalı – Akademika
www.akademika.bg

•

Büyük okuma (Голямото четене)
Program Süresi: Ekim 2008 - Mart 2009
Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun yaptığı, Bulgar vatandaşlarına, yerli ve yabancı edebiyattan en gözde kitaplarını oylayarak seçme
imkanı sağlayan kampanya. Amaç, okumaya olan ilgiyi yükseltmektir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Bulgaristan Ulusal Televizyonu
www.bnt.bg

Çek Cumhuriyeti
•

Her Çek çocuklara kitap okuyor (Celé Česko čte dětem)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Çocukların yetişkin yaşamlarına dek sürecek okuma alışkanlıkları kazanmaları amacıyla, ebeveynlere çocuklarına sesli okuma
yapmalarını destekleyen program. Ebeveynlerin yanı sıra, aktörler, şarkıcılar, yazarlar, sporcular, politikacılar, vs. okullara,
kütüphanelere, kitapevlerine, hastanelere gelerek çocuklara kitap okur.
Koordine eden birim / Web sitesi
Celé Česko čte dětem, kar amacı gütmeyen oganizasyon (Celé Česko čte dětem, obecně prospěšná společnost)
http://www.celeceskoctedetem.cz/
Program hakkında İngilizce: http://www.celeceskoctedetem.cz/gb/

•

Kamu Anketi SUK – Hepimiz okuyoruz (Anketa SUK – Čteme všichni)
Program Süresi: 1993 itibariyle – devam ediyor
Çocukların, bir yıl önce basılan kitaplar arasında hangi kitabın gözdeleri olduğunu oylayarak seçtiği bir kamu anketi yoluyla, günümüz
çocuk edebiyatına ve okumaya olan ilginin teşvik edildiği program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Comenius Ulusal Eğitim Kütüphanesi – Eğitim hakkında Enformasyon Enstitüsü’nün bir Bölümü (Národní pedagogická knihovna
Komenského – divize Ústavu pro informace ve vzdělávání)
http://www.npkk.cz/

•

Ben bir okuyucuyum – Birinci sınıf öğrencisi için bir kitap (Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka)
Program Süresi: 2009 itibariyle – devam ediyor
Okuma becerilerinin, okul başlangıcından itibaren geliştirilmesi, okuma alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve halk veya okul
kütüphanelerinin bilgi kaynağı olarak kullanılması amacıyla, birinci sınıf öğrencileri kütüphaneye gelerek çeşitli okumayı teşvik edici
etkinliğe (yazarlarla tanışmak, kitap sergileri, kitap tartışmaları vs.) katılır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Comenius Ulusal Eğitim Kütüphanesi – Eğitim hakkında Enformasyon Enstitüsü’nün bir Bölümü. Bu proje Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
http://www.npkk.cz/

•

Andersen ile bir Gece (Noc s Andersenem)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Çocukların okumaya ilgisini teşvik etmek için kütüphanelerde geçirilen peri masalı okuma, yarışma, oyunlar ve sürprizlerden oluşan
macera dolu bir akşam girişimi.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Çek Cumhuriyeti Kütüphane ve enformasyon Profesyönelleri Derneği (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky –
SKIP)
http://skip.nkp.cz/english/index_e.htm
Program hakkında İngilizce: http://www.nocsandersenem.cz/english.html

•

Kitapla Büyümek (Rosteme s knihou)
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Edebiyat ve kitaplara karşı pozitif bir yaklaşım oluşturma ve bu yaklaşımı derinleştirme, okuryazarlık yeteneklerini arttırma, iletişim
becerilerini geliştirme ve genel kültür bilgilerini genişletme amacıyla okul öncesi eğitim ve okul çağı çocuklarına hitap eden proje.
Koordine eden birim / Web sitesi
Çek Kitapevleri ve Yayınevleri Derneği (Svaz českých knihkupců a nakladatelů – SČKN)

http://www.sckn.cz/
http://www.rostemesknihou.cz/
Program hakkında İngilizce: http://www.svetknihy.cz/userdata/files/rsk_en.ppt

Danimarka
•

Kitaba başla (Bogstart)
Program Süresi: 2009-2012
Erken dil öğreniminin önemine odaklanan program. Ebeveynlere, çocuklarının erken okuryazarlık yeterlikleri kazanması için yardım
etmek üzere, içerisinde müzik ve okuma Cdleri de bulunan kitap paketleri sunulur.
Koordine eden birim / Web sitesi
Danimarka Kütüphaneler ve Medya Ajansı (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/bogstart/
Programla ilgili İngilizce bilgi: http://www.bibliotekogmedier.dk/english/bookstart-program/

•

Okuma zevki programı (Læselyst)
Program Süresi: 2008-2010
Çocukların okumaktan duyduğu zevki desteklemeyi, aralarında kreş kütüphaneleri, okul çocukları için ulusal okuma kampanyaları ve
gençler için edebi etkinliklerin de bulunduğu, geniş yelpazeli girişim ve etkinlikler yoluyla hedefleyen program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Danimarka Kütüphaneler ve Medya Ajansı; Kültür Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İçişleri ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı’nın işbirliği ile
(Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/laeselyst/
http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b

•

Anaokulu kütüphaneleri – Okuma Zevki Programı’nın bir parçası (Børnehavebiblioteker. Læselyst)
Program Süresi: 2008-2010
Tüm çocuklara kitaplara ve okumaya eşit ulaşım sağladığından ötürü kreş kütüphaneleri çocukların ve ebeveynlerin kitaplar ve diğer
materyallere ulaşma sürecini demokratikleştirmeye katkıda bulunur.
Koordine eden birim / Web sitesi
Danimarka Kütüphaneler ve Medya Ajansı (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/fokusomraader/boern/boernehavebiblioteker/

•

Okul çocukları için ulusal okuma kampanyaları – Okuma zevki programının bir parçası (Ulusale kampagner
for skolebørn. Læselyst)
Program Süresi: 2008-2010
Çocukların okuma zevkini destekleme ve çocuklara, sınıf arkadaşları için bir okuma rol modeli olma fırsatı tanıma amacıyla,
kütüphaneler tarafından okulların işbirliği ile düzenlenen yarışma ve etkinlikler.
Koordine eden birim / Web sitesi
Danimarka Kütüphaneler ve Medya Ajansı (Styrelsen for Bibliotek og Medier)
http://www.bibliotekogmedier.dk/emneord/emne/?tx_lfcategoriesfe_pi5%5BshowUid%5D=168&cHash=98eb4a4d1b
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•

Ulusal okuma merkezi (Ulusalt Videncenter for Læsning)
Program Süresi: 2006-2009
Okuma hakkında bilgi toplama, bilgi üretme ve bilgiyi iletmeyi amaçlayan çeşitli projeler yürüten merkez.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Okuma Merkezi(Ulusalt Videncenter for Læsning)
http://www.videnomlaesning.dk/frontpage.aspx

Almanya
•

Okuma Vakfı (Stiftung Lesen)
Program Süresi: 1988 itibariyle – devam ediyor
Toplumun tamamının okuma yeterliliğini teşvik etme amacıyla vakıf tarafından düzenlenen etkinlik, kampanya ve yarışmalar.
Koordine eden birim / Web sitesi
Bund / Länder
http://www.stiftunglesen.de

•

Okuma teşvik forumu (Forum Leseförderung)
Okumanın teşviki hakkında halkın fikir alışverişinde bulunmasını desteklemek amacıyla çalışma, bilgi ve pratik yaklaşımlar derleyen
girişim.
Koordine eden birim / Web sitesi
Landesbildungsserver Baden-Württemberg
http://www2.schule-bw.de/foren/index.php?bn=lbs_lesefoerderung

•

Çevrimiçi öğretmenler (Lehrer-online)
Öğretmenleri, sayısal medya dünyasında bir kültürel yeterlik olarak okumanın, öğretmenler tarafından teşvikini desteklemek amacıyla,
okul ve sınıf kütüphaneleri için ‘okuma paketleri’ sunan bir girişim.
http://www.lehrer-online.de

•

Almanya’da okuma (Lesen in Deutschland)
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Tüm Alman Eyaletleri’nde, okumayı teşvik ile ilgili tüm kampanya, proje, girişim, eylem ve aktörlerin genel bir tanıtımını toplayan,
yayınlayan ve düzenli olarak güncelleyen web sitesi. Hedef, okumayı teşvik etmeyi desteklemek amacıyla tüm bu bilgiyi bir merkezde
toplayarak her yere yaymaktır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Alman Uluslararası Pedagojik Araştırma Enstitüsü (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung – DIPF)
http://www.lesen-in-deutschland.de

Estonya
•

Okuma zevklidir (Lugemine on mõnus)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Okuma kültürünü teşvik etmek, okuma becerilerini ve analiz yeteneğini geliştirmek amacıyla, internette çocukların kitaplar hakkında
tartışmalarını sağlayan bir program. Program, aynı zamanda duyma engelli çocukları ve Rusça konuşan çocukları da kapsar ve
okumayı, çocukların bilgisayara olan ilgisiyle birleştirir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Estonya Okuma Derneği (Eesti lugemisühing)
www.lom.edu.ee/

•

Okuma Yuvası (Lugemispesa)
Program Süresi: 2004 itibariyle – devam ediyor
Öğretmenler, çocukların okumaya ilgilerini teşvik etmek için hikaye anlatma ve okumayı destekleyen bir okuma ortamı oluşturma – bir
okuma yuvası, konularında eğitilir.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Estonya Okuma Derneği (Eesti lugemisühing)

www.lugemisyhing.ee/pesa/lugemispesa_index.htm

İrlanda
•

Çocuk kitapları festivali
Program Süresi: 1990 itibariyle – devam ediyor
Her yılın ekim ayında, gençlerde kitapların önem ve değeri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla ulus genelinde yapılan çocuk
kitapları ve okuma kutlamasıdır. Kütüphanelerde, okullarda, kitapevlerinde, sanat merkezlerinde; yazarların kitap okuması, çizerlerin
çalıştayları, hikaye okuma oturumları, yarışmalar ve kısa sınavlar içeren etkinlikler yapılır.
Koordine eden birim / Web sitesi
İrlanda Çocuk Kitapları
www.childrensbooksİrlanda.ie

İrlanda Kütüphane Derneği gençlik Kütüphaneleri
Grubu
•

www.libraryassociation.ie

Dublin şehri halk kütüphanelerinde öğrenme bölgeleri
Program Süresi: March 2007 itibariyle – devam ediyor
Kütüphanelerin, ilkokul öğrencileri için, ödev araştırmalarında kullanacakları hedef kaynakları bulundurmalarını, ödev kullanımı için
tanımlı bir çalışma bölgesi oluşturmalarını ve öğrenme ve okumayı teşvik eden destek tedbirlerini almalarını içeren bir program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Dublin Şehri Halk Kütüphaneleri
www.dublincitypubliclibraries.ie

•

Aile okuma programı
Program Süresi: 2008 itibariyle – devam ediyor
Kütüphanelerin, çocuk bakım tesislerine kitap bağışlama veya ödünç vermesi, çocukları en küçük yaştan başlayarak kitaplar ve
okumayla tanıştıran etkinlikler düzenlemesi ve ebeveynler ve bakıcılarla iletişim kurmasını içeren bir program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Dublin Şehri Halk Kütüphaneleri
www.dublincitypubliclibraries.ie

•

Dublin Şehri halk kütüphaneleri, öğrenciler için yerel tarih
Program Süresi: 2008 itibariyle – devam ediyor
Dublin şehri binalarının tarihini, ilkokul öğrencilerine uygun bir formatta hazırlamayı amaçlayan bir program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Dublin Şehri Halk Kütüphaneleri
www.dublincitypubliclibraries.ie

Yunanistan
• Kitap kulübü / Yunanistan ve Kıbrıs’ın tamamında okuma grupları (Λέσχη βιβλίου / Οµάδες ανάγνωσης ανά
την Ελλάδα και Κύπρο)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Bir okuma kültürünü ve okuyucuların günümüz edebiyatıyla karşılaşmasını teşvik eden okuma grupları ve kitap kulüpleri.
•

Kitapevlerini desteklemek için etkinlikler programı (Πρόγραµµα εκδηλώσεων για την υποστήριξη βιβλιοπωλείων)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Kitapevlerini güçlendirme, kitapların pazarlanması ve okunmasını destekleme, yazarların çalışmalarını destekleme ve onların okurlarla
buluşmasını kolaylaştırma amacıyla yapılan kitapla alakalı kültürel etkinlikler.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Yunanistan Ulusal Kitap Merkezi (EKEBI)
•

Hareket halinde şiir: Dünya şiir gününü kutlamak (Η ποίηση σε κίνηση: Εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας
Ποίησης)
Program Süresi: 2002-2008
Genç okuyucuların ilgisini çekme, onların okumaya olan ilgisini canlandırma ve günlük yaşamlarında onları şiirle temas ettirme
amacıyla çeşitli ulaşım araçlarında (metro, otobüs, tren ve havaalanı) okuma teşvik kampanyaları yapılır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Yunanistan Ulusal Kitap Merkezi (EKEBI)

•

Okulda yazarlar ve çizerler (Συγγραφείς και εικονογράφοι στο σχολείο)
Program Süresi: Eylül 2009 - Haziran 2010
Okullarda, çalışmalarından bahsetmek ve okul çocuklarına edebiyatı sevdirmek amacıyla (birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar) yazar ve
çizer gezileri düzenlenir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Yunanistan Ulusal Kitap Merkezi (EKEBI)

•

Mobil sergiler (Κινητές εκθέσεις)
Program Süresi: Devam ediyor
Halkın önemli Yunan yazarlarının çalışmalarıyla buluşması için okul, kütüphane ve kültürel organizasyonlar gibi kurumlara mobil Yunan
edebi eser sergileri ödünç verilir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Yunanistan Ulusal Kitap Merkezi (EKEBI)

İspanya
•

'Maria Moliner' okumayı teşvik kampanyası (Campaña de animación a la lectura 'María Moliner')
Program Süresi: 1998 itibariyle – devam ediyor
Üç ana amaçtan oluşan okumayı teşvik faaliyeti: Küçük yerel idarelerde okumayı teşvik programlarını düzenlerken yerel kurumlarla
işbirliği; yerel idarelerin halk kütüphanelerindeki çocuk ve gençlik edebiyatı kaynaklarını güçlendirme; az nüfuslu yerlerde edinilen
okumayı teşvik tecrübelerine ait bir veri tabanını oluşturma.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kültür Bakanlığı, Kitaplar, Okuma ve İspanyol Edebiyatı Genel Müdürlüğü

•

Okuma rehberlik hizmeti (Servicio de Orientación de Lectura – S.O.L.)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Okul ve aileden başlayarak öğrenmeyi destekleme ve okumayı geliştirmeye yönelik bir web sitesi. Site kitap tavsiyeleri yapar,
ziyaretçileri soruları ve ilgileriyle uyumlu olacak şekilde yönlendirir ve onlara eşlik eder.
Koordine eden birim / Web sitesi
İspanyol Yayınevleri Derneği Federasyonu ve Kültür Bakanlığı (Fundación Germán Sánchez Ruipérez)

•

Halk kütüphanelerini teşvik (Potenciación de las bibliotecas públicas)
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
Devlet halk kütüphanelerinin bina, tesis ve ekipmanlarını inşa ve modernize etme, kütüphaneleri, daha rahat ve çekici kılma ve
vatandaşların, kültür, boş zaman faaliyetleri, eğitim ve bilgiye yakınlaştırılmasını sağlama amacıyla uyarlama programı.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kütüphane Koordinasyonu Genel Müdürlüğü (Kültür Bakanlığı), özerk toplumların kütüphane hizmetleri ile işbirliği yaparak

•

Okullarda, okuma alışkanlığını teşvik (Fomento del hábito lector en centros docentes)
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
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Yazarların çalışmaları hakkındaki vizyonlarından cesaretle, günümüzün edebi üretimini öğrencilere yaklaştırma ve öğrencilerin okuma
alışkanlıklarını teşvik etme maksadıyla, ortaokullar ve üniversitelerde değişik türde İspanyol yazarları ile verilen konferans serileri.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kültür Bakanlığı, Kitaplar, Okuma ve İspanyol Edebiyatı Genel Müdürlüğü
•

Farkındalık faaliyetleri ve diğer kurumlarla işbirliği (Acciones de concienciación y colaboración con otras
instituciones)
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Okuma alışkanlığının oluşturulması sırasında okuma alışkanlığını yalnızca okullar, halk kütüphaneleri veya okumayla direkt olarak ilgili
kurumlarda değil, bunların yanı sıra diğer kamu ve özel kurumlarda da teşvik etmeyi hedefleyen girişimler.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal otorite: Kültür Bakanlığı, Kitaplar, Okuma ve İspanyol Edebiyatı Genel Müdürlüğü

Fransa
•

Okulda fırsat eşitliğini destekle – Anahtar itme (Favoriser l'égalité des chances à l'école – Coup de pouce
clé)
Program Süresi: 1985 itibariyle – devam ediyor
Başlangıç düzeyinde okuyucular için (birinci sınıf) okuldan sonra her gün yoğun destek programı. Ebeveynler ve okul arasında diyalog
kurma, ebeveynlerin eğitmen olarak kapasiteleri hakkında kendilerine güvenlerini güçlendirme ve öğrencilerin başarı kapasiteleri
hakkında kendilerine güvenlerini güçlendirmeyi amaçlar.
Koordine eden birim / Web sitesi
Okulda fırsat eşitliğini destekleme derneği (Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école – Apféé)
http://www.coupdepoucecle.fr/

•

Oku ve okut (Lire et faire lire)
Program Süresi: 1999 itibariyle – devam ediyor
Nesiller arası dayanışma yoluyla okuma keyfi kazandırmayı amaçlayan program, 50 yaşından büyük gönüllüler serbest zamanlarının
bir kısmını küçük öğrenci gruplarıyla rekreasyon merkezleri, kreşler, kütüphanelerde vs. yerlerde birlikte zevk için okuma yaparak
geçirir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim İttifakı ve aile Dernekleri Birliği – UNAF (Ligue de l'enseignement et UNAF – Union ulusale des
Associations familiales)
www.laligue.org

•

Eğitim Refakati (L'accompagnement éducatif)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Yoksun bölgelerdeki okullara giden öğrencilere eğitim desteği. Bu bağlamda çeşitli sayıda girişim, öğrenciler için kitap ve okumanın
teşviki üzerine odaklanmaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Eğitim Bakanlığı (okul eğitimi genel direktörlüğü), yerel eğitim daireleri, akademik teftişler (ilköğretim için), okullar (Ministère
de l'éducation nationale (direction générale de l'enseignement scolaire), rectorats, inspections académiques (pour l'enseignement
primaire), établissements scolaires)

