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erg’den haberler

direktörden
ERG'nin de¤erli dostlar›,

e¤itimde iyi örnekler konferans› 5 yaﬂ›nda
5. E¤itimde ‹yi Örnekler Konferans›
5-6 Nisan 2008 tarihlerinde Sabanc› Üniversitesi
yerleﬂkesinde 1500 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
Konferansta yarat›c›lar› taraf›ndan 131 iyi örnek sunuldu.
Prof. Dr. Mübeccel Belik K›ray ve Prof. Dr. Erdal ‹nönü
Onur Bölümleri, “…Kad›n Olmak” sohbetleri ve atölye
çal›ﬂmalar› konferansta yer alan di¤er etkinlikler
aras›ndayd›.
Konferans, Darüﬂﬂafaka ö¤rencilerinin renkli gösterisi
ve ard›ndan Herkül Milas'›n “‹nsanlar e¤itimlerinde
söz sahibi olmal› m›?” baﬂl›kl› ufuk aç›c› konuﬂmas›yla
baﬂlad›. Konuﬂman›n tam metnini
www.egitimdeiyiornekler.org adresinde,
konferans kitapç›¤›nda bulabilirsiniz.

insani geliﬂme diyalo¤u, n›cholas barr semineri
Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) ve Dünya Bankas› ortak giriﬂimi
olan “‹nsani Geliﬂme Diyalo¤u” dizisinin ikinci semineri ERG'nin de
ortakl›¤›yla 20 May›s 2008'de Sak›p Sabanc› Müzesi'nde gerçekleﬂtirildi.
Nicholas Barr (London School of Economics) taraf›ndan verilen seminerin konusu
yüksekö¤retimin finansman›yd›.

erg'nin haziran - temmuz etkinlikleri
e¤itimde haklar çal›ﬂtaylar›
ankara, 3 haziran
istanbul, 11 haziran
almanya-türkiye ö¤retmenler buluﬂmas›
istanbul, 20-27 temmuz 2008

Uzun süredir hayata geçirmeyi
arzulad›¤›m›z ERG e-bülteni
nihayet sizinle buluﬂuyor.
‹ki ayda bir yay›mlayaca¤›m›z
e-bültenimizin bu ilk say›s›n›
be¤enece¤inizi umuyoruz.
Kiminizle sürekli karﬂ›laﬂ›yoruz,
birlikte çal›ﬂ›yoruz, kiminizle ise
aram›zda uzak mesafeler var ama
inan›yoruz ki hepinizle ayn›
hedefler u¤runda çaba harc›yoruz,
k›z ve erkek tüm çocuklar›m›z›n
kaliteli e¤itime eriﬂebildi¤i bir
Türkiye yaratmak istiyoruz.
ERG, Sabanc› Üniversitesi
‹stanbul Politikalar Merkezi
bünyesinde hayata geçti¤i 2003
y›l›ndan bu yana kat›l›mc› ve
yarat›c› politika süreçlerinin e¤itim
alan›nda yayg›nlaﬂmas› için
ülkemizde e¤itim reformunun
paydaﬂlar›yla birlikte çal›ﬂ›yor.
Bu e-bültenle, paylaﬂ›m yollar›m›z›
çeﬂitlendirmek, size düzenli olarak
çal›ﬂmalar›m›z› aktarmak,
dünyada ve ülkemizde e¤itim
alan›nda yaﬂanan geliﬂmelere
beraberce göz atmak istedik.
ERG e-bültenine iliﬂkin beklenti,
görüﬂ ve önerilerinizi bizimle
paylaﬂman›z› içtenlikle diliyorum.

türkiye’den

Sayg›lar›mla,

okuyan türkiye!
Nisan ay›nda ayn› hafta içinde kutlanan "Dünya Kitap Günü" ve "Okuma
Bayram›" nedeniyle, Ba¤›ms›z E¤itimciler Sendikas› (BES) AR-GE Kurulu,
Türkiye'deki kitap okuma al›ﬂkanl›¤› üzerine bir araﬂt›rma yapt›. Yap›lan
araﬂt›rmaya göre, Türkiye'de ihtiyaç maddeleri s›ralamas›nda kitap 235. s›rada
yer al›yor. Günde ortalama 5 saat televizyon seyreden yurttaﬂlar›m›z, kitap
okumaya y›lda sadece 6 saat ay›r›yor.
Toplumun, Japonya'da yüzde 14'ü, Amerika'da yüzde 12'si, ‹ngiltere ve Fransa'da
yüzde 21'i düzenli olarak kitap okurken, Türkiye'de yaln›zca on bin kiﬂiden biri
düzenli kitap okuyor. Toplam nüfusu 7 milyon olan Azerbaycan'da kitaplar
ortalama 100 bin adet bas›l›rken, 71 milyon nüfuslu Türkiye'de bu rakam 2-3
bin adet düzeyinde.
“Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsani Geliﬂme Raporu”na göre kitap okuma oran›nda Türkiye
177 ülke aras›nda 86. s›rada yer al›yor. Kiﬂi baﬂına bir yılda okunan ortalama
kitap sayısı Japonya'da 25, ‹sviçre'de 10, Fransa'da ise 7 kitap. Türkiye'de ise
kiﬂi baﬂına ortalama on yılda bir kitap okunuyor.

