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Sadece yirmi yıl önce, ülkeler çoğunlukla öğrenci dolaşımını dünyaya açılmanın bir 
biçimi olarak görüyorlar, böylece seçkin uluslararası ağlar oluşturmayı ümit ediyorlardı. 
Üniversiteler uluslararası öğrencileri memnuniyetle karşılıyorlar, ama onları kendilerine 
çekmek için de büyük çaba göstermiyorlardı. Günümüzde sınır ötesi eğitim daha çok 
ekonomik kalkınma için bir kaldıraç olarak görülüyor. 1998 ile 2003 yılları arasında 
OECD bölgesindeki yabancı öğrenci sayısı %50 artarak 2 milyon öğrenciye ulaştı. 
Ülkeler ve kurumlar arasında yabancı öğrencileri ve akademisyenleri çekme konusunda 
artan rekabetin yanı sıra, sınır ötesi eğitimin yeni biçimleri, bu alandaki politikalar  için 
yeni bir çerçeve oluşturuyor. Buna ek olarak, başta ekonomik yararlar olmak üzere, sınır 
ötesi eğitimden sağlanan yararların artan bir öneme sahip olduğu görülüyor. Bu bölümde, 
söz konusu yeni çerçeve ve amaçlar göz önüne alınarak yüksek öğretimin uluslararası bir 
nitelik kazanmasına yönelik politikalar inceleniyor. 

Sınır ötesi yüksek öğretim, ülkelere eğitim, kültür, politika ve ekonomi alanlarında  
gerçek birtakım fırsatlar sunuyor. Bunlardan yararlanabilmek için, ülkelerin tek başına 
eğitim alanının ötesine uzanan bir perspektif içerisinde, durum ve hedeflerine göre 
uyarlanmış bir yaklaşım belirlemeleri gerekiyor. Bu politikanın, vize ve ticaret 
politikaları dahil olmak üzere, eğitim alanının doğrudan sorumluluğu dışında bulunan 
politika enstrümanları gerektirdiği için, ekonomik ve sosyal politikalarla da bağlanması 
gerekiyor. 

Sınır ötesi yüksek öğretim konusunda dört temel yaklaşım belirleniyor. Karşılıklı 
anlayış yaklaşımı temel olarak politik, kültürel, akademik ve kalkınma yardımı 
hedeflerine ağırlık veriyor. Kalifiye göç yaklaşımı karşılıklı anlayış yaklaşımının 
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hedeflerini kapsadığı gibi, yabancı öğrencilerin istihdamına daha aktif ve hedefe yönelik 
bir yaklaşım da içeriyor. Yetenekli öğrencilerin (ve akademisyenlerin) ev sahibi ülkenin 
ekonomisinde çalışmalarını cezbetmeyi, ya da yüksek öğretim ve araştırma sektörlerinin 
daha rekabetçi hale getirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Gelir getirici yaklaşım karşılıklı 
anlayış ve kalifiye göç yaklaşımlarının hedeflerini kapsamanın yanı sıra, aynı zamanda  
doğrudan ticari hedeflere de sahip bulunuyor. Bu yaklaşıma göre, uluslararası öğrenciler, 
genel olarak devletin mali desteği olmaksızın, eğitimlerinin tam bedelini ödüyorlar. 
Kapasite yaratıcı yaklaşım, nasıl verilirse verilsin, gelişmekte olan bir ülkenin 
kapasitesini arttırmanın görece hızlı bir yolu olarak, ithal yüksek öğretim kullanımını 
teşvik ediyor. Bu yaklaşımların tümü eşit bir şekilde bütün ülkelerin kullanımı dahilinde 
değil ve her biri kendine özgü sorunlara kaynaklık ediyor. Amaç sadece eğitim hizmetleri 
ihracatının teşvik edilmesinden ibaret değil. Bazı Asya ve Ortadoğu ülkelerinde 
görüldüğü üzere, eğitim hizmetlerinin ithal edilmesi de bunların ihraç edilmesi kadar 
yararlı olabiliyor. 