•

Şehir için öğrenci birliği derneği (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV)
Program Süresi: 1991 itibariyle – devam ediyor
Zor okul durumları ve sosyal durumlarda bulunan çocuklara öğrenci gönüllüleri tarafından yapılan destek. Program, diğerlerinin yanı
sıra, çocuklar ve ebeveynlere edebi kültür ile ilişki kurmalarında ve kütüphaneler gibi mahallelerinde bulunan kaynakları
keşfetmelerinde yardım etmektedir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Şehir için Öğrenci Birliği Derneği (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville – AFEV)
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İtalya
•

Laboratuvarlar (Laboratori)
Program Süresi: 2005 – 2009
Çocuklar ve gençler için bir kitap, kütüphane ve okuma kültürünü yaymayı amaçlayan internet çalıştayları ve bunların yanı sıra,
eğitimin rotası ve diğer konularla ilgili kurgu ve kurgu olmayan eserleri.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kitap ve okuma merkezi (Centro per il libro e la lettura)
http://www.cepell.it/

•

Kitap dostu (Amico libro)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Okullarda bir kitap kültürünün teşviki, gençlerin okuma arzularının arttırılması ve her yaştan genç için okumadan alınan zevki yayacak
girişimlerin desteklenmesi amaçlı program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca – MIUR) ile birlikte İtalyan Komünleri Ulusal Derneği
(Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI), İtalyan İller Birliği (Unione Province Italiane – UPI) ve İtalyan Yayınevler
Derneği (Associazione Italiana Edutori – AIE).
http://www.istruzione.it/web/ministero/amico_libro

•

Ulusal kütüphane hizmeti (Servizio bibliotecario nazionale)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Kütüphane yapılarının parçalanmasıyla başa çıkmayı hedefleyen ulusal kütüphane ağına dayanan işbirliği sistemidir.
Koordine eden birim / Web sitesi
İtalyan kütüphaneler ağı, MiBAC, Bölgeler ve Üniversiteler tarafından teşvik edilmekte ve İtalyan kütüphaneleri birleşik katalogu için
merkez enstitüsü tarafından koordine edilmektedir. (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane – ICCU)
http://opac.sbn.it/

•

Okumak için doğma (Nati per leggere)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Okumak için doğma, çocuklarda çok küçük yaştan itibaren (0-6 yaş) okumaya meylin güçlendirilmesi amaçlı bir programdır. Program
organizasyonu, daha fazla bir merkeziyetçilikten uzaklaşma ve mümkün olan en çok yerel gerçekliğe ulaşmak için sürekli genişleyen
bir ağ oluşturmaya dayanır. Ağ, kütüphaneciler, pediatristler, öğretmenler ve derneklerden meydana gelir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kütüphaneci ve pediatristlerin mesleki ve kültürel organizasyonları tarafından teşvik ediliyor Promoted (Associazione Culturale
Pediatri – ACP, Associazione Italiana Biblioteche – AIB, Centro per la salute del Bambino – CSB)
http://.natiperleggere.it

•

Okuma beynin besinidir: İnsanları haberdar et! (Leggere è il cibo della mente: passaparola!)
Program Süresi: 2009
Basında, internette ve ilan panolarında video ve radyo reklamların eşlik ettiği bir kampanyadır. Okumanın tüm türlerinin tüm yaşlar için
teşvik edilmesinin ve cesaretlendirilmesinin önemi hakkında farkındalık oluşturma amaçlıdır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Bakanlar Konseyi Başkanlığı
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=57844
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Kıbrıs
•

Okuryazarlığın teşviki – Eğitim eylem bölgesi programının bir parçası olan okullarda (Προώθηση των
βασικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου)
Program Süresi: 2003 itibariyle – devam ediyor
Az eğitimli, düşük sosyo-ekonomik sınıflardan gelen çocuklar ve ebeveynler veya ana dili Yunanca olmayan aileler için Yunanca ve
temel okuryazarlık dersleri ve eğitimi sağlayan program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim eylem bölgesi, yetişkin eğitimi merkezinin işbirliği ile (Θεσµός Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού)
http://www.moec.gov.cy/dde/ep-zep.html

Letonya
•

Çocuk jürisi: Ulusal okuma teşvik programı (Bērnu žūrija: Nacionālā lasīšanas veicināšanas programma)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Çocuklar ve gençlerde okumadan zevk almayı uyarmayı hedefleyen; çocukların tercihlerine saygı gösteren; edebiyat dünyasına
kazananı çocukların belirlediği bir ödül takdim eden; yerel okumayı teşvik etkinliklerini desteklemek için ulusal seviyede işbirliği
geliştiren; iyi bir okuyucu olmanın avantajlarının altını çizen; çocuklara en yeni edebi eserleri sunan ve onların boş vakitlerini etkin
kullanmalarına fırsat tanıyan bir programdır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Letonya Ulusal Kütüphanesi Çocuk Edebiyatı Merkezi ve, bölgesel seviyede, Bölgesel Merkezi Halk Kütüphaneleri
www.bernuzurija.lv

•

Peri masalı portalı (Pasaku portāls)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Okumayı teşvik etme, çocuklar ve ergenlerin edebiyata ve kültürel miraslarına merakını arttırma ve modern teknolojiler, internet ve
farklı formatlar –metin, ses, video ve imge, kullanılarak yaratıcılığın teşvikini amaçlayan çevrimiçi bir projedir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ideju Forumları (STK – Dernek)
www.pasakas.net

•

Proje 'Kitaba başla' (Grāmatu starts)
Program Süresi: 2007-2008, 2010
Yeni ebeveynlerin dikkatini çekme, aileler için kütüphane hizmetlerini sevdirme, toplumda çocuklara, ebeveynlere ve çocuk kültürüne
karşı pozitif bir yaklaşım oluşmasını teşvik etme, okumanın teşviki için bir resimli kitap oluşturmanın hedeflendiği bir kütüphane
programıdır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Letonya Ulusal Kütüphanesi Çocuk Edebiyatı Merkezi

•

Beyaz Kurt Kitapları projesi (Baltā Vilka grāmatas)
Program Süresi: 2007-2008
Toplumun ilgisini çocukların ilgi çekici ve güzel Leton kitapları okuması üzerine odaklama ve Leton çocuk kitapları arzının kalite ve
çeşitliliğini arttırarak bu kitaplarının daha güncel ve günümüz çocuklarının ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesini sağlama amacıyla
aralarında okuma, yarışma, geziler ve yaz kampları da bulunan çeşitli yıllık etkinlikler düzenlenir.
Koordine eden birim / Web sitesi
IBBY’nin Letonya şubesi, Beyaz Kurt Kitapları projesini, Letonya Ulusal Kütüphanesi Çocuk Edebiyatı Merkezi, Letonya Yazarlar
Sendikası, çeşitli sayıda bölgesel kütüphane, yüksek eğitim kurumları, müzeler, tiyatrolar ve Letonya’nın temel medya satış yerlerinin
ortaklığı ile gerçekleştirmiştir.
www.ibby.org/index.php?id=436
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•

Okuma yılı 2010 (Lasīšanas gads 2010)
Program Süresi: Şubat 2010 itibariyle – devam ediyor
Okuma yılının ana hedefi, okumayı kişilik gelişiminin önemli bir parçası olarak gerçekleştirmek, çeşitli kitaplar hakkında ilgi yaratmak ve
onlar hakkında tartışma ve ilgiyi çeşitli medya – internet, posterler, çeşitli faaliyetler ve gerilla etkinlikleri ile teşvik etmektir. Okuma Yılı
hem okumayla bağlantılı çeşitli organizasyonları bir araya getirme, hem de tüm yaş gruplarına çeşitli kitapları tanıtarak, onları daha çok
okumaya teşvik etme ve önceden okumayacakları kitapları denemelerini sağlama amacıyla yaratılmıştır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Reklam ajansı 'Publicis Riga'
www.vairaknekavienadzive.lv

Litvanya
•

Ulusal okumayı teşvik programı (Skaitymo skatinimo programa)
Program Süresi: 2006 sonu – 2011 arası
Her yaştan ve sosyal gruptan insanı daha fazla okumaya yöneltecek, okuma yeteneklerini geliştirecek ve bunların yanı sıra okumanın
prestijini arttıracak çeşitli girişimler (örneğin kampanyalar, yarışmalar, ödüller, eğitimler, çalıştaylar, fuarlar vs.) yapma; düzenli kitap
okuyan insan sayısını arttırma ve bu şekilde yaratıcı, sorumlu, eleştirel düşünme yeteneğine sahip vatandaşların eğitimine yardım
etme.
Koordine eden birim / Web sitesi
K ült ür B a k a n lığı (Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)
http://www.muza.lt/

•

http://www.skaitymometai.lt

Yılın kitabı seçim ve ödülleri (Metų knygos rinkimai)
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Her yıl toplumun tamamının bir okuma ve yılın en iyi kitapların seçimi süreçlerine dahil edilmesi programıdır. Modern Litvanya
edebiyatına toplumun tamamının ilgisini yükseltmeyi ve okumanın prestijini arttırmayı amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Litvanya Martynas Mažvydas Ulusal Kütüphanesi (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
http://www.lnb.lt/

•

http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/

Yenilik için kütüphaneler (Bibliotekos pažangai)
Program Süresi: 2008-2012
Temel amaç, halk kütüphanelerinin kapasitelerini güçlendirme ve kütüphaneleri kullanma yoluyla Litvanya halkının, özellikle de kırsal
kesim ve sosyal risk gruplarının, bilgi edinme ve iletişim amacıyla bilgi teknolojilerinden daha iyi yararlanmalarını sağlamaktır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Litvanya Sergi ve Kongre Merkezi LITEXPO (Lietuvos parodų centras LITEXPO)
http://www.litexpo.lt/

•

http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507

Vilnius Kitap Fuarı (Vilniaus knygų mugė)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Okuyuculara çeşitli yazılı ulusal yayınları sergilemeyi; yeni iş bağlantıları kurmak için fırsatlar yaratmayı; okuyucu, yazar, yayıncılık ve
ticaret sektörlerini bir araya getirmeyi; en iyi yabancı yayınları tanıtmayı; toplumda okumayı teşvik etmeyi; iletişim ve işbirliğinin yeni
formlarını araştırmayı amaçlayan yıllık kitap fuarıdır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Litvanya Yayınevleri Derneği (Lietuvos leidėjų asociacija)
http://www.lla.lt/

•

http://www.litexpo.lt/lt/main/fairs?ID=23507

Eleştirel düşünce için okuma ve yazma (Traptautinis projektas 'Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir
rašant')
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Ders verme, bireysel ve grup çalışmaları, faaliyet araştırması, işbirliği stratejileri, okuma, yazma, tartışma, münazara, vs. içeren ve
diğerlerinin yanı sıra, aktif okuma becerilerini geliştirmeyi ve ömür boyu bir öğrenme egzersizi olabilecek anlamlı, yansımalı okuma
yapmayı teşvik etmeyi amaçlayan eğitim programıdır.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Modern Didaktik Merkezi – MDC (Šiuolaikinių didaktikų centras)
http://www.sdcentras.lt

http://www.sdcentras.lt/proj_kmusr.htm

Lüksemburg
Veri mevcut değil

Macaristan
•

Büyük kitap (A Nagy Könyv)
Program Süresi: 2005
Halkın en gözde ulusal kitabını bulmaya, böylece nüfusun kitaplar hakkında düşünmesini ve konuşmasını sağlamaya ve okumayı teşvik
etmeye yönelik genel anket.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kültür ve Eğitim Bakanlığı

•

Ulusal kitap haftası ve çocuk kitapları günleri (Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok)
Program Süresi: 1929 itibariyle – devam ediyor
Macar dilinde yazılmış kitapları, okumayı ve kültürü teşvik etme; yazarları, yayınevlerini ve edebi çevreleri tanıtma ve okuyucularla
yazarlar arasında bağ oluşturma amacıyla tüm ana şehirlerde kitap satışı ve yazar toplantıları organize eden program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Yayınevleri ve Kitapevleri Derneği (Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete)
http://www.unnepikonyvhet.hu/index3.html

•

Masal günü (A népmese napja)
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Edebi geleneği, masalları muhafaza etme, Macar ulusal kimliğini öven hikayelerin okunmasını teşvik etme amacıyla gerçekleştirilen
çeşitli program ve etkinlikler (örneğin sunumlar, panel tartışmaları, kitap konuşmaları, genç okuyucular için hikaye anlatma ve
resimlendirme yarışmaları).
Koordine eden birim / Web sitesi
Macar Okuma Derneği
http://www.hunra.hu/

Malta
•

Aile destek programı
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
Ebeveynleri destekleyen ve çocuklarının eğitimine katılımlarını cesaretlendiren çeşitli eğitim faaliyetleri.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Çalışma ve Aile Bakanlığı bünyesinde Eğitimde Kalite ve Standartlar Direktörlüğü (Direttorat Għal Kwalita` U Standards FlEdukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja)

•

www.eğitim.gov.mt

Wide Topluluğu girişimleri
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
Yerel kütüphanede çeşitli okuma aktiviteleri ile okul ve ebeveynleri destekleyen eğitimler.
Koordine eden birim / Web sitesi

Eğitim, Çalışma ve Aile Bakanlığı bünyesinde Eğitimde Kalite ve Standartlar Direktörlüğü (Direttorat Għal Kwalita` U Standards FlEdukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja)
www.eğitim.gov.mt
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•

Tamamlayıcı eğitim
Program Süresi: 1970 itibariyle – devam ediyor
Okuryazarlık ve konuşma yeteneklerinde öğrenicinin boşluklarını dolduran kişiye özel müdahale programı.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Çalışma ve Aile Bakanlığı bünyesinde Eğitimde Kalite ve Standartlar Müdürlüğü (Direttorat Għal Kwalita` U Standards FlEdukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja)
www.eğitim.gov.mt

•

Okuma ve disleksik öğrenici
Program Süresi: 1997 itibariyle – devam ediyor
Ciddi okuma güçlüğü çeken çocuklarda okuryazarlığın gelişmesini garanti etmek üzere bireysel programlar veya küçük grup
müdahaleleri.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Çalışma ve Aile Bakanlığı bünyesinde Eğitimde Kalite ve Standartlar Direktörlüğü (Direttorat Għal Kwalita` U Standards FlEdukazzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja)
www.eğitim.gov.mt

Hollanda
•

Sesli okuma (Hardop lezen)
Program Süresi: 1. 2008; 2. 2005; 3. 1994 itibariyle – devam ediyor
Genç ebeveynler ve bebeklerini kitapların ve okumanın dünyasıyla tanıştırma; okul öncesi eğitim kurumlarında, kütüphanelerde vs.
çocuklara sesli okuma yapmanın önemi hakkında odaklanma ve ilkokulun en üst sınıflarında okuyan çocuklar için yerel seviyede
başlayan, ulusal şampiyonun seçilmesiyle sona eren sesli okuma yarışmaları düzenleme amaçlı farklı program ve aktiviteler, örneğin,
Ulusal Sesli Okuma Günleri (Nationale Voorleesdagen), Ulusal Sesli Okuma Yarışması (Nationale Voorleeswedstrijd).
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Lezen

•

Edebiyat okuma ve yazma hakkında (Over lezen en het schrijven van literatuur)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Yazarları, okulları ziyaret etmeye davet ederek çalışmalarını açıklamalarını ve onları sesli okumalarını amaçlayan farklı program ve
etkinlikler, nesir okuma ve şiir yarışmaları örneğin, Şiir Yarışması (Gedichtenwedstrijd), Şi m d i Y a z ! (yazarlar okullarda sesli okuma
yaparlar) (Auteurlezingen op scholen)
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Schrijvers Okulu Samenleving, Stichting Poëziepaleis, Stichting Passionalte Bulkboek

•

Muhakeme ve beğeni geliştirme (Beoordeling en ontwikkeling van smaak)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
Ödül kazanan kitaplar ve/veya yazarların kıyaslanması ve değerlendirilmesi yoluyla edebi beğeni geliştirmeyi amaçlayan çeşitli
oylama aktiviteleri, örneğin Genç Jüri (De Jonge Jury), Mürekkep Maymunu (De Inktaap).
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen and Stichting Passionalte Bulkhoek, Nederlandse
Taalunie and Stichting Lezen

•

Kitap tanıtımı (Boekpromotie)
Program Süresi: 2000 itibariyle – devam ediyor
İnsanları kitap satın veya ödünç almak için teşvik eden farklı kitap promosyon aktiviteleri, örneğin Kitap Haftası (Boekenweek), Çocuk
Kitapları Haftası (Kinderboekenweek)
Koordine eden birim / Web sitesi
Stichting Collectieve Progaganda van het Nederlandse Boek
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Avusturya
•

Avusturya okuyor. Buluşma merkezi kütüphane (Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Okuma ve halk kütüphaneleri teşvik etmek için en büyük tanıtım kampanyası. Toplumun tüm segmentlerinde okuma ve halk
kütüphaneleri profilini arttırmayı amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Avusturya Kütüphane Derneği (Büchereiverband Österreich – BVÖ)
http://www.bvoe.at/

•

http://www.oesterreichliest.at/

Steiermark okuma bilinci girişimi (Leseoffensive Steiermark)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Program, tüm yaş grupları için okumadan zevk almayı geliştirme ve tüm Stiermark halk kütüphanelerinde gerçekleşen çeşitli etkinlikleri
birleştirmeye çalışmayı amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Steiermark Okuma Merkezi (Leselesezentrum Steiermark)
http://www.lesezentrum.at/

•

http://www.leseoffensive.st/

Avusturya gençliği kitap kulübü (Österreichischer Buchklub der Jugend)
Program Süresi: 1948 itibariyle – devam ediyor
Çeşitli programlar ve girişimler örneğin: Mit Lesen mehr bewegen, Avusturya petrol şirketinin işbirliği ile fakir okuyucular için okuma
bilinci programı; Wissens-Trolley 2010, Avusturya Bilim ve Araştırma bakanlığı’nın işbirliği ile çocuklar ve genç yetişkinler için kurgusal
olmayan kitapların tanıtımı.
Koordine eden birim / Web sitesi
Avusturya Çocuklar için Kitap Kulübü (Österreichischer Buchklub der Jugend)
http://www.buchklub.at/

•

http://www.buchklub.at/Aktuell/Buchklub-News/Mit-Lesen-mehr-bewegen.html
http://www.buchklub.at/Buchklub/Service/Wissens-Trolley/Wissens-Trolley-2010.html

Okuma zamanı – Güney Avusturya’da okuma (Zeit Punkt Lesen – Leseland, Niederösterreich)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Girişim çeşitli etkinlikler, yaratıcı aktiviteler ve oyunlar –yazılı materyal, sayısal metinler ve videolar- düzenleyerek çocuklar, ergenler
ve yetişkinleri semboller, harfler ve metinler ile eğlenceli bir şekilde uğraşmak üzere motive etmeyi amaçlar.
Koordine eden birim / Web sitesi
Yaratıcılığı geliştirme derneği (Kreativ – Verein zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung kreativer Potenziale)
http://www.zeitpunktlesen.at