Prof. Dr. Üstün Ergüder
Direktör
E¤itim Reformu Giriﬂimi,
‹stanbul Politikalar Merkezi

yeni erg yay›nlar›

e¤itim izleme raporu
2007

E¤itim ‹zleme Raporu 2007
erg, mart 2008

milli e¤itim bakanl›¤›’ndan (meb) p›sa paneli
OECD çat›s› alt›nda gerçekleﬂtirilen ve fen okuryazarl›¤›na odaklanan PISA
2006 sonuçlar›, 2007 sonunda kamuoyuna duyuruldu. 2003 y›l›ndan beri
PISA’ya kat›lan Türkiye'nin ald›¤› sonuçlar arzu edilenden uzak. Rapora göre,
Türkiye'deki 15 yaﬂ grubu ö¤rencilerin yüzde 78'i OECD standartlar›na göre en
düﬂük iki yeterlik düzeyi ve alt›nda fen bilgisine sahip. Bu sonuçlarla Türkiye,
OECD ülkeleri aras›nda Meksika ile birlikte son s›ralarda yer al›yor.
30'u OECD üyesi, toplam 57 ülkeden 400.000 ö¤rencinin kat›ld›¤› program›n test
sonuçlar› s›ralamas›na göre en baﬂar›l› ülke Finlandiya. Buna paralel olarak
MEB 10 Nisan tarihinde Finlandiya'n›n e¤itim sisteminin incelendi¤i bir panel
düzenledi. Panelde, 15 yaﬂ grubundaki ö¤rencilerin baﬂar›s›n›n alt›nda ﬂu
özelliklerin yatt›¤› vurguland›: esnek müfredat, f›rsat eﬂitli¤i, e¤itim sistemine
güven ve geliﬂmiﬂ ö¤retmen e¤itimi.

Eleﬂtirel Düﬂünme
prof. dr. ipek gürkaynak,
prof. dr. füsun üstel,
prof. dr. sami gülgöz
mart 2008 (ilk bas›m: 2003)

Panele kat›lan Finlandiyal› uzmanlar, ülkelerinde ö¤rencileri çeﬂitli programlara
ve okullara erken yönlendirmekten kaç›n›ld›¤›n›, zorunlu ö¤retim süresince okul
ve program çeﬂitlili¤ine izin verilmedi¤ini ve uluslararas› okullar d›ﬂ›nda hiçbir
özel ö¤retim kurumunun bulunmad›¤›n› da vurgulad›lar.

dünyadan
küresel eylem haftas›'n›n ça¤r›s›:
“d›ﬂlanmaya son vermek için kaliteli e¤itim”
“E¤itim için Küresel Kampanya” (Global Campaign for Education) taraf›ndan
21-28 Nisan tarihleri aras›nda düzenlenen “Küresel Eylem Haftas›”n›n (Global
Action Week) bu y›l öne ç›kard›¤› etkinlik “Dünyan›n En Büyük Dersi” idi.
Kaliteli e¤itime eriﬂim hakk›n› vurgulayan ve e¤itimden d›ﬂlanmaya son verilmesi
ça¤r›s›nda bulunan ders, yüzden fazla ülkeden milyonlarca ö¤rencinin kat›l›m›yla
iﬂlendi.
Derste ayr›ca, siyasilere “Okula geri dönün!” ça¤r›s›nda bulunuldu. Amaç, küresel
politikalar› etkileyen aktörlerin bu dersi almalar›n› sa¤layarak, kaliteli e¤itimin
herkesin en do¤al hakk› oldu¤unu anlatmakt›. Böyle bir kitlesel hareketle, karar
al›c›lar ve politika yap›c›lar üzerinde bask› oluﬂturarak e¤itimden d›ﬂlanm›ﬂ
kitlelerin e¤itime eriﬂimlerinin yak›n gelecekte sa¤lanmas› ve e¤itim alan›ndaki
eﬂitsizliklerin azalt›lmas› hedefleniyor.