Bu bölümde çok sayıda çetin politik sorular ortaya atılıyor. Sınır ötesi yüksek 
öğretim, hem gelişmiş ülkeler, hem de gelişmekte ülkeler için nasıl eşit ölçüde yararlı 
olabilir? Sınır ötesi eğitim, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve eğitim kapasitelerini 
arttırmalarına yardımcı olabilirse de, beyin göçüne ve ortaöğretim sonrası eğitime 
desteğin azaltılmasına da yol açabilir. Ve sınır ötesi eğitimin ulusal yüksek öğretim 
sistemleri ile tek tek ülkelerin  erişim, kalite ve kamu finansmanı alanlarındaki eğitim 
politikaları üzerindeki etkisi nedir? Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerde öğretim dilinin 
İngilizce olması konusunda ne tutum alınmalıdır? 

MATEMATİK ALANINDAKİ ÖĞRENCİ KATILIMINDA 
CİNSİYET FARKLILIKLARI 

Özetleyen: 
A. Schleicher 

 
 

1. Eğitimde cinsiyet eşitliği alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş bulunuyor. Bütün 
OECD ülkelerinde, bugün genç kadınların lise ya da üçüncü kademe öğrenim 
diplomasına sahip olma olasılığı bir kuşak önceki kadınlardan çok daha fazla. Kadınların 
üniversite seviyesi mezuniyet oranları artık OECD ülkelerinin üçte ikisinde ya erkeklerin 
oranıyla eşit ya da onları geçiyor. Ancak, kadınlar matematik ve fen gibi alanlarda sürekli 
daha az temsil edilegeliyor. Bu bölümde, söz konusu alandaki çabalarda gençlerin ve 
elbette çocukların hedeflenmesi gerektiği belirtiliyor. 

2. Öğrenci performansı bakımından cinsiyet farklılıkları, makul ölçüleri aşmayacak şekilde 
birlikte, gerek matematiğe ilgi duyma ve hoşlanma bakımından, gerekse kendileriyle 
ilgili inançları, duyguları ve matematikle ilgili öğrenme stratejileri bakımından erkekler 
ile kızlar arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. 15 yaşındaki kızlar erkeklere göre 
matematik yetenekleri konusunda kendilerine daha az güven duyup, matematik 
derslerinde daha fazla kaygı, çaresizlik ve stres duyguları yaşamaya eğilimliler. 
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3. Öğrenme, bilişsel yeteneklerin yanı sıra motivasyon ve güvene de bağlı. Dolayısıyla, 
kızların matematik ve fen alanındaki performansını yükselten eğitim sistemlerinin aynı 
zamanda kızların bu derslere daha fazla ilgi duymalarını sağlamaları da gerekiyor. Bunun 
için makul gerekçeler var: Çünkü kaliteli öğrenim yoğun çaba ve zaman gerektirir. 
Kaliteli öğrenim, öğrenme sürecinin denetiminin yanı sıra, daha önce kazanılmış bilgiler 
ile yeni bilgiler arasındaki ilişkilerin net bir şekilde kontrol edilmesini, olası bağlantılar 
ile ilgili hipotezler formüle edilmesini ve bu hipotezlerin yeni materyaller temelinde test 
edilmesini kapsar. Öğrenciler ancak bir derse büyük ilgi duyuyorsa ya da iyi performans 
karşılığında harici bir ödül varsa bu çabayı gösterecektir. Dolayısıyla, öğrencilerin nasıl 
öğrenileceğini öğrenmeye istekli olmaları gerekiyor. Öğretim perspektifinden ise bu, 
eğitim ortamı ve öğretmenler tarafından – hedef belirleme, strateji seçme ve öğrenme 
sürecinin denetimi ve değerlendirilmesi dahil olmak üzere – etkin öğrenme yollarının 
hem erkekler, hem de kızlar için teşvik edilebileceğini ve edilmesi gerektiğini gösterir. 
Dolayısıyla, yaşamboyu öğrenimi teşvik edecek sonuçlar açısından motivasyon ve 
özgüven vazgeçilmez bir yere sahiptir.  