Polonya
•

Tartışma kitap kulüpleri (Dyskusyjne Kluby Książki)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Profesyonel kitap eleştirmeni olmaya gerek duymadan kitaplar hakkında tartışma yapmanın ve edebiyat tartışmalarından zevk
duymanın mümkün olduğu yerler kurmak. Kitap kulüpleri, aynı zamanda, kütüphaneler etrafında toplanan toplulukları canlandırma ve
kütüphanecileri bir ‘okuma modasını’ teşvik etme üzerine cesaretlendirme amaçlarını taşır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Cracow Kitap Enstitüsü (Instytut Książki w Krakowie)
http://www.instytutksiazki.pl/pl,tc,index.php
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•

Kütüphane + (Biblioteka +)
Program Süresi: Devam ediyor
Kütüphane kaynaklarının yönetimi için merkezi yeknesak bir ulusal bilgisayar sistemi, MAK+, oluşturmayı; kütüphaneleri internetle
tanıştırmayı; kütüphanecileri yeni yeterlikler için eğitmeyi; yerel kütüphanelerin modernizasyon ve geliştirilmesi için finansal destek
sağlamayı amaçlayan program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Cracow Kitap Enstitüsü, Varşova Şubesi (Instytut Książki w Krakowie, Oddział w Warszawie)
www.instytutksiazki.pl

•

Tanıtım kampanyası 'Tüm Polonya çocuklara kitap okuyor' (Cała Polska czyta dzieciom)
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
Yetişkinlere her gün çocuklarına okuma yapmaları alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan program. Çocuklar ve gençlerin psikolojik,
entelektüel ve ahlaki sağlığını desteklemeyi amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
ABCXXI Derneği Tüm Polonya çocuklara okuyor (Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom)
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Portekiz
•

Okuma+ aile içinde (Ler+ Em Família)
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Çocukların kitap ve destek materyallerini eve, aile içerisinde okuma yapmak üzere taşıdıklarını öğretmenlerin garanti etmesini içeren
program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Okuma Planı

•

Okuma+ sağlık verir (Ler+ Dá Saúde)
Program Süresi: 2008 itibariyle – devam ediyor
Okumanın çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimindeki faydalarını göstermek üzere pediatrik konsültasyon sırasında okumayı
teşvik eden program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Okuma Planı

•
Sınırları olmayan okuma – Hapishanelerde okuma teşviki (Leitura sem Fronteiras – Promoção da Leitura nas
Prisões)
Program Süresi: 1997 itibariyle – devam ediyor
Geleneksel olmayan yerlerde okumayı teşvik etmeyi amaçlayan program. Hapishane nüfusunun okuryazarlık seviyesini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kitaplar ve Kütüphaneler Genel Direktörlüğü

•

Sınırları olmayan okuma – Pediyatrik hastanelerde okuma saati (Leitura sem Fronteiras – Promoção da
Leitura em Hospitais Pediátricos)
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor
Pediatrik hastanelerde yatan tüm çocuklara kitaplar ve okuma sunan program. Çocukların okuma yaparak veya hikaye dinleyerek mutlu
zaman geçirmesini amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Gil Vakfı, Kitaplar ve Kütüphaneler Genel Direktörlüğü’nün finansal desteğiyle
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•

Halk kütüphanelerinde okumayı teşvik (Programa de Acções de Promoção da Leitura nas Bibliotecas Públicas)
Program Süresi: 1997 itibariyle – devam ediyor
Okumadan zevk alma ve düşük okuryazarlık seviyesine karşı savaşma amacıyla toplumun tamamında okuma alışkanlığını geliştirme
üzere kitaplarla ilgili eğitimler, çalıştaylar, küçük edebiyat kursları, okuma toplulukları, sergiler ve performanslar sunan program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Kitaplar ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü

Romanya
•

Okuma becerilerini geliştirme (Dezvoltarea competenţelor de lectură)
Program Süresi: 2009 itibariyle – devam ediyor
Tüm öğrenciler için, tüm çevrelerde (hem okul içi hem de okul dışı) okumayı teşvik etmeyi amaçlayan program. Özel hedefler: güdüsel
uyarıcıları tespit etme; okuma üzerine bir telafi programı geliştirme ve uygulama; okuma üzerine bir minimum standartlar kümesi
oluşturma; okuma üzerine bir standartlar ve başarı göstergeleri kümesi oluşturma; okuma üzerine kültürler arası yaklaşım araçları
geliştirme içerir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı / Okul Eğitimi D e p a r t m a n ı (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)

•

Edebiyat çemberi (Cercurile de lectură)
Program Süresi: 2004 itibariyle – devam ediyor
Edebiyat çemberi etkinlikleri, yarışmalar, ‘okumayı teşvik eden’ eylemler (toplantılar ve yürüyüşler gibi) vs. yardımıyla gençlerde okul
dışında geçen boş zamanlarını değerlendirme amacıyla okumayı teşvik eden program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Cluj Kazası Okul Müfe ttişliği + 'Ioana Em. Petrescu' Ulusal Rumence Dili Öğretmenleri Derneği [ANPRO] + Eğitim, Araştırma,
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj + Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba Romana
'Ioana Em. Petrescu' (ANPRO) + Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)
http://www.anpro.ro/html/index.php?pag=cercuri&stanga=meniu_cercuri&dreapta=c_dreapta&nrcrt=3

•

Üçüncü milenyum için okuma (Lectură pentru mileniul al treilea)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Okul öncesi ve erken ilkokul döneminde, başarısızlığa yol açabilecek nedenleri sınırlama amacıyla okumaya ilgiyi desteklemeyi hedef
alan program. Program faaliyetleri öğrenciler, ilkokul öğretmenleri ve ebeveynleri içerir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı / Okul Eğitimi Bölümü (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)

• Temel becerilerin geliştirilmesi – Sosyal kapsama (bir FSE projesi) (Dezvoltarea competenţelor cheie–
Premisa incluziunii sociale (proiect FSE))
Program Süresi: 2009-2012
Okuma yazma becerilerini ve okuma tekniklerini de kapsayacak şekilde ilköğretimin anahtar yeterliliklerini, yaratma/test etme/pilot
uygulama yapma ve eğitim kalitesinin sistem seviyesinde arttırılması bakışlı tümleşik eğitim programının uygulamaya konulması
yoluyla geliştirmeyi amaçlayan program.
Koordine eden birim / Web sitesi
Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı / Okul Eğitimi B ö l ü m ü (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului /Direcţia pentru Învăţământ Preuniversitar)
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Slovenya
•

Okuma brövesi (Bralna znacka)
Program Süresi: 1960 itibariyle – devam ediyor
Okumayı, okuma kültürünü ve okuma bilincini genç okuyucular için teşvik eden çok disiplinli bir yaklaşım (aile okumasını ve çocuklar ve
gençler için boş zaman aktivitelerini teşvik eder).
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovenya Okuma Brövesi Topluluğu (Društvo Bralna značka Slovenije)
http://www.bralnaznacka.si/

•

Manca Kosir ile okuma (Beremo z Manco Kosir)
Program Süresi: 1999
Her yaşta yetişkinin okuma yapmasını teşvik etme ve onların zevk için okudukları kitaplar hakkında konuşmalarını cesaretlendirilme
amacıyla Slovenya genelinde okuma klüpleri organize edilmektedir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovenya Yetişkin Eğitimi Enstütüsü (Andragoski center RS)

•

Birlikte okuma and yazma (BIPS-Beremo in pišemo skupaj)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Günlük aile ortamında okuma ve yazmayı teşvik amaçlı projeler. Ebeveynler okuryazarlığın önemi hakkında bilgilendirilmekte ve
çocukların oyunbaz bir şekilde okuma yapması teşvik edilmektedir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovenya Yetişkin eğitim Enstütüsü (Andragoski center RS)

•

Bilgi ve zevk için okuma (BZZ-Branje za znanje in zabavo)
Program Süresi: 2009 itibariyle – devam ediyor
Eğitmenler az eğitimli ebeveynler ve onların çocuklarına okuryazarlık edinimi hakkında yardım etmek için eğitilir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovenya Yetişkin eğitim Enstütüsü (Andragoski center RS)

Slovakya
•

Okul kütüphanelerini elektronikleştirme ve tekrar canlandırma (Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc)
Program Süresi: 2006-2008
Program, kütüphane etkinliklerini diğer kütüphaneler ile işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayarak geliştirmeyi, kütüphanelere bilgi ve iletişim
teknolojileri ve internet bağlantısı sağlamayı, öğrenciler, eğitim personeli ve okul çalışanları için var olan kütüphane hizmetlerini
genişletmeyi ve iyileştirmeyi ve öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovak Pedagojik Kütüphane (Slovenská pedagogická knižnica)
www.spgk.sk

•

www.infolib.sk

Okul kütüphanesinin en ilgi çekici girişimi hakkında yarışma (Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice)
Program Süresi: 2008
Etkinlik, okul kütüphaneleri tarafından organize edilmiş ve bölgesel medya tarafından etkinliğin reklamı yapılıştır. Genel amaç kitaplar,
okul kütüphaneleri ve okuma ile iyi ve sürdürülebilir bir ilişkinin desteklenmesidir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovak Pedagojik Kütüphane (Slovenská pedagogická knižnica)
www.spgk.sk
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•

Okul kütüphanecilerini eğitme ulusal projesi (Národný projekt o vzdelávaní školských knihovníkov)
Program Süresi: 2008-2009
Okul kütüphanecileri için eğitim programı ve zorunlu okuma kitaplarının satın alınması.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovakya Eğitim Bakanlığı, Slovak Pedagojik Kütüphane (Ministerstvo školstva SR, Slovenska pedagogicka knižnica)

•

Nesir ve şiir okuma ulusal çocuk yarışması – Hviezdoslavov Kubín (Celoštátna súťaž v detskom a
umeleckom prednese prózy a poézie – Hviezdoslavov Kubin)
Program Süresi: 1960 itibariyle – devam ediyor
Öğrencileri edebi değerler, yaratıcılık, dil kültürü ile tanıştırma, onlarda şairane yetenekler geliştirme ve edebi okuma yapma amacıyla
ezberden nesir ve şiir okuma yarışması ve edebi metin okuması.
Koordine eden birim / Web sitesi
Slovakya Kültür Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı (Ministerstvo kultúry a Ministerstvo školstva SR); Organising body: Ulusal Aydınlanma
Merkezi, Bölgesel Aydınlanma Merkezleri, bölgesel eğitim otoriteleri (Národné osvetové centrum, Regionálne osvetové centrá, Krajské
školské úrady)
www.nocka.sk

Finlandiya
•

Okuma Hizmet Noktası (Lukineuvola)
Program Süresi: 2005-2008
Program ile öğrenme güçlüğü çeken insanlar için bölgesel destek ağları oluşturma ve güçlendirme ve öğrenme güçlükleri hakkında
genel farkındalığı arttırma amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, öğrenme güçlükleri hakkında destek, rehberlik ve tavsiye sağlayan bir tek
elden hizmet modeli yaratma ve farklı alanlarda çalışan profesyöneller için öğrenme güçlükleri ve disleksi hakkında eğitimler geliştirme
ve sunma amaçlanır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Fin Ulusal Eğitim Yönetim Kurulu – FNBE (Opetushallitus)
http://www.lukineuvola.fi/

•

Çocuklar, medya ve kütüphaneler 2009-2010 / Kütüphanelerin medya eğitim programı (Lapset, media ja
kirjastot)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Genelde çocuk ve gençlerle çalışan kütüphane profesyönellerine yönelik medya eğitim dersleri. Temel amaç çocuklarda medya
okuryazarlığı geliştirmek ve onlar için güvenli bir medya ortamı oluşturmakdır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Fin Kütüphane Derneği (STK) (Suomen kirjastoseura)
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/

•

http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Mediakasvatushanke#Mediakasvatushanke_2007_-_2008

Yetişkin göçmenler için okuryazarlık – AIKIS (Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus)
Program Süresi: 2008-2011
Göçmenler için Fince ve İsveççe elektronik dil öğrenimi ve test sistemleri geliştirme projelerini koordine eden program. Okuma yazma
zorluğu çeken cahil, okuyamayan yazamayan göçmenler için dil öğrenme materyallerini içerir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Fin Ulusal Eğitim Yönetim Kurulu – FNBE (Opetushallitus)
http://www.oph.fi/kehittamishankkeet/aikis

•

Roman Dilini tekrar canlandırma (Romanikielen kielipesätoiminta)
Program Süresi: 2009 itibariyle – devam ediyor
İnsanları toplayarak vasıflı bir öğretmenin rehberliği ile günlük olaylar hakkında Roman dilinde konuşmalarını sağlamak suretiyle
Finlandiya’da konuşulan Roman dilini tekrar canlandırmayı amaçlar.
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Koordine eden birim / Web sitesi
Fin Ulusal Eğitim Yönetim Kurulu – FNBE (Opetushallitus)

İsveç
•

Astrid Lindgren hatıra ödülü (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne)
Program Süresi: 2002 itibariyle – devam ediyor
Çocuk ve gençlik edebiyatına küresel olarak verilen en büyük ödüldür. Her yıl bir veya birden çok alıcı dilinden veya milliyetinden
bağımsız olarak ödüllendirilir. Yazarlar, çizerler, hikaye anlatıcıları ve teşvik ediciler ödüllendirilmek için uygundur. Ödülün amacı
çocuk edebiyatı ve gençlere yönelik edebiyata yönelik ilgiyi küresel olarak güçlendirmek ve arttırmak ve çocuk haklarını
güçlendirmektir.
Koordine eden birim / Web sitesi
İsveç Sanatlar Konseyi
http://www.alma.se/sv/

•

Kitap kataloğu (Barnbokskatalogen)
Program Süresi: Devam ediyor
İsveç Sanatlar Konseyi çocuklar ve gençler için yeni kitapların tanıtıldığı, uzmanlar tarafında seçilen 312 başlığın bulunabildiği yıllık bir
katalog basar. Bu yayın ücretsiz olarak genç hastalara tıbbi ve diş amelyatlarında, alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde çocuklara ve
gençlere vs. dağıtılarak okuma ve yerel kütüphane ve okullardaki etkinlikler desteklenir.
Koordine eden birim / Web sitesi
http://www.barnensbibliotek.se/Katalogen/Barnbokskatalogen/tabid/578/Default.aspx
www.kulturradet.se/en/In-English/

•

Yerel işbirliği (Lokalt samarbete)
Program Süresi: Devam ediyor
İsveç Sanat Konseyi bölgesel veya yerel projelere yıllık destek sağlar. 2011 yılı için bu gençler için e-kitap okuyucuları üzerine projeler
içermektedir. Bir başka örnek, İsveç Ulaşım Çalışanları Sendikası ve Otel ve Lokanta Çalışanları Sendikası tarafından profesyönel
şöförler için bölgesel halk kütüphanelerinin işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Yol lokantası kütüphaneleri/petrol istasyonu kütüphaneleri’
projesidir.
Koordine eden birim / Web sitesi
www.kulturradet.se/en/In-English/
http://www.transport.se/home/trp2/home.nsf/62d2d4d1f9589f77c1256c4800547126/e6acc
07a522e152ac12575d7002b6211?OpenDocument&Highlight=0,bibliotek

•

Çocuklar için tıbbi sağlık hizmetlerinde okuma (Läsfrämjande vid Barnavårdscentralen (BVC))
Program Süresi: Devam ediyor
Pek çok yerel idarede, tüm okul öncesi eğitim kurumları, yerel kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret eder ve personel okuma konusunda
işbirliği yapar. Pek çok yerel idare tüm çocukluk boyunca süren ve okul öncesi eğitim kurumları, kütüphaneler, okul kütüphaneleri, okul
öncesi sınıf organizatörleri, okullar ve çocuk medikal hizmetlerinin işbirliği sağlanarak organize edilen okuryazarlık destek programları
yürütür. İşbirliği aileye yeni doğan çocuklarını sağlık taraması için bir sağlık kliniğine getirdiklerinde bir kitap hediye edilmesiyle başlar.
Okul öncesi eğitim süresi boyunca klinik personeli aileye çocuğun dil gelişimi ve çocuğa kitap okumanın önemi hakkında bilgi verir.
Sağlık klinikleri, ailelere yerel kütüphaneyi tanımaya davet etme veya başka pek çok şeyin yanı sıra aile grup organizasyonları
düzenleyebilir.
Koordine eden birim/ Web sitesi
www.kulturradet.se/en/In-English/

•

McDonald’s’da kitaplar (Barn- och bilderböcker i Happy Meal på Mcdonald's)
Program Süresi: Devam ediyor
Her yıl Ekim ayında, İsveç McDonald’s ve ‘Okuma hareketi’ çok sayıda çocuk kitabı dağıtmak için işbirliği yapar. Happy Meal satın
alan müşterilere bir kitap hediye edilir. Kitaplar köklü İsveç yazarının ve çizerlerin yeni kitaplarıdır. Okuma hareketi 1999 yılında
kurulmuş olup, alanındaki diğer oyuncularla işbirliği yaparak okumayı uyarma üzerine projelerde çalışmaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
www.larforlivet.nu/
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Birleşik Krallık – İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda (2)
•

İngiltere – Başarı için oynamak
Program Süresi: 1997 itibariyle – devam ediyor
Genelde 10-14 yaş arası, okulda başarısız olma riski bulunan gençleri geniş spor yelpazesinin uyarıcı etkisini kullanarak motive etme
amacıyla profesyonel spor kulüplerinde okuma destek merkezleri kurma. Başarı için oynamak, özellikle sayılardan anlama ve
okuryazarlık alanlarında eğitim standartlarını yükseltme ve başarısız öğrencileri yaşlarından beklenen başarı seviyesine yaklaştırma
konularında katkıda bulunmayı hedefler.
Koordine eden birim / Web sitesi
Operasyonel ve sevkiyat yönleri: Rex Hall İşortakları,bir eğitim danışma kurumu. Finansman devlet, lokal otoriteler ve ev sahibi spor
kulübü arasında üç yollu bir ortaklıktır. Pek çok merkez aynı zamanda yerel ticari sponsorlar tarafından da desteklenmektedir.
www.playingforsuccessonline.org.uk

•

İngiltere ve Galler – Aile okuryazarlık programları
Program Süresi: 2001 itibariyle – devam ediyor, fakat yerel seviyede girişimler 2001’den önce de vardı
Aile bireylerini beraber öğrenmeye cesaretlendirmek ve mümkün olduğu yerlerde yetişkin ve çocukları daha ileri eğitim almaya
yönlendirmek.
Koordine eden birim / Web sitesi
İngiltere’de aile okuryazarlık programları, devletin yaşam için beceriler stratejisinin bir kısmını oluşturan aile okuryazarlık, dil ve
sayılardan anlama programlarının bir dalıdır. Devlet tarafından finanse edilen bir kurum olan Öğrenme ve Beceriler Konseyi’nin yerel
otoritelere sağladığı ödenekler ile finanse edilirler. Programlar, okullarda, çocuklar için emin başlangıç merkezlerinde, kütüphanelerde,
aile merkezlerinde, öğrenci havale birimlerinde, genç ebeveyn projelerinde ve gençlik merkezlerinde çok sayıda sağlayıcı tarafından
yürütülür.
•