“biny›l kalk›nma hedefleri”nde gelinen nokta
birleﬂmiﬂ milletler genel kurulu'nda tart›ﬂ›ld›
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu Baﬂkan› Dr. Srgjan Kerim önderli¤inde
1-2 Nisan tarihlerinde New York'ta Biny›l Kalk›nma Hedefleri'nde gelinen
noktan›n tart›ﬂ›lmas› amac›yla bir oturum düzenlendi. Oturumda, baﬂetmesi
en zor sorunlara, ç›kar›lan derslere ve 2015 y›l›na kadar hedeflere ulaﬂmak için
al›nmas› gereken önlemlere odaklan›ld›.
‹lerlemenin acil olarak gerekli oldu¤u ve yol katedildi¤i takdirde baﬂka alanlarda
da geliﬂmeye yol açacak yoksulluk, sa¤l›k ve e¤itim konular› gündemin baﬂl›ca
maddeleriydi. Karﬂ›laﬂ›lan zorluklar›n ve 2015 y›l›na kadar hedefleri baﬂarmak
için yap›lmas› gereken de¤iﬂikliklerin de masaya yat›r›ld›¤› oturumdan ç›kan
sonuç, 2000 y›l›ndan bu yana al›nan mesafenin süregelen sorunlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça k›s›tl› oldu¤uydu.
Dr. Kerim kapan›ﬂ konuﬂmas›nda, geçen sekiz y›lda gözle görülür ilerleme
kaydedildi¤ini, y›lda üç milyon çocuk ölümünün önüne geçildi¤ini, iki milyon
çocu¤un AIDS tedavisi gördü¤ünü ve daha fazlas›n›n da okula gitti¤ini belirtti.
Dr. Kerim ayr›ca, e¤itimin sürdürülebilir kalk›nman›n temelini oluﬂturdu¤unu
ve 2010 y›l›na kadar herkesin eriﬂebildi¤i temel e¤itim hedefinin tutturulabilmesi
için 10 milyar dolarl›k bir kalk›nma yard›m›na ihtiyaç oldu¤unu ve ilerlemeyi
h›zland›rmak için sivil toplum ve özel sektör ile kurulacak ortakl›klar›n vazgeçilmez
oldu¤unu belirtti.

Tepe Akfen

ERG, bu e-bültene katk›lar›ndan dolay› Salim Sa¤lam’a teﬂekkür eder.

Herkes ‹çin Kaliteli E¤itim
2003-2007
erg, ﬂubat 2008

öneriyoruz
UNESCO,
“Sürdürülebilir
Kalk›nma için
E¤itim Ony›l›”
program›
çerçevesinde
e¤itimin
kalk›nmada
oynad›¤› rolün önemini irdeleyen,
ve bas›n› bu konuda
bilgilendirmeyi hedefleyen bir
medya paketi haz›rlad›. Bu
paketin ‹ngilizce sürümüne
aﬂa¤›daki internet adresinden
ulaﬂabilirsiniz:
http://portal.unesco.org/educa
tion/en/ev.phpURL_ID=56365&URL_DO=DO_T
OPIC&URL_SECTION=201.html

akl›n›zda bulunsun
Tatil yaklaﬂt›, ö¤rencilerin
gözü d›ﬂar›da. Dersin bitmesine
10 dakika var ama yapacak
ﬂey mi yok?
Ö¤rencileri, iki gruba ay›r›n.
Her grup bir Türkiye haritas›
önünde s›raya geçsin. En öndeki
iki ö¤renciye bir il ad› verin. Bu
ö¤rencilerden önlerindeki
haritada söylenen ile ilk önce
dokunan s›ran›n arkas›na geçer
ve karﬂ› gruptaki ö¤renci elenir.
Oyun bir gruptaki ö¤rencilerin
tamam› eleninceye kadar devam
eder.
Tahtaya bir kategori yaz›n.
Mesela yiyecekler.
Her ö¤renci A'dan Z'ye kadar
alfabeyi alt alta bir ka¤›da
yazar. Ö¤rencilere
düﬂünebildikleri tüm yiyecekleri
yazd›klar› bir alfabetik liste
oluﬂturmalar› için 5 dakika süre
verilir. Sürenin bitiminde oyun
baﬂlar.
‹lk ö¤renci listesinden bir
yiyecek ad› okur. ‹kinci ö¤renci
kendi listesinden söylenen
yiyece¤in son harfi ile baﬂlayan
bir yiyecek ad› okur ve oyun
s›rayla böyle devam eder. Her
yiyecek ad› bir kez söylenebilir
ve s›ra kendisine geldi¤inde
söylenmemiﬂ yiyecek bulamayan
ö¤renci elenir. Oyun tüm
ö¤renciler eleninceye kadar
devam eder.
Birinci oyunu k›talar/ülkeler
co¤rafyas› için de oynatabilirsiniz.
‹kincisini ise kolayl›kla
müfredat›n çeﬂitli konular› için
uyarlayabilirsiniz. Di¤er olas›
kategoriler: ﬁehirler, ülkeler,
do¤adaki nesneler, hayvanlar,
bitkiler, özel adlar. Daha büyük
ö¤renciler için: tan›nm›ﬂ kiﬂilerin
soyadlar›, yazar adlar›, baﬂkentler,
vb.

Görüﬂ ve önerileriniz için:
SABANCI ÜN‹VERS‹TES‹
Karaköy ‹letiﬂim Merkezi
Bankalar Caddesi 2, Kat 5
Karaköy 34420 ‹stanbul
T +90 (212) 292 50 44
F +90 (212) 292 02 95
E erg@sabanciuniv.edu
www.erg.sabanciuniv.edu