4. Genel olarak, sonuçlar eğitim sistemleri tarafından özellikle kadınlar için matematik ile 
ilgili tutumların ve öğrenme davranışlarının ele alınması, ve bunun bilişsel öğretim olarak 
eğitim sistemlerinin misyonunda merkezi bir hedef olarak düşünülmesi gerektiğini  
gösteriyor. Bunun öğretmenlerin hem ilk mesleki eğitimleri, hem de mesleki gelişimleri 
yönünden bazı sonuçları oluyor. 

ÖĞRETMEN İŞGÜCÜ: ÖZLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
VE MOTİVASYONUN ARTTIRILMASI 

Özetleyen: 

P. Santiago 

 

Öğrencilerin öğrenmelerinde belki de temel itici gücü öğretmenlerin performansının 
oluşturduğunu gösteren veriler ışığında, öğretmenler arasında pozitif tutumların olması 
politika yapıcılar için temel bir öncelik oluşturuyor. Öğretmenlerin motivasyonu ayrıca 
okul reformu için de önem taşıyor. Bu bölümde öğretmenler için nelerin önemli olduğu 
ve onların en iyi nasıl motive edilebilecekleri araştırılıyor. İş motivasyonu ile ilgili 
araştırmalardan yararlanılarak hem ‘içsel’, hem de ‘dışsal’ motivasyonun performans, 
tatmin ve refah gibi iş sonuçlarını nasıl teşvik edebileceğine ışık tutuluyor. Analiz, hem 
öğretmenlerin çalışmalarının, hem de okullarda herhangi bir yenilenmenin uygulamaya 
konmasının başarılı olmasının altında motivasyonun yattığını vurguluyor. Başlıca mesaj, 
öğretmenlerin çabalarının ardında, okullardaki uygulamaların ve düzenlemelerin değerleri 
ve hedeflerini benimsemeleri ve bunlarla kendilerini özdeşleştirmelerinden kaynaklanan 
bir öz motivasyon olması gerektiğidir. 

Ücret önemli olmakla birlikte, öğretmen politikasının ücretlerden çok daha fazla 
konuya hitap etmesi gerekiyor. Öğretmenler, öğrenciler ve meslektaşları ile olan 
ilişkilere, okul liderleri tarafından desteklendiklerini hissetmeye, çalışma koşullarının iyi 
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olmasına ve becerilerini geliştirme olanaklarına çok önem veriyorlar. İyileştirme amaçlı 
öğretmen değerlendirmeleri, öğretmenlerin çalışmalarının takdir görüp kutlanması için 
birçok olanaklar sunarak hem öğretmenler, hem de okullar tarafından mesleki gelişme 
önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Bu bölümde öğretmenlerin performans, tatmin ve refahlarını arttırmak için dört yol 
öneriliyor: (i) öğretmenlerin içsel motivasyonlarının teşvik edilmesi; (ii) öğretmenlerin öz 
motivasyonlarının teşvik edilmesi; (iii) dışsal ödüllerin dengeli bir şekilde kullanılması; 
ve (iv) öğretmenlerin iyi çalışma koşulları ihtiyaçlarının karşılanması. Bunlar, 
öğretmenliğin daha meydan okuyucu ve daha fazla çeşitliliğe sahip olması, mesleki 
gelişme olanakları sağlanması, performans konusunda yapıcı bir bilgilendirme, 
öğretmenlerin karar süreçlerine katılımı ve kendilerini meslekleriyle özdeşleştirip 
kendilerine değer verildiğini daha güçlü bir şekilde hissetmelerinin sağlanması anlamını 
taşıyor. 