İngiltere ve Galler – Bookstart/Kitaba Başlama

Program Süresi: 1992 (yerel pilot proje olarak) itibariyle – devam ediyor. Booktime ve Booked Up
kampanyaları 2005 yılından beri uygulanmaktadır
Bookstart, Birleşik Krallık’ta yaşayan her bebeğe 7 aylıkken, 18 aylıkken ve 3 yaşında ücretsiz kitap paketleri vermeyi amaçlamaktadır.
Kitapların önemini teşvike etme ve bebeklerle kitap paylaşımının, ebeveyn çocuk bağlanımını güçlendirme, duygusal zeka gelişimini
teşvik etme, iyi iletişim ve dinleme becerileri geliştirme ve erken okuryazarlığın altyapısını oluşturma gibi faydalarını teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Bookstart, gelişimin temel aşamalarında ücretsiz kitap sunan ulusal, evrensel bir teklifin başlangıcıdır; Booktime
çocukları okula başladıktan kısa bir süre sonra ve Booked up çocukları ortaokulun ilk sınıfında hedef alır. Posta Kutusu Kulübü yerel
otorite bakımı altındaki çocukları hedef alır. Uzman kitapları da göremeyen veya kısmi görüşlü (‘Booktouch’) çocuklar ile duyamayan
çocuklara (‘Bookshine’) sağlanır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Koordinatör bağımsız bir hayır kurumu olan Booktrust’dır. Bookstart kampanyasını da içeren evrensel kitap hediye etme projeleri
İngiltere’de Çocuklar, Okullar ve Aileler Departmanı tarafından, Galler’de Galler Meclis Devleti tarafından ve Kuzey İrlanda’da Eğitim
Bakanlığı tarafından maddi destek almış ve çocuk yayınevleri ve kitapçıları tarafından desteklenmiştir.
www.booktrust.org.uk / www.bookstart.co.uk

•

İngiltere ve Galler – 2008 ulusal okuma yılı
Program Süresi: 2008
‘2008 Ulusal Okuma Yılı’ İngiltere’de okuma kültürünü geliştirmek, aile ve ötesinde okumayı teşvik etmek ve okuyuculardan meydana
gelen bir ulus yaratmak üzere ulusal bir kampana idi. Aynı zamanda Galler de kendi 2008 Ulusal Okuma Yılı’nı yürüttü. Her iki
kampanya da toplum tabanlı okuma aktivitelerini stimüle etmeyi ve aynı zamanda ulusal medya kampanyaları yürütmeyi ve yerel
otoriteleri kendi okuma stratejilerini geliştirmek için cesaretlendirmeyi amaçladı.
Koordine eden birim / Web sitesi
İngiltere’de Çocuk Okulları ve Aileler Departmanı yıl çalışmalarını yürütmek üzere Ulusal Okuryazarlık Tröstü’ne Okuma Ajansı’nın lider
ortaklığı ile yetki verdi. Galler’de Ulusal Okuma yılı Galler Meclis Devleti tarafından finanse edildi ve Galler Kitap Konseyi tarafından
koordine edildi.

(2) Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda): Bu bilginin referans tarihi 2009/10’dan 31 Mart 2010’a kadardır.
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•

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda – Yaz okuma meydan okuması
Program Süresi: 1998 itibariyle – devam ediyor
Çocukları (4 ile 11 yaş arasında) okuldaki düzenli okuma etkinliklerinin yokluğundan kaynaklanan okuma beceri kaybının yaşandığı
uzun yaz tatili boyunca kütüphaneye giderek altı adet kitap okumaları için teşvik etme. Meydan okuma, okullarda yaz tatili öncesinde
teşvik edilmektedir. Her yıl farklı bir teması vardır ve etiketler, blog yazılabilir bir web sitesi ve kütüphanelerin yürüttüğü oyun ve yaratıcı
aktiviteler gibi etkileşimli materyaller kullanır.
Koordine eden birim / Web sitesi
İngiltere’de, İngiltere Sanatlar Konseyi ve İngiltere Müzeler, Kütüphaneler ve Arşivler Konseyi, Gallerde Galce Kitap Konseyi ve Kuzey
İrlanda’da Kütüphaneler NI tarafından desteklenen Okuma Ajansı tarafından koordine edilmektedir.
www.okumaagency.org.uk / www.summerokumachallenge.org.uk

•

Kuzey İrlanda – Çocuk Kitapları Festivali
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
İrlanda (IE) açıklamasına bakınız
Koordine eden birim / Web sitesi
Çocuk Kitapları Festivali Kuzey İrlanda Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Birleşik Krallık – İskoçya
•

İskoç Kitap Tröstü
Program Süresi: 2007 itibariyle – devam ediyor
Okumayı teşvik edici çok sayıda girişim ve aktiviteye finansman sağlayan, onları yürüten ve onların tanıtımını yapan organizasyon
(örneğib Bookbug, İskoç Kitap Tröstü’nün Erken Yıllar Programı). İskoç edebiyatını teşvik etmeyi, yetişkin ve çocukları okumaya,
yazmaya ve kitaplaran ilham almaya cesaretlendiren yenilikçi projeler yaratmayı amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
İskoç Kitap Tröstü
http://www.scottishbooktrust.com/

•

Yaz okuması
Program Süresi: Mart 2010 – Ağustos 2010
Genel toplumda okumayı teşvik etme, okuma tercih ve tecrübelerini genişletme ve kütüphanelere yeni insan grupları çekme amacıyla
İskoç kitaplarını (bir halk oylaması ve kitap teşvik etkinlikleri içeren) teşvik programı.
Koordine eden birim / Web sitesi
İskoç Kütüphane ve Bilgi Konseyi
www.slainte.org.uk

•

SPL (İskoç Prömiyer Ligi) okuma yıldızları
Program Süresi: Mart 2009. Faz iki Aralık 2009’da başladı.
Okuma konusunda desteğe ihtiyaç duyan aileleri pozitif ve arkadaş canlısı bir çevreye çekmek için profesyonel futbolun motive edici
gücünü kullanmayı amaçlayan etkinlikler.
Koordine eden birim / Web sitesi
İskoç Kütüphane ve Bilgi Konseyi
www.slainte.org.uk

•
Kütüphanelerde ICT uygulamaları diploması: Okuyucu geliştirmeyi destekleme; İskoç Kalifikasyon Otoritesi
(SQA) ; Yüksek Ulusal Birim, İskoç Kredi ve Kalifikasyon Çerçevesi yedinci seviye
Program Süresi: 2005 itibariyle – devam ediyor
Kütüphane personeline ücretsiz çevrimiçi eğitim. Kütüphane personeli için okuyucu geliştirme konusunda ehliyet ve tazeleyici öğrenme
sağlamayı amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
İskoç Kalifikasyon Otoritesi ve İskoç Kütüphane ve Bilgi Konseyi
www.ictl.org.uk; www.sqa.org.uk; www.scqf.org.uk
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İzlanda
•

Kitap haftası (Vika bókarinnar)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Nisan ayında bir hafta kitap haftası olarak adlandırılmaktadır. Bu hafta kitaplara ve okumaya adanmaktadır. Ülkedeki tüm aileler kitap
alımında kullanabilecekleri bir indirim çeki alır. Amaç, özellikle çocuk ve ergenlerde kitap satın almayı ve okuryazarlığı arttırmaktır.
Koordine eden birim / Web sitesi
İzlanda yayınevleri derneği (Félag íslenskra bókaútgefenda)
http://www.bokautgafa.is

Lihtenştayn
•

Lesesäcke / Leseweg / Lesewurm – Quartett
Program Süresi: 2004 itibariyle – devam ediyor
Program, ilkokul çocuklarına her okuduğu kitap için bir paso ve pullar vererek okumayı teşvik eder. Buna ek olarak, belli sayıda kitap
okuyan çocuklara verilmek üzere oyun kartları (Quartett) da tasarlanmıştır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ebeveyn Dernekleri Federasyonu, EFFECT Kurumu ve Eğitim Bakanlığı (Dachverband der Elternvereinigungen in Zusammenarbeit mit
der EFFECT Stiftung und dem Schulamt (SA)) ile işbirliği yaparak
http://www.dev.li/ueber-uns.html; http://www.effect.li/

•

http://www.sa.llv.li/

http://www.llv.li/pdf-llv-sa-schule_
heute_05-03.pdf (p. 25)

Ulusal Kütüphane’nin halkla ilişkiler faaliyetleri (Public Relation Aktiviäten der Landesbilbiothek)
Program Süresi: Devam ediyor
Program ile okumayı teşvik, insanları kütüphaneye çekme ve kısıtları aşma amaçlanmaktadır. Bu, sergiler, okumalar, tiyatro okumaları,
konserler, kütüphane turları, konuşmalar, film gösterimleri, çalıştaylar, vs. içerir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Kütüphane, kamu kurumları ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak (Landesbibliothek, in Zusammenarbeit mit öffentlichen und
privaten Institutionen)
http://www.landesbibliothek.li/

•

Okuma yazma bilmeme – Okuma ve yazma güçlükleri (Illetrismus / Lese- und Schreibschwäche)
Program Süresi: 2006 itibariyle – devam ediyor
Halka ve ilgili enstitülere okuma yazma bilmeme hakkında bilgi sağlama amaçlı bir program; bölgedeki kurslar hakkında bilgi veren bir
telefon hattı; okuma ve yazma bilmeyenlere kurslar; önleme.
Koordine eden birim / Web sitesi
Yetişkin Eğitimi Kurumu (Stiftung Erwachsenenbildung), Kültürler arası Eğitim Derneği (Verein für Interkulturelle Bildung)
http://www.erwachsenenbildung.li/
http://www.vib-li.com/

•

Dinlemeden okumaya. ‘Okul ve toplum kütüphaneleri forumunun’ bir etkinliği (Ton ab, Buch auf – Vom Hören
zum Lesen. Eine Veranstaltung des "Forums Schul- und Gemeindebibliotheken")
Program Süresi: Devam ediyor
Öğrenciler, gençler ve yetişkinler için okumayı kitap paketleri, CDler, CD çalarlar ve bir kitapçık sunma yoluyla teşvik etmeyi amaçlayan
bir girişim. Her kitap, kitabın ilk 15 dakikasının okunduğu bir CD ile beraber gelmektedir. 15 dakikadan sonra okuma biter ve dinleyici
hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmek için kitabı okumaya davet edilir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Ulusal Kütüphane (Landesbibliothek)

http://www.landesbibliothek.li/
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Norveç
•

Okuma yılı 2010 (Leseåret 2010)
Program Süresi: 2010
Genel amaç tüm ülkede okuma yeterliliğini güçlendirmek için ulusal, kapsamlı bir okuma politikası oluşturmaktır. Öğrenme ve tecrübe
için okuma yeteneklerini arttırarak herkese toplum içerisinde iştirak imkanı sağlar ve böylece demokrasiyi güçlendirir. Ana hedef az
okuyan yetişkinlerdir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Norveç Arşiv, Kütüphane ve Müze Yetkilisi (ABM-utvikling)
http://www.abm-utvikling.no/?set_language=en

•

Yaratıcı öğrenme – Eğitimde sanat ve kültür 2007-2010 (Skapende læring – kunst og kultur i opplæringen
– 2007-2010)
Program Süresi: 2007-2010
Çocuklar ve kreş, ilköğretim, orta öğretim ve daha yüksek eğitim kurumları çalışanları ve öğrencileri arasında sanat, kültür, estetik ve
yaratıcılık yeterliliğini geliştirmek amaçlı stratejik plan.
Koordine eden birim / Web sitesi
İlk ve Orta Eğim ve Öğretim Direktörlüğü (Utdanningsdirektoratet), Eğitimde Sanat ve Kültür için Ulusal Merkez’in (Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen) işbirliği ile Bodø Universitesi Kolleji’nde (Høgskolen I Bodø).
http://kunstkultursenteret.no//index.php?page=content&id=17

•

http://www.hibo.no/index.php?lang=eng

Okul kütüphanelerini geliştirme programı (Program for skolebibliotekutvikling)
Program Süresi: 2009-2013
Program okul kütüphanelerini, okuma yazma becerilerini ve okuryazarlığı gelistirme için kullanmayı teşvik etme amaçlıdır. Aynı
zamanda öğretmenler, okul müdürleri ve okul kütüphanecilerinin kütüphane planlama ve kullanma hakkındaki yeterliklerini geliştirme de
düşünülmüştür.
Koordine eden birim / Web sitesi
Agder Üniversitesi (Universitetet i Agder), İ lk ve Orta Eğitim ve Öğretim Direktörlüğü’nün (Utdanningsdirektoratet) talimatlarıyla.
http://www.uia.no/en

http://skolebibliotek.uia.no/program-for-skolebibliotekutvikling

Türkiye
•

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası
Program Süresi: 2001-2008
Yaygın eğitim kurumlarında, okumamış vatandaşların eğitimlerini tamamlamalarına yönelik ve onlara gelir sağlayabilecek meslek ve
becerileri kazandıracak programlar. Kampanya, aynı zamanda okul dışındaki çocukları okul sistemine almayı da amaçlamaktadır.
Koordine eden birim / Web sitesi
Cumhurbaşkanlığı

•

Ana-Kız Okuldayız Kampanyası
Program Süresi: 2008-2012
Özellikle fakir, önceden eğitim almamış ve ilköğretim çağını geçmiş genç kızlar ve kadınlar olmak üzere üç milyon insana okuryazarlık
öğretmek amaçlı yaygın eğitim kurumlarında yapılan programlar.
Koordine eden birim / Web sitesi
Emine Erdoğan ve Halk Bankası

•

Türkiye Okuyor Kampanyası
Program Süresi: 2008-2010
Okuryazarlık seviyesini arttırma, yetişkin okuryazarlık kurslarını destekleme, okuma kültürü oluşturma, bilgisayar okuryazarlığını arttırma.
Koordine eden birim / Web sitesi
Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı. Aktiviteler valilikler tarafından koordine edilmektedir. Her valiliğin
kendi web sitesi bulunmaktadır.
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Şimdi Okuma Zamanı
Program Süresi: 2010 itibariyle – devam ediyor
Bu geniş ölçekli kampanyada toplumun tüm seviyeleri için çocuklar ve gençliğin erken yaşlarında okuma alışkanlığı kazandırılarak
okumanın arzulanan entelektüel Türk toplumunun doğal bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu, bir yıl pilot uygulaması olan iki
yıllık bir projedir.
Koordine eden birim / Web sitesi
Milli Eğitim Bakanlığı
http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/

Ek Bölüm 1.2 / O ku ma müf red at ı ve r es mi e sas la rı n k ar ş ıl aş t ı r mal ı an al i zin de
kul l an ı la n d ok ü manl arın l i st e s i
Aşağıdaki tüm bağlantılara 28 Şubat 2011 tarihinden önce erişilmiştir.

Belçika – Fransız Topluluğu
•

Socles de compétences [Temel Yetenekler] (1997) [Çevrimiçi]
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737&navi=295
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

2 ½-14

Belçika – Almanca konuşan Topluluk
•

Dekret über die festlegung der entwicklungsziele für den kindergarten [Okul öncesi eğitim için gelişmeye
yönelik hedefleri ortaya koyan kararname] (2002) [Çevrimiçi]
http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/1999_2004/31213.pdf]
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6

Dekret zur festlegung von kernkompetenzen und rahmenplänen im unterrichtswesen [ Eğitimde gerekli
becerileri ve müfredat esaslarını ortaya koyan kararname] (2008) [Çevrimiçi]
http://www.dgparlament.be/PortalData/4/Resources/Datenbank/2004_2009/2007-2008_BR_127__50230doc.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-14

Belçika – Flaman Topluluğu
•

Kreş eğitimi için gelişmeye yönelik hedefler (01/09/1998) [Çevrimiçi]
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/nursery/nurserydutch.htm
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

2 ½-6

Temel ilköğretim için nihai hedefler (01/09/1998) [Çevrimiçi]
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/primary/primdutch.htm
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-12

Birinci derece orta öğretim için nihai hedefler. A-stream (01/09/2002) [Çevrimiçi]
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/english/corecurriculum/secondary/1grade/astream/dutch.htm
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-14

Bulgaristan
•

Програма за подготвителна група/клас [Hazırlık sınıfı için program] (2003)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5-7

Учебни програми по български език и литература от 1 до 4 клас [1-4. yıllar için Bulgar dili ve
edebiyatı çalışma programları] (2001-2003)
Eğitim seviyesi(ler):
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ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-11

Ekler

•

Учебни програми по български език и литература от 5 до 8 клас [5-8. yıllar için Bulgar dili ve
edebiyatı çalışma programları] (2001)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-15

Çek Cumhuriyeti
•

Okul öncesi eğitim için çerçeve eğitim programı (2005) [Çevrimiçi]
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6

İlköğretim için çerçeve eğitim programı (2007) [Çevirimiçi]
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_ZV_EN_final.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-15

Danimarka (3)
•

Fælles mål 2009 Dansk [Danimarkalılar için ortak hedefler 2009] (2009) [Çevrimiçi]
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20Maal%202009%20-%20Dansk.aspx
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-16

Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) (BEK nr 748)
[ 'folkeskolens' dersleri için birinci sınıftan son sınıfa kadar amaç ve hedeflerin tarifi (BEK Nr 748)]
(13/07/2009)] [Çevrimiçi]
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125973
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-16

Almanya
•

Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Primarbereich [ İlkokul seviyesinde Almanca dersi eğitim
standartları] (2005) [Çevrimiçi]
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1970/1970_07_02_Empfehlungen_Grundschule.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-10

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Hauptschulabschluss [ Haupschule’yi bitirme sertifikası için
Almanca dersi eğitim standartları] (2005) [Çevrimiçi]
http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-16

• Bildungsstandards im Fach Deutsch für den mittleren Schulabschluss [Realschule’yi bitirme sertifikası için
Almanca dersi eğitim standartları] (2004) [Çevrimiçi]
http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-16

Estonya
•

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava [Okul öncesi çocuk bakımı kurumları için ulusal müfredat] –
Cumhuriyet Hükümeti Düzenlemesi No. 87 of 29 Mayıs 2008 [Çevrimiçi]
http://www.estlex.com/tasuta/?id=7&aktid=95663&fd=1
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-7

(3) Başka bir döküman ISCED 0 (Bekendtgørelse om undervisning i børnehaveklassen (BEK nr260) [Okul öncesi sınıflarda eğitime
yönelik esaslar (BEK nr 260)] (31/03/2009)) seviyesinde okuma öğretimine değinmektedir. Bakınız https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=124094.Bu döküman okuma müfredatıkın kıyaslamalı analizinde kullanılmamıştır.
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•

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava [ Temel okullar ve üst ortaokullar için ulusal müfredat]
Cumhuriyet Hükümeti Düzenlemesi No. 56 of 25 Ocak 2002 [Çevrimiçi]
http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=46197&akt_id=46197
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-18

İrlanda
•
•
•
•

Aistear – Erken çocukluk müfredat çerçevesi- Prensipler ve temalar (2009)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

0-6

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-12

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-12

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-12

İlkokul müfredatı – Giriş (1999)
İlkokul müfredatı – İngiliz dili (1999)
İlkokul müfredatı – İngilizce öğretmenliği esasları (1999)
Eğitim seviyesi(ler):

•

İngilizce: Ek Destek Materyali- İngilizce Müfredatının Yapısı (2005) [Çevrimiçi]
http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/PSC/PCRsupportmaterials.pdf [14 Aralık 2010 tarihinde erişildi]

• Junyor sertifikası – İngilizce ders
programı
•

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-12

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-15

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-15

Junyor sertifikası – İngilizce – Öğretmenler için esaslar
Eğitim seviyesi(ler):

Yunanistan
•

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων των Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) υποχρεωτικής εκπαίδευσης [Zorunlu
eğitim için müfredat çerçevesi] (2003) [Çevrimiçi]
www.pi-schools.gr/programs/depps/index_eng.php
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1- 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-14

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράµµατα για το νηπιαγωγείο [Okul
öncesi eğitim için müfredat çerçevesi ve dest müfredatı] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-5

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και το αναλυτικό πρόγραµµα της Ελληνικής
γλώσσας για το δηµοτικό σχολείο [İlkokul için müfredat çerçevesi ve dest müfredatı] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-11

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και το αναλυτικό πρόγραµµα της Ελληνικής
γλώσσας για το γυµνάσιο [Lise için müfredat çerçevesi ve ders müfredatı] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-14

Oδηγός Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί Σχεδιασµοί και ∆ηµιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Okul öncesi
eğitim öğretmenleri rehberi: Eğitim planları ve yaratıcı Öğrenme Çevreleri] (2003) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/nipi/nipi_1_140.pdf
Eğitim seviyesi(ler):
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ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-5

Ekler

•

Γλώσσα Α’ ∆ηµοτικού: Γράµµατα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Dil
Dimotiko’nun 1. Derecesi: Harfler, Kelimeler ve Hikayeler, Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_a/ekp.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6

Γλώσσα Β’ ∆ηµοτικού: Ταξίδι στον κόσµο της Γλώσσας, Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Dil
Dimotiko’nun 2. Derecesi: Dil Dünyasında Yolculuk, Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_b/dask/dask_1_56.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7

Γλώσσα Γ’ ∆ηµοτικού: Τα Απίθανα Μολύβια Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Dil Dimotiko’nun 3.
Derecesi: Muhteşem Kalemler, Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_c/c_dask.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

8

Γλώσσα ∆’ ∆ηµοτικού: Πετώντας µε Λέξεις, Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Dil Dimotiko’nun 4.
Derecesi: Kelimelerle uçmak, Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_d/dask/s_1_56.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

9

Γλώσσα Ε’ ∆ηµοτικού: Της Γλώσσας Ρόδι και Ροδάνι, Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες [Dil
Dimotiko’nun 5. Derecesi :Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_e/e_dask.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10

Γλώσσα ΣΤ’ ∆ηµοτικού: Λέξεις…Φράσεις…Κείµενα, Βιβλίο ∆ασκάλου, Μεθοδολογικές Οδηγίες Dil
Dimotiko’nun 6. Derecesi : Kelimeler, Deyimler, Metinler, Öğretmen Kılavuzu] (2006) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/glossa_st/st_mat_3.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11

Νεοελληνική Γλώσσα, Α’Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού [Modern Yunan Dili, 1. Seviye Lise, Öğretmen
Kılavuzu] (2005) [Çevrimiçi]
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_a/VIVLIOEK.PDF
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12

Νεοελληνική Γλώσσα, Β’Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού [Modern Yunan Dili, 2. Seviye Lise, Öğretmen
Kılavuzu] (2005) [Çevrimiçi]

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_b/EKPAIDEU/1-104.PDF

Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

13

Νεοελληνική Γλώσσα, Γ'Γυµνασίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Modern [Modern Yunan Dili, 3. Seviye Lise,
Öğretmen Kılavuzu] (2005) [Çevrimiçi]

http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/glossa_c/VIVLIOEK.PDF

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

14

İspanya
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (3 Mayıs tarihli, 2/2006 sayılı Eğitim Yasası ) (2006)
[Çevrimiçi]

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

Eğitim seviyesi(ler):
•

ISCED 0-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

0-18

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se esTablocen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación infantil (Okul öncesi eğitimin ikinci dönemi temel müfredatını saptayan 29
Aralık tarihli 1630/2006 sayılı Kraliyet Kararnamesi) (2006) [Çevrimiçi]
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
Eğitim seviyesi(ler):
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ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

0-6 (3-6)
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•

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se esTablocen las enseñanzas mínimas de
la Educación primaria (İlköğretimin asgari temel müfredatını saptayan 7 Aralık tarihli 1513/2006 sayılı
Kraliyet Kararnamesi) (2006) [Çevrimiçi]
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf

Eğitim seviyesi(ler):
•

Real

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-12

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se esTablocen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (Zorunlu orta öğretimin asgari temel
müfredatını saptayan 29 Aralık tarihli 1631/2006 sayılı Kraliyet Kararnamesi ) (2006) [Çevrimiçi]
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-16

Fransa
•

Programme de l'école maternelle et élémentaire [ Okul öncesi eğitim ve ilköğretim müfredatı] (Hors série
N°3 du 19 juin 2008) [Çevrimiçi]

http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm

Eğitim seviyesi(ler):
•

ISCED O-1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

2 ½-11

Programmes du collège, Programmes de l’enseignement du français [Fransızlar için alt orta öğretim
müfredatı] Bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008 (numéro hors série) [Çevrimiçi]
http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-15

Programme et Accompagnement français [Rehber eşliğinde Fransızca ] (New edition 2004) [Çevrimiçi]
http://www.cndp.fr/produits/detailsimp.asp?Ref=755A1020
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-15

Socles de compétences [Temel beceriler] (Décret du 11 juillet 2006) [Çevrimiçi]
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

2 ½-15

İtalya
•

I nuovi ordinamenti scolastici Norme. Indicazioni. Commenti. [Yeni okul organizasyonu, kurallar, tavsiyeler,
yorumlar] (2004) [Çevrimiçi]
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma/allegati/booklet_steso.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-14

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. [Okul öncesi eğitim ve
eğitimin ilk dönemi için müfredat] (2007) [Çevrimiçi]
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir_310707.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-14

Kıbrıs
•

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2002-2007 tekrar basım. Analytika Programmata Dimotikis Ekpaidefsis [Okul
öncesi eğitim müfredatı]. Lefkoşa: Eğitim ve Kültür Bakanlığı.
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-5

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2002-2007 tekrar basım. Analytika Programmata Dimotikis Ekpaidefsis
[İlköğretim müfredatı]. Lefkoşa: Eğitim ve Kültür Bakanlığı.
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5.8 to 11.8

Analytika Programmata Gymnasiou [Ortaöğretim müfredatı] (2006) [Çevrimiçi]
http://www.moec.gov.cy/dme/analytika.html
Eğitim seviyesi(ler):

194

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-15

Ekler

•

İlköğretim için müfredat çerçevesi ve ilköğretim dil eğitimi müfredatı (Yunanistan) (2003)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

8

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

9

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12

Hedef Yaş-Grup (yıl):

13

Hedef Yaş-Grup (yıl):

14

Modern Yunan Dili, 2. Seviye Lise, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2005)
Eğitim seviyesi(ler):

•

6

Modern Yunan Dili, 1. Seviye Lise, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2005)
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

Dil Dimotiko’nun 6. Derecesi : Kelimeler, Deyimler, Metinler, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Dil Dimotiko’nun 5. Derecesi :Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

12-14

Dil Dimotiko’nun 4. Derecesi : Kelimelerle uçmak, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

Dil Dimotiko’nun 3. Derecesi : Muhteşem Kalemler, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Dil Dimotiko’nun 2. Derecesi : Dil Dünyasında Yolculuk, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

6-11

Dil Dimotiko’nun 1. Derecesi : Harfler, Kelimeler ve Hikayeler, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

Lise için müfredat çerçevesi ve dil eğitimi müfredatı (Yunanistan)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

ISCED 2

Modern Yunan Dili, 3. Seviye Lise, Öğretmen Kılavuzu (Yunanistan) (2005)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Letonya
•

Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm [Okul öncesi eğitim kurumları için okul
öncesi eğitim programı] (1998) [Çevirimiçi]

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politics/izglitiba/vispareja-izglitiba/pirmsskolas-izgl.html
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6

Latviešu valoda. Mācību priekšmeta standarts 1.-9. klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Leton dili. 1-9. sınıflar için ders
standartları. Devlet temel eğitimi ve temel eğitim dersleri standartları üzerine düzenlemeler. Bakanlar
Kurulunun 1027 sayılı düzenlemeleri], Riga, 2006.
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-15

Literatūra. Mācību priekšmeta standarts 4.-9. Klasei. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. MK not. Nr. 1027 [Edebiyat. 4-9. sınıflar için ders
standartları. Devlet temel eğitimi ve temel eğitim dersleri standartları üzerine düzenlemeler. Bakanlar
Kurulunun 1027 sayılı düzenlemeleri], Riga, 2006
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-15

Litvanya
•

Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai [Genel Programlar ve Eğitim Standartları] (8 Ağustos
2003) [Çevrimiçi]
1) http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf;
2) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2=
Eğitim seviyesi(ler):

195

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5 -16
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•

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, [İlköğretim ve alt orta öğretim genel programları], (26
Ağustos 2008) [Çevrimiçi]
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm; http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf;
http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2008-12-08-ISAK-3379(2).doc;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=282015&p_query=&p_tr2]
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-16

Lüksemburg
•

Plan

d'études
de
l'enseignement
fondamental
[Temel eğitim için çalışma planları] (Journal
Officiel du Grand-Duché de Lüksemburg, Memorial A, No 184) (2009) [Çevrimiçi]
http://www.men.public.lu/priorites/ens_fondamental/090723_bibliotheque/090908_rgd_plan_etudes.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-11

Développement des capacités, connaissances, attitudes et compétences de l’enfant dans l’éducation
préscolaire [Okul öncesi eğitimi alan çocukların yetenek, bilgi, yaklaşım ve yeterliklerinnin geliştirilmesi]
(2004)
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0-1

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-5

Kompetenzorientierter Deutschunterricht in der Sekundarschule [ Ortaöğretim seviyesinde – ortaöğretim ve
teknik ortaöğretim, yeterlilik amaçlı Almanca] (2007) [Çevrimiçi]
http://www.men.public.lu/publications/syst_educatif_luxbg/langues/
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

13-14

Macaristan
•

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja [Okul öncesi eğitim temel programı] (1996) [Çevrimiçi]
http://www.okm.gov.hu/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6

A Nemzeti Alaptanterv [Ulusal temel müfredat] (2003 – en son 2008’de değişti) [Çevrimiçi]
http://www.okm.gov.hu/; http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=137&articleID=6994&ctag=articlelist&iid=1
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-18

• Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára [1-4. sınıflar için müfredat çerçevesi]
(2008)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-10

Malta
•

Linji Gwida u Suġġerimenti għall-Implimentazzjoni tal-Kurrikulu fil-Kindergarten [ Kreşlerde müfredatın
uygulanması için esas ve tavsiyeler] (2002)
Eğitim seviyesi(ler):

•

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-4

Malti – Sillabu tal-Iskejjel Primarji [İlkokulllar için Malta ders programı] (2005) [Çevrimiçi]
http://www.curriculum.gov.mt/primary_syllabi.htm
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

ISCED 0-1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5-10

Malti – Sillabu tal-Iskejjel Sekondarji [Ortaokulllar için Malta ders programı] (2009) [Çevrimiçi]
http://www.curriculum.gov.mt/docs/syllabus_malti_2010_2011.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-16

Hollanda
•

İlköğretim temel hedefleri (2006) [Çevirimiçi] http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
Eğitim seviyesi(ler):

196

ISCED 0-1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4 to 12

Ekler
•

Ortaöğretim ek temel hedefleri (2006) [Çevrimiçi]
http://english.minocw.nl/documenten/core%20objectives%20secondary%20eğitim.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12 to 15/16

Referentiekader taal and rekenen- Referentieniveaus [Dil ve aritmetik için referans çatısı] (Ocak 2010)
[Çevrimiçi]
http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-15

Avusturya
•

Lehrplan der Volksschule, Lehrstoff und didaktische Grundsätze der verbindlichen Übungen der
Vorschulstufe, Sprache und Sprechen, Vorbereitung auf Lesen und Schreiben [İlköğretim ve okul öncesi
eğitimin son yılı için müfredat: Dil ve konuşma, okuma ve yazmaya hazırlık] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3921/VS6T_Sprache.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0-1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5-10

Lehrplan der Volksschule – Deutsch, Lesen, Schreiben [İlköğretim müfredatı: Almanca, okuma, yazma]
(2003) [Çevrimiçi]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/3994/VS7T_Deutsch.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

Lehrpläne
für
die
Pflichtgegenstände
Neuer Lehrplan
der
HS
(Hauptschule)
[Zorunlu dersler için müfredat, Almanca (HS) (2000 – en son 2008’de değişti] [Çevrimiçi]

6-10

Deutsch

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/886/hs22.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-14

Lehrpläne für die Pflichtgegenstände Lehrpläne der AHS-Unterstufe: Deutsch [Zorunlu dersler için
müfredat, Almanca (AHS) (2000 – en son 2008’de değişti] [Çevrimiçi]
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/781/ahs7.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-14

Bildungsstandards [Eğitim standartları] (2009) [Çevrimiçi]
http://www.bifie.at/sites/default/files/VO_BiSt_Anlage_2009-01-01.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-14

• Grundsatzerlass Leseerziehung [Çapraz müfredat boyutu] (1999 – en son 2002’de değişti) [Çevrimiçi]
http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/Leseerziehung1594.xml
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-18

Polonya
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik nr 1–
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego); [Belirli okul tiplerinde verilen
okul öncesi ve genel eğitim temel müfredatı üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 23 Aralık 2008 tarihli
düzenlemesi. (Ek 1 – Okul öncesi eğitim okulları, ilkokullardaki okul öncesi eğitim sınıfları ve diğer okul
öncesi eğitim türleri için temel müfredat)]. (2008) [Çevrimiçi]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Eğitim seviyesi(ler):

197

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6
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•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 2
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych) [Belirli okul tiplerinde verilen
okul öncesi ve genel eğitim temel müfredatı üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 23 Aralık 2008 tarihli
düzenlemesi. (Ek 2 – İlköğretim okullarında verilen genel eğitim müfredatı)] (2008) [Çevrimiçi]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Załącznik Nr 4
– Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego); [Belirli okul
tiplerinde verilen okul öncesi ve genel eğitim temel müfredatı üzerine Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 23 Aralık
2008 tarihli düzenlemesi. (Ek 4 – Liseler ve Olgunluk sınavının geçilmesi üzerine Olgunluk sertifikası
veren ileri liseler için temel müfredat)] (2008) [Çevrimiçi]
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=26&Itemid=49
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

13-18/19

Portekiz (4)
•

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar [Okul öncesi eğitim için müfredat esasları] (1997)
[Çevrimiçi]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/25/Orientacoes_curriculares.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-5

Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros (jardim de infância) [Okul
öncesi eğitimde yapılan okuma akitiviteleri için esasşar] (2006) [Çevrimiçi]
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochura_david.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-5

• Currículo Nacional do Ensino Básico. Competências Essenciais [Ulusal temel eğitim müfredatı - gerekli
yeterlikler.] (2003) [Çevrimiçi]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/84/Curriculo_Nacional.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-14

Organização Curricular e Programas: Ensino Básico – 1º ciclo [Müfredat organizasyonu ve programlar – temel
th
eğitimin ilk dönemi] (2004, 4 edition. 1991, first edition) [Çevrimiçi]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/612/Prog%20_1CicloEB.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-9

Orientações para Actividades de Leitura – Programa: está na hora dos livros – 1º ciclo [Okuma aktiviteleri için
esaslar. Program – Şimdi okuma zamanı! İlk dönem] (2006) [Çevrimiçi]
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/uploads/formacao/brochuracompleta_1ciclo.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-9

Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 2º ciclo [Portekiz dili
programı – öğretme-öğrenme organizasyon planı – temel eğitim – ikinci dönem] (1991) [Çevrimiçi]
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/155/programa_Lportuguesa_2-Ciclo02.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-11

(4) Aşağıdaki listenin yanı sıra, 2010 yılında yayınlanan yeni bir yönlendirme dökümanı 'Metas de Aprendizagem' (Öğrenme
hedefleri), öğretmenleri ISCED 0-3 seviyelerinde müfredatı kullanırlarken desteklemek amacıyla bir yönetim aracı olarak
2010/11’de kullanılmaya başlandı. Tam tatbikat 2013 yılına kadar planlanmıştır.Daha fazla bilgi için, bakınız
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/educacao-pre- escolar/metas-de-aprendizagem/metas/?area=46&level=1.