Öğretmenlik mesleği için de çeşitliliğin arttırılması yararlı olacak, böylece okulun 
ihtiyaçları karşılanabilecek ve aynı zamanda öğretmenlere de daha fazla fırsat ve takdir 
olanakları getirecektir. Okul liderliğine daha fazla önem verilmesi, öğretmenlerin kendi 
çalışmalarına değer verildiğini ve desteklendiklerini hissetmeleri gerektiği sorununa 
eğilinmesine yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, mesleki ve idari personelin iyi eğitim 
görmüş olması, öğretmenlerin üzerindeki yükün azaltılmasına yardımcı olabilir, 
personelin hazırlanması için daha iyi olanaklar ve planlama olması meslektaşlık 
duygusunun artmasına yardımcı olur; çalışma koşullarının daha esnek olması ise, 
özellikle dana deneyimli öğretmenler için, meslekten soğumayı önler ve önemli 
yeteneklerin okullarda kalmasını sağlar. 

FORMATİF DEĞERLENDİRME ARACILIĞIYLA ÖĞRENİMİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ  

Özetleyen: 

J. Looney 

 

Bu bölümde formatif değerlendirmenin – öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve 
öğretimi şekillendirmek amacıyla öğrencilerin anlama seviyelerinin ve sağlanan 
ilerlemenin sık ve etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesinin – ülkelerin eğitim 
alanındaki sonuçlarda hem kalite, hem de eşitlik sağlamalarına nasıl yardımcı olabileceği 
inceleniyor. 2002 ile 2004 yılları arasında, OECD sekiz sistemdeki (Avustralya 
[Queensland], Kanada'nın üç ili, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, İtalya, Yeni Zelanda 
ve İskoçya) ortaokulların örnek sınıflarındaki gelişimsel değerlendirme politikası ve 
uygulamasını inceledi. Formatif Değerlendirme: Ortaokul Sınıflarında Öğrenimin 
İyileştirilmesi (OECD 2005) içerisinde formatif değerlendirme konusundaki İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerindeki yayınların incelemelerine de yer verilmiştir. 

Örnekolay (vak’a) çalışmaları yapılan bu ülkelerin her birinde formatif değerlendirme 
uygulamasının geliştirilmesinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Formatif 
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değerlendirmeye yer verilen öğretimin, öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesine 
yardımcı olup, öğretmenlerin giderek artan bir çeşitliliğe sahip öğrenci kitlelerinin 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmelerini sağlayarak öğrenci sonuçları arasında 
hakkniyetin arttırılmasına yardımcı olduğuna dair nicel ve nitel veriler olması bunlar için 
motivasyon oluşturmaktadır. 

− çalışmaya katılan ülkelerin her birinde formatif değerlendirmenin daha yaygın 
uygulanmasını teşvik edici politikalar olmakla birlikte, politika alanında bundan daha 
fazlası da yapılabilir. Karma yaklaşımların kullanıldığı ve değişimin teşvik edilmesi 
ve kapasitelerin arttırılmasına önemli yatırımların yapıldığı ülkelerde değişimler 
daha da yol alabilir. 

− Formatif değerlendirme uygulamasını teşvik edip destekleyen ve bir öncelik olarak 
belirleyen mevzuat var. Genel verilerin formatif amaçlar için kullanılmasını teşvik 
edici çabalar var. Ulusal müfredat ve diğer materyaller içine etkin öğretim ve 
formatif değerlendirme konusunda yol gösterici kurallar yerleştirilmiş bulunuyor. 
Araçlar ve örnekler sağlanması formatif değerlendirmenin etkin olmasına destek 
oluyor. Formatif değerlendirme konusunda yaklaşımlar içeren özel girişimler ve 
yenilikçi programlara yatırımlar yapılıyor. Formatif değerlendirme için öğretmen 
mesleki gelişimi de söz konusu. Eğitim sistemlerinin tamamında öğretim ve 
değerlendirme alanında gerçek değişimlerin teşvik edilmesi için bütün eğitim 
sistemlerinde karma politikaların takviye edilmesi ve daha derin yatırımlar yapılması 
gerekecek. 