198

Ekler
•

Língua Portuguesa: Plano de organização do Ensino-Aprendizagem – Ensino Básico 3º ciclo [Portekiz dili
programı – öğretme-öğrenme organizasyon planı – temel eğitim – üçüncü dönem] (1991) [Çevirimiçi]
http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/171/programa_LPortuguesa_3Ciclo.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

12-14

Romanya
•

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) [Okul öncesi eğitim müfredatı (3 - 6/7 yaş)] (2008)
[Çevrimiçi]
http://www.edu.ro/index.php/articles/11489
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3 – 6/(7)

Programe şcolare de Limba şi literatura română, clasele I şi a II-a (Programe şcolare revizuite) [Romen dili
ve edebiyatı 1. ve 2. Sınıf (Gözden geçirilmiş müfredat)] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6028; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6–7

Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a III-a [Romen dili ve edebiyatı 3. sınıf müfredatı]
(2004) [Çevrimiçi]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6029; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

8

Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a IV-a + Standarde curriculare de performanţă la
finele învăţământului primar [Romen dili ve edebiyatı 4. sınıf müfredatı + İlköğretim sonu performans
standartları müfredatı] (2005) [Çevrimiçi]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6080; http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_primar/[
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

9

• Programe şcolare Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a [Romen dili ve edebiyatı 5-8. sınıf
müfredatı] (2009)
http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_gimnazial/
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10 – 13

• Standarde de evaluare pentru clasa a IV-a, clasa a VIII-a şi clasa a XII-a [ 4., 8. ve 12. sınıflar için
değerlendirme standartları] (2003) [Çevrimiçi]
http://www.edu.ro/index.php/articles/6120; http://www.edu.ro/index.php/articles/6192; http://www.edu.ro/index.php/articles/6434
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

9, 13, 18

Slovenya
•

Kurikulum za vrtce [Kreş müfredatı] (1999) [Çevrimiçi]
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf [Accessed 26.11.2010]
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

1-6

Program osnovne šole [Ulusal temel eğitim ana müfredatı] (2004, 2008’de değişti) [Çevrimiçi]
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_osnovne_sole/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6 -15

Učni načrt: Slovenščina [Sloven dili müfredatı] (1998) [Çevrimiçi]
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf
Eğitim seviyesi(ler):
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ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6 -15

A v r u p a ’ d a O k u m a Ö ğre ti m i : B a ğl am, P o l i ti k a v e U y g u l a m a l a r

Slovakya
•

Štátny vzdelávací program – ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie [Devlet Eğitim Programı – ISCED 0
– okul öncesi eğitim] (2008) [Çevrimiçi]
http://www.minedu.sk
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-6

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie
[Temel eğitimin ilk aşaması için devlet eğitim programı – ISCED 1 – ilköğretim] (2008) [Çevrimiçi]
http://www.minedu.sk
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-10

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy – ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie.[
Temel eğitimin ikinci aşaması için devlet eğitim programı – ISCED 1 – orta öğretim] (2008) [Çevrimiçi]
http://www.minedu.sk
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

10-15

Finlandiya
•

Finlandiya okul öncesi eğitim temel müfredatı 2000 (2000) [Çevrimiçi]
http://www.oph.fi/english/education/pre-primary_education
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-7

Temel eğitim ulusal müfredatı 2004 (2004) [Çevrimiçi]
http://www.oph.fi/english/publications/2009/ulusal_core_curricula
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-16

isced 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-7

İsveç
•

Okul öncesi eğitim müfredatı Lpfö 98 (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

•
•

Zorunlu eğitim sistemi müfredatı, okul öncesi eğitim sınıfı ve boş zamanlar merkezi Lpo 94 (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-16

Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-16

Zorunlu eğitim ders programları (2008)

Birleşik Krallık– İngiltere
•

Kuruluş aşaması ilk yılları için kanuni çerçeve (Mayıs 2008) [Çevrimiçi]
http://www.teachernet.gov.uk/_doc/12628/EYFS%20Statutory%20Framework%20May%202008.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

0-5

İngiltere temel aşama 1 ve 2 için ulusal müfredat (1999 – Temel aşama 1 2007’de değiştirildi) [Çevrimiçi]
http://curriculum.qcda.gov.uk/key-stages-1-and-2/subjects/index.aspx
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

5-11

İngiltere temel aşama 3 ve 4 için ulusal müfredat (2007) [Çevrimiçi]
http://curriculum.qca.org.uk/key-stages-3-and-4/subjects/index.aspx
Eğitim seviyesi(ler):

200

ISCED 2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-16

Ekler

Birleşik Krallık – Galler
•

3-7 yaşlar için çocuk öğrenimi için çerçeve (2008) [Çevrimiçi]
http://Galler.gov.uk/dcells/publications/curriculum_and_assessment/arevisedcurriculumforGaller/foundationphase/foundtation200
8-e.pdf?lang=en
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0-1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-7

Galler ulusal müfredatında İngilizce (2008) [Çevrimiçi]
http://Galler.gov.uk/topics/eğitimandskills/okulshome/curriculuminGaller/arevisedcurriculumforGaller/ulusalcurriculum1/e
nglishincurriculum/?lang=en
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

7-16

Birleşik Krallık- Kuzey İrlanda
•

Okul öncesi eğitim için müfredat esasları (2006) [Çevrimiçi]
http://www.rewardinglearning.org.uk/docs/curriculum/foundation_stage/preschool_guidance.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-4

Kuzey İrlanda Müfredatı: İlköğretim (2007) [Çevrimiçi]
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stages_1_and_2/northern_Irland_curriculum_primary.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-11

Temel aşama 3 için müfredat kanunu: Gerekçeler ve detaylar (2007) [Çevrimiçi]
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_3/statutory_curriculum_ks3.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-14

Birleşik Krallık – İskoçya
• Üstün başarı için müfredat: okuryazarlık karşısında öğrenme. İlkeler ve uygulama (2004 – 2007’de güncellendi)
[Çevrimiçi]
http://www.ltİskoçya.org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/responsibilityofall/
Eğitim seviyesi(ler):
•

ISCED 0-1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-18

Okuryazarlık and İngilizce: Tecrübeler ve çıktılar (2006) [Çevrimiçi]
http://www.ltİskoçya.org.uk/learningteachingandassessment/curriculumareas/languages/
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-15

İzlanda
•

Aðalnámskrá leikskóla [Okul öncesi eğitim için müfredat esasları] (1999) [Çevrimiçi]
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/leikskensk.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

0-5

Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska [Zorunlu eğitim için ulusal müfredat esasları – İzlanda bögesi] (2007)
[Çevrimiçi]
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_islenska.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-16

Lihtenştayn
•

Lehrplan für das Fürstentum Lihtenştayn [Lihtenştayn Prensliği müfredatı] (2005) [Çevrimiçi]
http://www.llv.li/pdf-llv-sa-lehrplan_fl_auflage_2_0512.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

201

ISCED 0-1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-15

Lehrplan für die Unterstufe des Gymnasium [Alt ortaöğretim müfredatı-GymnasiumUnderstufe]
(2007) [Çevrimiçi]

•

http://www.llv.li/pdf-llv-sa-gymnasium-lehrplaene-unterstufe.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-14

• Förderung von Schülerinnen und Schülern mit (besonderen) Schwierigkeiten im Lesen und
Rechtschreiben
[Okuma ve yazmada (özel) güçlük çeken öğrencilerin desteklenmesi] (2006)
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 0-1-2-3

Hedef Yaş-Grup (yıl):

4-18

Norveç
•

Kreş eğitimi içerik ve görevleri için çatı plan (2006) [Çevrimiçi]
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2006/0036/ddd/pdfv/285775-rammeplanen-engelskpdf.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

1-5

Norveç ders müfredatı (2008) [Çevrimiçi]
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-secondaryeğitim/
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1-2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-16

Norveç dili detaylı çalışmalar (2006) [Çevrimiçi]
http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/_english/Common-core-subjects-in-primary-and-lower-secondaryeğitim-/
Eğitim seviyesi(ler):

ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

13-16

Türkiye
•

Okulöncesi Eğitim Programı (2006) [Çevrimiçi]
http://ooegm.meb.gov.tr/program/program%20kitabi.pdf
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 0

Hedef Yaş-Grup (yıl):

3-5

1.- 5. Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı (2009) [Çevrimiçi]
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=1087
Eğitim seviyesi(ler):

•

ISCED 1

Hedef Yaş-Grup (yıl):

6-10

6.-8. Sınıflar için Türkçe Dil Öğretimi Programı (2009) [Çevrimiçi]
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=809
Eğitim seviyesi(ler):
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ISCED 2

Hedef Yaş-Grup (yıl):

11-13
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EURYDICE ULUSAL BİRİMLERİ
BELGIQUE / BELGIË (BELÇİKA)

DEUTSCHLAND (ALMANYA)
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Ministère de la Communauté française
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Contribution of the Unit: Joint responsibility;
expert: Christiane Blondin (University of Liège, Unité
d’analyse des systèmes et des pratiques d’enseignement)
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10587 Berlin
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Contribution of the Unit: Johanna Schröder
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Eurydice Unit
Human Resource Development Centre
15, Graf Ignatiev Str.
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Contribution of the Unit: Lachezar Afrikanov
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Eurydice Unit
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P.O. Box č.1
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Contribution of the Unit: Jana Halamová;
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Éamonn Murtagh (Assistant Chief Inspector, Department of
Education and Skills)

ELLÁDA (YUNANİSTAN)
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Contribution of the Unit: Joint responsibility
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Contribution of the Unit: Joint responsibility
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Education), Mina Maria Rusu (Inspector of Romanyan
language and literature, expert for gimnazium and first phase
of lower secondary level), Anca Denisa Petrache (Inspector
of Romanian language and literature, expert for high school
– second phase of lower secondary level), Laura Emilia
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EACEA; Eurydice
Avrupa’da Okuma Öğretimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar
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İnternet için Ek
Bölüm 'Okuma Başarısı: Uluslararası Araştırma Bulguları'
2000 yılından itibaren görülen eğilimlerle 2009 yılı 15 yaşındaki öğrencilere ilişkin ortalama değer, standart sapma ve okumada düşük başarı oranı
olanların oranı (standart hatalar) (Şekil 1 ve 2).
Ülkeler

EU-27
BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
LV
LT
LU
HU
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK_ENG/WLS/NIR
UK_SCT
IS
LI
NO
TR

2009
490.5
490.2
498.6
518.6
429.1
478.2
494.9
497.3
501.0
495.6
482.8
481.0
495.6
486.1
484.0
468.4
472.2
494.2
508.4
470.3
500.5
489.3
424.5
483.1
477.4
535.9
497.4
493.7
500.1
500.3
499.3
503.2
464.2

s.e.
(0.74)
(4.22)
(2.82)
(2.34)
(6.68)
(2.89)
(2.07)
(2.66)
(2.64)
(2.97)
(4.32)
(2.02)
(3.44)
(1.57)
(2.96)
(2.39)
(1.25)
(3.17)
(5.15)
(2.95)
(2.60)
(3.07)
(4.09)
(1.03)
(2.54)
(2.25)
(2.88)
(2.51)
(3.16)
(1.41)
(2.80)
(2.58)
(3.52)

Ort. değer
fark
-2.4
14.5
x
-13.7
-1.3
-13.4
-2.0
13.3
x
-31.0
9.0
-11.5
-9.1
-1.4
25.9
x
m
14.2
m
m
21.4
19.2
-3.5
x
x
-10.6
-18.9
m
m
-6.6
16.7
-2.1
x

s.e. farkı
(5.07)
(9.70)
x
(6.92)
(9.64)
(6.19)
(5.85)
(6.12)
x
(6.61)
(8.23)
(5.98)
(6.61)
(5.94)
(7.80)
x
m
(7.08)
m
m
(7.14)
(7.36)
(7.29)
x
x
(6.01)
(6.12)
m
m
(5.34)
(7.01)
(6.23)
x

2009
96.4
109.1
89.8
93.8
113.2
92.3
83.6
94.8
83.3
95.1
95.2
87.5
105.5
95.9
80.0
86.4
103.7
90.2
88.6
100.1
89.2
86.8
90.0
90.9
90.2
86.4
98.6
95.5
94.2
96.0
82.9
91.2
81.9

s.e.
(0.63)
(2.89)
(2.21)
(1.77)
(2.55)
(1.63)
(1.16)
(1.84)
(1.65)
(2.18)
(2.39)
(1.13)
(2.84)
(1.39)
(1.53)
(1.59)
(0.93)
(2.35)
(1.64)
(2.00)
(1.28)
(1.58)
(2.30)
(0.86)
(1.91)
(0.95)
(1.51)
(1.28)
(1.49)
(1.19)
(3.46)
(1.25)
(1.71)

Standart sapma
fark
-4.5
-2.1
x
-2.7
11.6
-4.0
-14.5
-16.5
x
1.6
-2.0
2.8
13.8
4.5
-22.2
x
m
-3.7
m
m
-10.6
-10.3
-12.1
x
x
-3.0
6.5
m
m
3.6
-13.3
-12.5
x

s.e. farkı
(0.90)
(4.59)
x
(3.99)
(3.95)
(2.51)
(2.12)
(2.63)
x
(2.76)
(3.59)
(1.68)
(3.30)
(3.05)
(2.76)
x
m
(3.14)
m
m
(3.34)
(2.40)
(3.38)
x
x
(2.74)
(1.90)
m
m
(1.83)
(5.18)
(2.07)
x

2009
19.6
23.3
16.9
13.4
41.0
23.1
15.2
18.5
13.3
17.2
21.3
19.6
19.8
21.0
17.6
24.4
26.0
17.6
14.3
27.6
15.0
17.6
40.4
21.2
22.2
8.1
17.4
18.6
16.3
16.8
15.7
15.0
24.5

Düşük başarı oranı
s.e.
fark
(0.32)
0.1
(1.64)
-4.9
(1.19)
x
(0.85)
1.7
(2.61)
0.7
(1.32)
5.6
(0.88)
-2.7
(1.07)
-4.2
(1.03)
x
(1.05)
6.2
(1.82)
-3.1
(0.88)
3.3
(1.20)
4.6
(0.59)
2.1
(1.23)
-12.5
(1.15)
x
(0.64)
m
(1.39)
-5.1
(1.54)
m
(1.28)
m
(0.84)
-8.2
(1.21)
-8.6
(2.02)
-0.9
(0.58)
x
(1.18)
x
(0.52)
1.2
(0.94)
4.9
(0.84)
m
(1.06)
m
(0.64)
2.3
(1.80)
-6.4
(0.83)
-2.5
(1.39)
x

s.e. farkı
(0.46)
(3.15)
x
(1.69)
(3.33)
(1.55)
(1.25)
(1.44)
x
(1.44)
(2.81)
(1.37)
(1.62)
(1.28)
(2.37)
x
m
(2.05)
m
m
(1.66)
(2.24)
(2.51)
x
x
(0.84)
(1.15)
m
m
(0.93)
(2.74)
(1.34)
x

Kaynak : OECD, PISA.
AB-27 ortalamasından (farklarda veya sıfırdan) farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır. Düşük başarılı olanlar- Seviye 2’ye ulaşamayan öğrenciler
(<407.5).
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Dördüncü sınıf öğrencileri için ortalama değer ve standart sapma, 2006 (standart hata ile) (Şekil 3)
Ülkeler
EU-27
BE fr
BE nl
BG
DK
DE
ES
FR
IT
LV
LT
LU
HU
NL
AT
PL
RO
SI
SK
SE
UK_ENG
UK_SCT
IS
NO

2006
533.3
499.7
547.0
547.0
546.3
547.6
512.5
521.6
551.5
540.9
537.0
557.2
550.9
547.2
538.3
519.4
489.5
521.5
530.8
549.3
539.5
527.4
510.6
498.0

s.e.
(0.92)
(2.64)
(1.96)
(4.37)
(2.27)
(2.17)
(2.48)
(2.07)
(2.93)
(2.34)
(1.64)
(1.08)
(2.98)
(1.52)
(2.20)
(2.36)
(5.01)
(2.09)
(2.75)
(2.28)
(2.56)
(2.79)
(1.29)
(2.55)

Ort. değer
2001’den farkı

Standartsapma
2006
s.e.

s.e. farkı
x
x
x
-3
x
9
x
-4
11
-4
-6
x
8
-7
x
x
-22
20
13
-12
-13
-1
-2
-1

x
x
x
(5.8)
x
(2.9)
x
(3.1)
(3.8)
(3.3)
(3.1)
x
(3.7)
(2.9)
x
x
(6.8)
(2.9)
(4.0)
(3.2)
(4.3)
(4.6)
(1.8)
(3.9)

73.8
68.6
55.6
82.7
69.7
67.0
71.0
66.6
67.9
62.6
56.9
66.4
70.2
53.0
63.7
75.3
91.5
70.7
74.2
63.6
86.9
79.9
68.1
66.6

(0.52)
(1.25)
(0.97)
(2.44)
(1.19)
(1.17)
(1.60)
(0.96)
(1.37)
(1.18)
(1.14)
(0.72)
(1.80)
(0.89)
(1.45)
(1.29)
(2.99)
(0.92)
(2.14)
(1.29)
(1.63)
(1.65)
(0.96)
(1.37)

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
AB-27 ortalamasından (farklarda veya sıfırdan) farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.

Dördüncü sınıf öğrencileri arasında okuma güçlüğü çekenlerin oranı, 2006 (standart hata ile) (Şekil 4)

Standart hata

EU-27
4.7
0.19
20.1
0.38

BE fr
7.9
0.77
34.4
1.58

BE nl
0.8
0.19
10.2
0.88

BG
5.2
0.93
17.8
1.76

DK
3.5
0.45
14.9
1.05

DE
2.6
0.31
13.2
0.81

ES
6.5
0.84
28.0
1.44

FR
4.1
0.43
23.7
1.14

400 veya altı
Standart hata
475 veya altı
Standart hata

HU
2.6
0.55
13.8
1.39

NL
0.6
0.25
9.0
0.7

AT
2.4
0.44
16.1
1.13

PL
7.0
0.64
26.9
1.16

RO
16.1
1.88
38.9
2.2

SI
5.6
0.51
24.4
1.13

SK
5.6
0.86
20.2
1.37

SE
1.8
0.38
12.3
0.94

400 veya altı
Standart hata
475 veya altı

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.
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IT
1.8
0.41
13.2
1.2

LV
1.8
0.41
14.2
1.15

UK-ENG UK-SCT
6.8
6.9
0.61
0.76
21.6
23.4
1.15
1.23

LT
1.3
0.3
13.9
0.89

LU
1.2
0.23
11.2
0.53

IS
6.8
0.72
27.8
0.87

NO
8.2
0.91
33.5
1.62

E k : S t a n d a r t h at al a r

   Dördüncü sınıf öğrencileri için cinsiyet, okuma güçlüğü çekme riskleri, 2006 ve 15 yaşındaki
öğrenciler için, 2009 (standart hata ile) (Şekil 5)
4. sınıf
Standart
hata

EU-27 BE fr BE de BE nl BG
1.24 1.09
x
1.39 1.35

CZ
x

DK
1.26

DE
1.22

EE
x

IE
x

EL
x

ES
1.05

FR
1.27

IT CY
1.16 x

LV LT LU
1.68 1.82 1.12

0.03 0.04

x

0.14

0.16

x

0.12

0.11

x

x

x

0.06

0.08

0.11

x

0.17 0.19 0.08

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

1.00

x

1.38

1.30

1.34

x

1.22

1.52

1.44

0.09

x

0.14

0.10

0.07

x

0.06

0.08

0.09

IS

LI

NO

TR

x

SE UK-ENG UKSCT
1.49 1.32
1.50

1.43

x

1.30

x

x

0.15

0.08

0.14

0.08

x

0.07

x

EU-27 BE fr BE de BE nl BG CZ DK
DE
EE
IE
EL
15yaşındakiler1.92 1.43 2.72 1.62 1.81 2.12 1.66 1.89 2.66 2.12 2.24
Standart
(0.04) (0.15) (0.44) (0.16) (0.10) (0.18) (0.14) (0.16) (0.29) (0.17) (0.08)
hata

ES
1.63

FR
1.83

IT CY
2.29 x

4. sınıf
Standart
hata

HU
15-yaşındakiler 2.16
Standart
(0.24)
hata

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

x

1.61

1.73

2.90

2.29

1.61

2.95

2.51

4.39

2.28

x

(0.10) (0.25) (0.15) (0.16) (0.10) (0.19) (0.22) (0.54) (0.19)

(0.12)

(0.23) (0.14)

x

LV LT LU
2.70 2.67 1.65
(0.30) (0.19) (0.07)

1.60

U KSCT
1.72

x

2.51 1.96 2.57 2.11

(0.12)

(0.15)

x

(0.19) (0.49) (0.19) (0.18)

UK(1)

IS

LI

NO

TR

x = Çalışmaya katılmayan ülkeler
UK

(1):

UK-ENG/WLS/NIR

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı ve OECD, PISA 2009 veritabanı.