Ülkelerin ayrıca makro ve mikro seviyelerdeki politik yaklaşımlar arasında daha iyi 
uyum sağlamaları da gerekecek. En temel seviyede bu uyum, eğitim alanındaki tarafların 
çeşitli politikaların birbiriyle rekabet halinde olmamasını sağlamaları anlamına geliyor. 
Daha ileri seviyede ise, formatif ve genel değerlendirme öğeleri birbirini pekiştirir. 
Eğitim sistemlerinin tamamında formatif değerlendirmenin daha sürekli kullanılması 
tarafların bunun sınıflarda daha yaygın uygulanması önündeki engellere eğilmesine 
yardımcı olabilir. 

 

ÖZEL ODAK KONUSU 

Yüksek Öğretim: Kalite, Hakkaniyet ve Verimlilik 

OECD Eğitim Bakanları Toplantısı 

Atina, Yunanistan 

27-28 Haziran 2006 

 

Bu bölümde 27-28 Haziran 2006 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan 
OECD Eğitim Bakanları toplantısından çıkan dört belgeye yer veriliyor. Birinci belge 
toplantıdaki tartışmaların başkan tarafından yapılan özeti. Burada bakanların nasıl yüksek 
öğretimi sadece daha büyük değil, aynı zamanda daha iyi hale getirerek büyümenin 
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ötesine gitmeyi kabul ettikleri anlatılıyor. Reformlara gidilmesi gereken altı alan şöyle 
belirleniyor: Daha iyi bir finansman, yüksek öğretimde daha fazla hakkaniyet sağlanması, 
öğrencilerin öğrenmek istediklerine daha net bir şekilde odaklanılması, duyarlılığın ve 
çeşitliliğin arttırılması, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi, artan göçe ve 
uluslararasılaşmaya etkili bir şekilde cevap verilmesi. 

İkinci belge yeni OECD Genel Sekreteri Angel Gurría’nın konuşması. Genel 
Sekreter, uluslararası tartışmanın yüksek öğretimde son derece önemli hale geldiğini 
vurguladı. Bunun bir nedeni, örneğin Avrupa Bologna Süreci gibi yeni uluslararası 
politika belge ve araçlarıdır. Bir başka nedeni, araştırma görevlileri ve öğrencilerin kendi 
ülkeleri dışında çalışmaları ve öğrenim görmeleri, bunun yanı sıra yüksek düzeyde 
beceriler için küresel bir rekabet olmasıdır. Genel Sekreter, özellikle yüksek öğretimin 
kamu tarafından finanse edildiği, ama büyüme maliyetlerinin karşılanması için 
kaynakların yetersiz olduğu ülkelerde, ivedilikle finansman reformu gerektiğini savundu. 
Gurría özellikle yüksek öğretimde sonuçların daha iyi ölçülmesi gerektiğini vurguladı ve 
öğrencilerin yetkinliklerinin araştırılması için “yüksek öğretim için PISA [Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı]” oluşturulmasını önerdi. 

Üçüncü belge toplantıdaki tartışmalar için bir çerçeve oluşturmak amacıyla 
yararlanılan konular belgesi. Bu belge, yüksek öğretimin geleceğini etkileyen teknoloji, 
küreselleşme, demografi ve yönetişim gibi faktörleri kapsıyor. Yüksek öğretimin 
hedefleri ve bunların yönetişim açısından taşıdığı anlamlar, yüksek öğretimin bedelini 
kimin ödemesi gerektiği sorusu, yüksek öğretimde kaliteyi ölçmenin daha iyi yolları olup 
olamayacağı ve yüksek öğretimin ekonomiye daha iyi katkıda bulunmasını nasıl 
sağlayabileceğimiz konusu ele alınıyor. 

Son belge grafikler halinde çeşitli göstergeleri içeriyor. Bu göstergeler genel sosyal 
ve ekonomik çerçeve; erişim, katılım ve ilerleme; yüksek öğrenim giderleri; ekonomik 
getiriler; ve uluslararasılaşma konularını kapsıyor. 
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