Açıklayıcı not
Cinsiyet, okuma güçlüğü çekme riskleri erkelerle kızların okuma güçlüğü çekme olasılığı oranını göstermektedir. B u
t a b l o d a koyu renkle yazılmayan değerler kız ve erkekler için eşit fırsatları ifade etmektedir, koyu renkle yazılan değerler
ise erkeklerin okuma güçlüğü çekme olasılığı anlamalı derecede (p<.05) yüksektir.
PISA’ya göre okuma güçlüğü çekenler Seviye 2’ye ulaşamamış öğrencilerdir (<407.5). PIRLS’e göre okuma güçlüğü
çekenler Orta Düzey Uluslararası Kriterine ulaşamayanlardır (<475 puan).

Bölüm 1.3 ' Okuma güçlüğü çekenlere destek: Uluslararası araştırma bulguları'
Öğretmenlerine göre telafi eğitimi alması gerekn dördüncü sınıfların oranı, ve telafi eğitimi gören
öğrencilerin gerçek oranı, 2006 (standart hata ile) (Şekil 1.6)
EU-27

BE fr

BE nl

BG

DK

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

Telafi eğitimi alan

11.9

8.3

13.6

15.0

12.4

13.4

13.9

3.4

9.5

6.7

7.4

5.6

Standart hata
Telafi eğitimi ihtiyacı olan ama
almayan
Standart hata

0.33

0.85

0.82

1.04

0.66

1.61

0.96

0.39

0.60

0.79

0.59

0.03

5.4

9.1

3.9

2.1

3.6

7.2

3.3

10.0

4.4

9.4

1.6

6.9

0.23

0.80

0.64

0.46

0.45

0.64

0.55

0.71

0.57

1.24

0.33

0.04

HU

NL

AT

PL

RO

SI

SK

SE

IS

NO

15.8

15.8

12.3

19.3

14.9

14.1

7.6

9.2

15.0

9.9

14.9

11.2

1.03

0.73

0.73

1.19

1.05

0.65

0.91

0.62

0.95

0.86

0.07

0.96

4.1

1.2

3.1

3.7

4.9

2.1

9.6

3.9

3.2

2.7

2.3

4.1

0.82

0.29

0.47

0.63

0.85

0.36

1.01

0.53

0.58

0.61

0.03

0.78

Telafi eğitimi alan
Standadt hata
Telafi eğitimi ihtiyacı olan ama
almayan
Standart hata

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.
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Dördüncü sınıf öğrencilerine okuma desteği erişim sıklığı, 2006 (standart hata ile) (Şekil 1.8)
EU-27

BE fr

BE nl

BG

DK

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

18.0

18.3

22.8

14.6

29.4

6.7

35.5

5.6

9.6

43.1

45.9

13.3

0.82

2.50

3.24

2.93

3.05

1.76

3.99

1.42

2.14

4.00

3.03

0.12

52.2

64.1

64.1

29.1

67.9

48.0

59.6

48.3

32.8

43.4

44.2

30.6

1.03

3.74

4.26

3.43

2.96

3.27

4.18

3.77

3.30

3.93

3.20

0.17

HU
En az 1 kişi her zaman
34.8
erişilebilir
Standart hata
4.07
En az 1 kişi bazen erişilebilir

NL

AT

PL

RO

SI

SK

SE

IS

NO

29.1

5.9

35.9

4.9

27.3

14.8

12.3

29.0

33.0

38.0

15.6

3.52

1.69

3.84

1.52

3.04

2.57

2.25

3.97

3.98

0.34

3.23

43.7

63.9

54.6

56.8

31.0

64.9

54.6

85.1

69.3

65.3

61.1

75.7

4.01

3.97

3.35

4.02

3.41

2.95

3.81

2.42

4.16

4.16

0.34

3.84

En az 1 kişi her zaman
erişilebilir
Standart hata
En az 1 kişi bazen
erişilebilir
Standart hata

Standart hata

UK-ENG UK-SCT

Kaynak : IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Bu şekil öğretmenlerin 'Okuma güçlüğü olan öğrencilere yardım etmede aşağıdaki kaynaklar erişilebilir midir?
sorusuna cevabı özetlemektedir.'
a) Bir<okuma uzmanı> bu öğrencilerle ilgilenmek için sınıfta mevcuttur
b) Bir<okuma uzmanı> bu öğrencilerle <telafi okuma sınıfında> mevcuttur
c) Bir öğretmen asistanı ya da yetişkin bu öğrencilerle ilgilenmek için sınıfta mevcuttur
d) Diğer uzmanlar (örn., öğrenme uzmanı, konuşma terapisti) bu öğrencilerle ilgilenmek için mevcuttur.
Cevap verilmeyen sorular eksik olarak belirtilmiştir (toplam 1.22 %).
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır

Şekil 1.9: Dördüncü sınıflar için sınıfta destek kişisinin erişilebilirliği, 2006 (standart hata ile) (Şekil
1.11)

A

DK

DE

ES

FR

IT

LV

LT

LU

RO

SI

SK

SE

7.9

4.8

0.3

5.5

3.3

8.9

7.9

3.5

5.7 13.9 11.0 2.7 12.7 2.1

5.4

3.0

6.4 22.7 20.8 15.7

3.8 12.7

7.0

HU

NL

AT

PL

UK UK(1) SCT

EU BE fr BE nl BG

IS

NO
9.4

s.e. 0.66 1.37 2.58 2.03 1.87 0.11 1.85 1.34 2.03 2.15 1.39 0.10 3.01 2.84 1.21 2.64 0.96 1.31 1.10 1.65 3.57 3.34 0.30 2.58
B

36.3 32.1 52.0 11.8 57.5 27.3 46.9 35.9 29.8 21.5 11.0 13.0 17.8 46.0 20.6 14.1 14.3 39.4 19.4 68.3 67.0 71.5 64.2 69.5

s.e. 1.06 2.99 4.2

2.8 3.96 3.03 3.93 3.85 3.15 3.19 2.24 0.12 3.26 4.39 2.78 2.42 2.77 3.22 2.65 3.27 4.13 3.96 0.35 4.57

UK (1): UK-ENG/WLS/NIR
Kaynak : IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not
Bu şekil öğretmenlerin <okuma uzmanı>, öğretmen asistanı ya da başka bir yetişkinin sınıfta bu öğrencilerle
ilgilenme durumları ile ilgili cevapları birleştirir.
Cevap verilmeyen sorular eksik olarak belirtilmiştir (toplam 2.9%).
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.
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E k : S t a n d a r t h at al a r

Bölüm 2.2 'Okuma öğretmenlerinin eğitimi: Uluslararası araştırma bulguları'
Başlangıç eğitimlerinde okuma öğretimi yer alan öğretmenlerden eğitim alan dördüncü sınıf
öğrencilerinin oranı, 2006 (standart hata ile) (Şekil 2.1)
BE fr
33.4

BE nl
32.6

BG
54.9

DK
26.2

DE
13.1

ES
20.2

FR
9.7

3.55

4.24

3.98

3.68

2.29

3.29

2.10

NL
25.6

AT
28.8

PL
49.4

RO
65.4

SI
13.4

SK
35.1

SE
27.8

3.70

3.19

3.88

3.32

2.12

3.76

3.24

S.E.

S.E.

IT
26.9

LV
25.8

LT
52.8

LU
41.4

HU
26.2

3.32

3.64

3.54

0.23

3.15

IS
25.2

NO
49.5

0.40

4.70

UK-ENG UK-SCT
20.8
39.3
3.24

3.91

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı
AB ortalamasından farklı olan istatistiksel olarak anlamlı değerler (p<.05) koyu yazılmıştır.

ISCED 2 seviyesinde okuma, yazma ve edebiyat dersi ve diğer dersleri öğreten öğretmenlerin
oranı, 2008 (standart hata ile) (Şekil 2.2)
Okuma and
Diğer ders(ler)
Standart hata

Sadece okuma
Standart hata
Toplam

EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

16.7

15.1

6.1

39.7

7.4

26.7

16.9

14.6

12.4

19.0

26.7

13.2

10.3

15.3

21.2

42.0

21.5

0.29
9.3
0.22
26.0
0.28

0.64
7.2
0.45
22.3
0.67

1.09
11.3
1.02
17.4
0.55

1.45
2.3
0.53
42.0
1.25

0.52
12.0
0.47
19.3
0.54

0.95
7.9
0.65
34.6
0.83

0.78
11.9
0.51
28.8
0.69

0.78
11.7
0.56
26.3
0.81

0.84
7.5
0.8
20.0
1.2

1.36
15.6
1.35
34.6
1.66

0.63
2.2
0.25
28.9
0.59

0.57
10.9
0.45
24.1
0.62

0.54
6.5
0.51
16.8
0.59

0.71
12.4
0.5
27.6
0.7

0.78
4.0
0.4
25.2
0.72

0.89
1.8
0.31
43.8
0.89

1.32
9.7
1.05
31.2
1.34

Standart hata
Kaynak : OECD, TALIS 2008 veritabanı

Açıklayıcı not
Okuma yazma ve edebiyatı da içerir.
‘Hangi dersi veriyorsunuz?’ soruna verilen ‘hayır’ cevapları eksik olarak değerlendirilmiştir ( eksik değerlerin %2.8’i).
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır.
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamamıştır; bu yüzden de verileri uluslararası tablolar ve analizde yer almamıştır.

ISCED 2 okuma, yazma ve edebiyate öğretmenlerinin son 18 ay içinde katıldıkları CPD ortalama gün
sayısı, 2008 (standart hata ile) (Şekil 2.3).
Zorunlu
Standart hata
Toplam
Standart hata

EU
BE nl
8.0
2.8
0.27 0.30
17.8
7.0
0.37 0.36

BG DK EE
IE
ES
LT
HU MT
AT
PL
PT
SI
SK NO TR
9.1 3.9 6.8 2.4 13.9 6.6 8.0 5.0 3.3 8.2 7.6 4.7 3.6 4.1 9.6
0.93 0.37 0.49 0.33 0.42 0.35 0.81 0.17 0.16 1.09 0.81 0.19 0.32 0.23 0.93
15.8 9.7 13.3 5.3 26.3 11.7 16.3 7.5 11.0 21.1 14.7 8.5 6.5 9.3 10.3
0.94 0.52 0.60 0.37 0.78 0.43 0.94 0.42 0.30 1.30 0.93 0.36 0.46 0.47 0.86

Kaynak: OECD, TALIS 2008 veritabanı

Açıklayıcı not
Uç değerlerin ortalama üzerindeki büyük etkisi göz önünde alınarak AB seviyesinde 99 oranının üstündeki cevaplar eksik
kabul edilmiştir. Sadece 120 günün altındaki değerler (yaklaşık 5 ay) analize dahil edilmiştir. Çıkartılanlar Belçika Flaman
Topluluğu (%0.3), Bulgaristan (%4.2), Polonya (%5.1) ve Portekiz’i (%1.2) etkilemiştir.
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamamıştır; bu yüzden de verileri uluslararası tablolar ve analizde yer almamıştır.
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ISCED 2 seviyesinde son 18 ay içinde tütüne göre CPD faaliyetlerine katılan okuma, yazma ve edebiyat
öğretmenlerinin oranı, 2008 (standart hata ile) (Şekil 2.4)
EU

BE nl

BG

DK

EE

IE

ES

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

NO

TR

Dersler

86.3

87.4

81.6

85.7

94.9

83.2

86.5

96.9

75.6

92.4

93.0

93.0

83.4

88.7

53.3

72.6

67.5

S.E.

0.56

1.52

2.90

1.99

0.98

1.33

1.32

0.71

2.26

1.41

0.97

1.17

1.69

1.20

2.70

1.88

3.55

Konferanslar

50.2

33.9

43.2

42.7

58.4

37.8

41.1

69.8

46.2

48.6

52.0

70.7

60.4

77.1

37.9

39.2

68.9

S.E.

0.87

2.16

4.19

2.56

2.37

1.93

1.87

2.00

3.28

3.11

1.77

2.27

2.81

1.65

2.41

1.98

4.22

Yeterlilik
Programları

25.2

19.3

50.5

15.3

30.5

11.9

18.2

45.6

29.4

18.7

20.7

35.5

26.7

8.7

38.8

17.7

20.3

S.E.

0.71

1.60

3.58

1.81

2.09

1.14

1.25

2.24

2.85

2.51

1.25

1.98

1.93

1.11

2.33

1.15

1.76

Gözlem

20.2

15.4

19.2

8.8

60.2

5.6

15.6

60.0

43.9

12.8

11.1

17.7

29.3

6.9

32.9

19.1

21.9

S.E.

0.66

1.87

3.53

1.04

2.39

1.00

1.50

2.25

2.58

2.10

1.07

1.59

2.19

1.03

2.59

1.75

2.24

İlişki Ağı

36.5

25.3

25.2

44.8

47.7

43.3

22.4

42.4

47.2

38.7

35.9

61.5

13.6

71.5

37.2

34.3

43.9

S.E.

0.78

1.60

3.89

2.19

2.28

1.97

1.33

2.23

2.81

3.02

1.78

2.55

1.69

1.86

2.63

2.17

3.10

Araştırma

42.0

29.9

30.1

53.2

30.0

26.2

51.2

53.2

14.3

39.4

28.6

45.3

51.0

20.7

13.2

11.0

40.2

S.E.

0.79

1.92

2.83

2.21

2.53

1.80

1.86

2.10

1.60

3.32

1.52

1.98

2.64

1.89

1.62

0.99

3.30

İzleme

35.7

23.8

33.7

17.1

34.4

16.9

25.4

45.0

52.0

16.3

18.7

68.7

17.5

28.0

66.0

23.4

36.1

S.E.

0.85

1.98

4.64

1.92

2.37

1.52

1.62

2.27

2.89

2.43

1.32

2.42

1.97

1.49

1.99

1.78

2.82

Kaynak: OECD, TALIS 2008 veritabanı.

Açıklayıcı not
İtalya: Öğretmenlerin uzmanlığı sorusu çıkarılmıştır.
Hollanda: Ülke örneklem standartlarını karşılamamıştır; bu yüzden de verileri ulusal tablolar ve analizde yer almamıştır
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Katılımcı AB-27 ülkelerinde ‘öğretilen okuma’ endeksi ile diğer değişkenler arasındaki anlamlı
korelasyonlar ve standart hatalar, 2006 (Ek Bölüm 2, Tablo 1)
Korelasyon
(r)

S.E.

Karışık yetenek grupları oluşturmak

0.19

0.03

Bireyselleştirilmiş okuma eğitimi vermek

0.21

0.03

Öğrenciler verilen plan ya da hedefe yönelik kendi başlarına çalışırlar

0.17

0.02

Öğrenciler seçtikleri bir hedefe yönelik kendi başlarına çalışırlar

0.16

0.02

(örneğin, tarama/gözden geçirme, kendini izleme)

0.24

0.03

Öğrencilere ses ve kelime çözümleme stratejileri öğretmek*

0.25

0.02

Öğrencilere sistematik olarak yeni kelime öğretmek

0.18

0.02

Öğrencilerin okudukları metinlerdeki yeni kelimeleri anlamalarına yardım etmek

0.15

0.03

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili çalışma kağıdı ya da kitabındaki
okuduğunu anlama sorularını sormak

0.17

0.03

Öğrencilere okudukları ile ilgili ya da cevaben soru sormak

0.23

0.02

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili sözlü soru sormak ya da sözlü özetlemelerini istemek

0.15

0.02

Öğrencilerden okuduklarıyla ilgili bir proje yapmalarını istemek (örn.,oyun veya sanat projesi)* 0.22

0.03

Okuduklarıyla ilgili yazılı mini sınav ya da test yapmak*

0.14

0.02

Öğrencilerden okuduklarıyla ilgili anafikri belirlemelerini istemek

0.15

0.02

Öğrencilerden okuduklarıyla deneyimlerini karşılaştırmalarını istemek

0.20

0.02

Öğrencilerden okuduğuyla okuduğu başka şeyleri karşılaştırmalarını istemek*

0.21

0.02

Öğrencilere okuduklarıyla ilgili tahminlerde bulunmalarını istemek*

0.15

0.02

Öğrencilerden okuduklarıyla ilgili genelleme ve çıkarım yapmalarını istemek*

0.27

0.03

Öğrencilerin okudukları metnin biçim ve yapısını tanımlamalarını istemek

0.18

0.02

Öğrencileri sınıf kütüphanesi dışında başka kütüphanalere götürmek ya da göndermek

0.15

0.02

Okuma ödevi vermek (herhangi bir konuda)

0.14

0.03

0.19

0.02

Kitap serisi kullanmak (örn.,temek okuma, derecelendirmiş okuma)*

0.17

0.02

Çocuk gazeteleri ve/ya dergileri kullanmak

0.16

0.03

Öğrencilerin yazdığı materyalleri kullanmak

0.17

0.03

Öğrencilere okumaları için hikaye vermek

0.20

0.02

Sorular
Öğrenci yönetimi

Öğretim
Öğrenciler için farklı okuma stratejileri göstermek ya da öğretmek *

Ders kitabı kullanmak

Materyal
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Korelasyon
(r)

S.E.

Öğrencilere okumaları için şiir vermek

0.22

0.02

Öğrencilere okumaları için oyun/senaryo vermek

0.14

0.02

Öğrencilerin okuduklarıyla ilgili performansını çoktan seçmeli sorularla değerlendirmek

0.18

0.02

Öğrencilerin okuma performansını sözlü sorularla değerlendirmek

0.15

0.02

Öğrencilerin okuma performansını çocukların okudukları ve yaptıkları çalışmaları
tartışmak için görüşerek değerlendirmek

0.16

0.02

Değerlendirmeyi eğitimi yönlendirmek için kullanmak

0.16

0.03

Değerlendirmeyi ulusal ya da yerel izleme birimlerini veri sağlamak için kullanmak

0.20

0.03

Öğrencinin okuma performansını değerlendirmenin bir parçası olarak ürün seçki
dosyası/porfolyo kullanmak (öğrencilerin çalışma örnekleri, okuma listesi vb. )

0.18

0.03

Öğrencinin okumada gösterdiği ilerlemeyi tartışmak için velilerle buluşmak ya da konuşmak

0.31

0.02

Öğrencilerin ilerleme raporunu evlerine göndermek

0.18

0.03

Okuma veya okuma öğretimi ile doğrudan ilgili hizmetiçi eğitimler (örn., okuma
kuramı, eğitim yöntemleri)*

0.26

0.03

Pedagoji kitapları/dergileri okumak*

0.19

0.03

Okuma pedagojisi kitapları/dergileri okumak*

0.32

0.02

Çocuk kitapları okumak*

0.18

0.02

Sorular
(örn., masal, kurgu, macera , dedektif hikayeleri)

Değerlendirme

Mesleki gelişim

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
* katılan eğitim sistemlerinin korelasyonları ekteki Tablo 2’de listelenmiştir.
Artan değerlerin daha fazla sıklığı ifade etmesi için cevaplarda Likert ölçeğinin aslı tersine çevrilmiştir. Sadece “okuma ödevi
vermek” ve “hizmetiçi eğitim” soruları doğrudan cevaplandığı için ters çevrilmemiştir.
Karşılaştırmalar istatistiksel olrak anlamlı olan p<.05 seviyesi baz alınarak yapılmıştır. Bu da, yanlış cevap verme
olasılığının %5’in altında olduğu anlamına gelmektedir.
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EU
BE fr
BE nl
BG
DK
DE
ES
FR
IT
LV
LT
LU
HU
NL
AT
PL
RO
SI
SK
SE
UK-ENG
UK-SCT
IS
NO

0.02
0.09
0.07
0.08
0.08
0.06
0.09
0.07
0.07
0.06
0.07
0.00
0.08
0.08
0.06
0.09
0.08
0.07
0.08
0.08
0.07
0.08
0.01
0.07

0.03
0.08
0.08
0.08
0.08
0.06
0.08
0.07
0.08
0.08
0.07
0.00
0.08
0.10
0.07
0.08
0.07
0.07
0.08
0.08
0.09
0.08
0.01
0.08

0.02
0.07
0.08
0.07
0.08
0.06
0.08
0.07
0.07
0.08
0.06
0.00
0.09
0.14
0.07
0.06
0.08
0.06
0.07
0.08
0.10
0.08
0.01
0.07

0.03
0.07
0.06
0.07
0.08
0.06
0.07
0.08
0.08
0.08
0.06
0.00
0.09
0.10
0.06
0.06
0.07
0.06
0.06
0.10
0.09
0.09
0.01
0.09

0.03
0.06
0.06
0.07
0.08
0.09
0.08
0.07
0.08
0.08
0.06
0.01
0.07
0.08
0.06
0.08
0.08
0.06
0.06
0.06
0.07
0.09
0.01
0.08

0.02
0.09
0.08
0.09
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.01
0.07
0.09
0.06
0.08
0.08
0.07
0.07
0.08
0.07
0.09
0.01
0.08

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.
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0.02
0.06
0.07
0.09
0.07
0.06
0.09
0.07
0.08
0.06
0.06
0.00
0.09
0.09
0.07
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.08
0.09
0.01
0.07

0.02
0.09
0.08
0.06
0.07
0.06
0.10
0.08
0.08
0.09
0.06
0.00
0.06
0.10
0.07
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.09
0.09
0.01
0.09

0.02
0.07
0.08
0.09
0.07
0.08
0.08
0.07
0.07
0.08
0.06
0.00
0.07
0.08
0.08
0.07
0.08
0.06
0.07
0.06
0.08
0.01
0.09

0.03
0.06
0.08
0.10
0.07
0.06
0.08
0.09
0.08
0.07
0.06
0.00
0.09
0.07
0.07
0.08
0.08
0.06
0.06
0.07
0.08
0.08
0.01
0.07

0.02
0.10
0.07
0.07
0.08
0.06
0.08
0.07
0.08
0.07
0.06
0.00
0.08
0.09
0.08
0.09
0.09
0.07
0.07
0.08
0.07
0.10
0.01
0.09

Genelleme ve
çıkarım yapmak

Metinle ilgili
tahmin yapmak

Öğrencilerin
okuduklarıyla ilgili
projeler yapması

Çözümleme
stratejileri
öğretmek

Okuma matyali:
seriler

Okuma mini sınav
ya da test

Okuma
stratejileri
öğretmek
Okuduklarını
okudukları diğer
şeylerle
karşılaştırmak

Okuma öğretimi
ile ilgili hizmet içi
eğitim

Çocuk kitapları
okumak

Pedagoji
kitapları
/dergileri
okumak

Okuma
pedagojisi
kitap/dergi
okuma

Eğitim sistemlerine göre ‘öğretilen okuma’ endeksi ile diğer değişkenler arasındaki anlamlı korelasyonların standard hataları (Ek Bölüm 2, Tablo 2).
Mesleki gelişim
Öğretim yaklaşımları

0.03
0.09
0.06
0.08
0.08
0.06
0.09
0.08
0.07
0.08
0.06
0.00
0.08
0.08
0.06
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.07
0.07
0.01
0.08
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S.E.

ISCED2 seviyesi okuma, yazma ve edebiyat öğretmenlerinin türüne göre katıldıkları CPD faaliyetlerinin algılanan etkisi, 2008 (standart hata ile), (Ek Bölüm 2, Tablo
3).
Yeterlilik
Dersler
S.E. Konferans
S.E.
S.E.
Gözlem
S.E.
İlişki Ağı
S.E.
Araştırma
S.E.
İzleme
S.E.
programları
2 3.01
EU
3.03
0.01
2.91
0.02
3.29
0.03
0.03
3.11
0.02
3.34
0.02
3.07
0.02
BE fr
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 x
BE de
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
BE nl
2.55
0.04
2.35
0.05
2.92
0.11
2.4
0.08
2.58
0.06
2.82
0.05
2.47
0.08
BG
3.02
0.05
3
0.1
3.18
0.05
2.97
0.07
3.21
0.08
3.17
0.11
3.22
0.08
CZ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DK
3.27
0.03
3.19
0.05
3.81
0.05
3.13
0.09
3.33
0.05
3.46
0.04
3.1
0.09
DE
EE
3.09
0.03
2.87
0.04
3.31
0.06
2.87
0.04
3.13
0.05
3.31
0.05
2.97
0.05
IE
3.04
0.04
3.01
0.05
3.54
0.08
3.11
0.12
2.98
0.04
3.32
0.06
2.99
0.07
EL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ES
2.92
0.03
2.88
0.04
3.04
0.07
3.04
0.06
3.04
0.05
3.32
0.03
3.02
0.05
FR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CY
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LT
3.19
0.03
3.08
0.04
3.24
0.04
3.26
0.04
3.15
0.04
3.25
0.04
3.18
0.05
LU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HU
3.36
0.06
3.1
0.07
3.58
0.07
3.08
0.06
3.21
0.05
3.43
0.1
3.31
0.06
MT
2.84
0.05
2.76
0.05
3.67
0.07
2.95
0.12
2.89
0.07
3.32
0.06
2.77
0.11
NL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AT
2.88
0.02
2.61
0.04
3.29
0.05
2.7
0.08
2.76
0.04
3.33
0.04
2.91
0.07
PL
3.15
0.04
2.91
0.04
3.45
0.05
3.03
0.13
3.26
0.05
3.42
0.04
3.09
0.04
PT
3.04
0.03
2.88
0.04
3.31
0.06
2.86
0.06
3
0.08
3.38
0.05
3.34
0.06
RO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SI
2.98
0.03
2.94
0.02
3.06
0.12
2.96
0.15
2.72
0.04
3.28
0.06
2.9
0.04
SK
2.93
0.05
2.94
0.04
3.15
0.06
2.71
0.05
2.98
0.06
3.09
0.08
2.98
0.03
FI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NO
3
0.03
2.9
0.05
3.54
0.05
2.83
0.05
3.03
0.05
3.51
0.05
2.99
0.07
TR
2.75
0.07
2.81
0.06
3.06
0.08
3.38
0.09
2.97
0.07
3.37
0.07
3.11
0.07
Standart hata

Çalışmaya katılmayan ülkeler
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Bölüm 3 'Okul dışında Okuma Desteği'

0.09
0.01
0.08
0.02
0.08
0.01
-0.03
0.04
0.08
0.02
0.03
0.02
0.12
0.03
0.05
0.02
0.06
0.03
0.09
0.02
0.06
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.08
0.02
0.09
0.02
0.14
0.02
0.19
0.04
0.06
0.02
0.10
0.02
0.07
0.02
0.19
0.04
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0.10
0.01
0.14
0.02
0.10
0.02
0.06
0.03
0.13
0.03
0.10
0.02
0.04
0.04
0.11
0.02
0.02
0.03
0.11
0.02
0.08
0.02
0.06
0.02
0.06
0.02
0.06
0.03
0.06
0.03
0.05
0.02
0.19
0.03
0.12
0.02
0.12
0.03
0.10
0.03
0.05
0.04

0.13
0.01
0.15
0.02
0.18
0.02
0.17
0.04
0.11
0.03
0.14
0.02
0.13
0.03
0.15
0.02
0.13
0.03
0.07
0.04
0.19
0.03
0.09
0.02
0.28
0.03
0.12
0.02
0.12
0.03
0.24
0.02
0.19
0.05
0.21
0.03
0.19
0.03
0.16
0.03
0.22
0.04

0.02
0.01
-0.01
0.02
0.00
0.01
0.03
0.03
-0.01
0.03
0.00
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.06
0.02
0.04
0.02
-0.01
0.02
0.00
0.02
-0.04
0.02
-0.06
0.03
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.02
0.01
0.04

Keyifle
okumaya
ayrılan
zaman
sayısı

Okuyarak
geçirilen
saat sayısı

0.12
0.01
0.19
0.02
0.07
0.02
0.21
0.04
0.07
0.03
0.23
0.03
0.10
0.03
0.16
0.02
0.10
0.03
0.20
0.03
0.11
0.02
0.18
0.02
0.15
0.03
0.08
0.03
0.18
0.02
0.13
0.03
0.14
0.04
0.16
0.02
0.23
0.03
0.07
0.03
0.14
0.04

En yüksek
eğitim
seviyesi

0.09
0.01
0.05
0.03
0.01
0.02
0.10
0.03
0.05
0.03
0.02
0.03
0.11
0.04
0.04
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.15
0.03
0.07
0.03
0.01
0.03
0.10
0.03
0.04
0.02
0.17
0.04
0.02
0.03
0.08
0.03
0.11
0.03
0.07
0.04

En yüksek
meslek
seviyesi

Evdeki
çocuk
kitabı
sayısı

0.08
0.01
0.05
0.03
0.07
0.02
-0.01
0.03
0.11
0.04
0.06
0.03
0.00
0.04
0.08
0.03
0.13
0.03
0.03
0.02
0.07
0.02
0.01
0.03
0.08
0.03
0.10
0.03
0.06
0.03
0.12
0.02
0.08
0.04
0.06
0.02
0.11
0.03
0.06
0.03
0.12
0.05

Evdeki
kitap
sayısı

0.12
0.01
-0.38
0.03
0.22
0.02
0.48
0.05
0.06
0.03
0.31
0.03
-0.13
0.03
-0.10
0.02
0.44
0.04
0.13
0.03
0.10
0.03
0.42
0.02
0.27
0.03
0.24
0.02
0.16
0.02
-0.01
0.03
-0.05
0.04
-0.12
0.02
0.12
0.03
0.08
0.03
0.14
0.04

Çocukla
okuma
faaliyetleri

Kesişim

EU-27
Std. hata
BE fr
Std. hata
BE nl
Std. hata
BG
Std. hata
DK
Std. hata
DE
Std. hata
ES
Std. hata
FR
Std. hata
IT
Std. hata
LV
Std. hata
LT
Std. hata
LU
Std. hata
HU
Std. hata
NL
Std. hata
AT
Std. hata
PL
Std. hata
RO
Std. hata
SI
Std. hata
SK
Std. hata
SE
Std. hata
UK_ENG
Std. hata

Ebeveyn
le rin
okum aya
k a tılım ı

Ülke

Dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma başarısını etkileyen ev ortamı değişkenleri, 2006 (standart sapma
ile) (Şekil 3.1)

0.03
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.03
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
0.02
0.01
0.03
0.00
0.03
0.05
0.02
0.02
0.02
0.05
0.03
0.02
0.02
0.04
0.02
0.03
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.01
0.03
0.03
0.03
0.10
0.05

0.11
0.04
0.17
0.03
0.18
0.03

-0.11
0.04
-0.01
0.02
-0.01
0.02

Keyifle
okumaya
ayrılan
zaman
sayısı

0.16
0.04
0.04
0.03
0.07
0.03

Okuyarak
geçirilen
saat sayısı

0.20
0.04
0.15
0.03
0.15
0.03

En yüksek
eğitim
seviyesi

0.08
0.04
0.04
0.03
0.05
0.03

En yüksek
meslek
seviyesi

0.14
0.04
0.18
0.02
0.08
0.03

Evdeki
çocuk
kitabı
sayısı

0.09
0.05
0.03
0.03
0.06
0.03

Evdeki
kitap
sayısı

-0.08
0.04
-0.44
0.03
-0.68
0.04

Çocukla
okuma
faaliyetleri

UK_SCT
Std. hata
IS
Std. hata
NO
Std. hata

Ebeveyn
lerin
okumaya
katılımı

Kesişim

l

Ülke
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0.02
0.04
-0.01
0.02
0.03
0.03

Kaynak: IEA, PIRLS 2006 veritabanı.

Açıklayıcı not:
İstatistiksel olarak anlamlı olan veriler (p<.05) koyu yazılmıştır.
Tablo ortalaması 0, standart sapması 1 olan standartlaştırılmış lineer regresyon değişkenlerini göstermektedir.
Standartlaştırılmış katsayılar modeldeki diğer değişkenler kontrol atında olduğunda bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki
kısmi korelasyonlar olarak yorumlanabilir.
Bağımsız değişkenler ebeveynler/velilerin ‘Okuma Öğrenme Araştırması’ sorularına verdikleri yanıtları baz almaktadır:
Ebeveynlerin okuması 14. Soruyla ilgili bir endekstir, bu soruda ebeveyn/veliler dört maddelik ölçekte ‘Sadece zorunda
olduğumda okurum.’(ters kodlanmış), ‘Kitaplarla ilgili insanlarla konuşmayı seviyorum’, ‘Boş zamanımı okuyarak
geçiriyorum.’, ‘sadece bilgiye ihtiyacım olduğunda okuyorum.’ (ters kodlanmış) ve ‘Evde okuma önemli bir faaliyettir.’
sorularına verilen ‘katılıyorum’ ile ‘hiç katılmıyorum’ arasındaki cevapları temel alan bir endekstir.
Endeks güvenilirliği tatmin edicidir: Cronbach alpha AB seviyesinde 0.81’e eşittir ve bir ülkedeki en küçük alpha 0.74’e eşittir.
Çocuklarla okuma faaliyetleri endeksi ikinci soruyu temel alır 'Çocuğunuz ISCED Seviye 1 başlamadan önce, siz ya da
evde başka biri şu etkinliklerden hangisini yaptı?: k i t a p o k u m a k ; hikaye anlatmak; ş a r k ı s ö y l e m e k ; alfabe
oyuncaklarıyla oynamak; yaptıklarıyla ilgili konuşmak; okuduğunuz hakkında konuşmak; kelime oyunu oynamak; harf ya da
kelime yazmak; işaret ya da etiketleri okumak; kütüphaneye gitmek (cevap kategorileriyle: 'sıklıkla', 'bazen', 'hiçbir zaman ya
da nadiren').
Endeks güvenilirliği tatmin edicidir: Cronbach alpha AB seviyesinde 0.76’dır ve bir ülkedeki en küçük alpha 0.70’e eşittir.
Evdeki kitap sayısı 15. sorudur 'Evde kaç kitap vardır?' ( [0-10], [11-25], [26-100], [101-200] ve '200den fazla’ cevap
kategorileriyle.)
Evdeki çocuk kitabı sayısı 16. sorudur 'Evde yaklaşık kaç tane çocuk kitabı vardır? (çocuk dergilerini veya okul kitaplarını
saymayınız). [0-10], [11-25], [26-50], [51-100] ve '100den fazla' cevap kategorileriyle.
En yüksek meslek seviyesi ‘ profesyonel’, ‘küçük iş sahibi’, ‘memur’, ‘kalifiye işçi’, ‘işçi’, ‘ev dışında ücretli çalışmayan’
(azalarak kodlanan) kategorilerine verilen PIRLS’te oluşmuş bir değişkendir.
En yüksek eğitim seviyesi ’üniversite ya da sonrası mezunu’, ‘lise sonrası eğitim tamamlayan-üniversite değil’, ‘lise
mezunu’, ‘birkaç yıl ilköğretim, ortaöğretim veya okullaşmayan’ (en düşükten en yükseğe kodlanmış) bir PIRLS’te oluşmuş
değişkendir.
Okuyarak geçirilen saat sayısı 12. sorudur 'Sıradan bir haftada evde kendiniz için kitap, dergi ve çalışma materyali
okuyarak geçirirsiniz?' 'Haftada bir saatten az', 'haftada 1-5 saat', 'haftada 6-10 saat' ve 'haftada 10 saatten fazla' cevap
kategorileriyle.
Keyifle okuma için ayrılan zaman sayısı 13. sorudur 'Evdeyken ne sıklıkla keyif almak için kitap okursunuz?’; ‘her gün veya
neredeyse her gün’, ‘haftada bir veya iki kere’, ‘ayda bir yada iki kere’, ‘hiçbir zaman veya neredeyse hiçbir zaman’ cevap
kategorileriyle.
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Eurydice Ağı Avrupa eğitim sistemleri ve politikaları hakkında araştırma yapar
ve bilgi sağlar. 2011 itibariyle AB Yaşamboyu Öğrenme programına katılan 33
ülkede (AB üye ülkeleri, Hırvatistan ve Türkiye) 37 ulusal birimi vardır ve
yayınlar ve veritabanları oluşturan Brüksel’deki AB Eğitim, İşitsel-Görsel ve
Kültür Ajansı tarafından koordine edilir ve yönetilir.
Eurydice Ağı ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde ve Avrupa Birliğş
kurumlarında eğitim politikası yapıcılara hizmet etmektedir. Avrupa’da
eğitimin nasıl düzenlendiği ve yapılandııldığına odaklanır. Yayınların çıktıları
ulusal eğitim sistemleri tanımlayıcıları, belli konulardaki karşılatırmadlı
çalışmalar ile göstergeler ve istatistik olarak ayrılabilir. Eurydice websitesinde
ve istek üzerine basılı şekilde ücretsiz erişilebilir.

EURYDICE
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

