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Özet
Ara t rmam zda OECD'nin yürütmekte oldu u, OECD'ye üye ülkelerin kat l m yla gerçekle en ve bu
ülkelerin e itim - ö retim düzeyini belirlemek üzere ilk iki a amas uygulanan PISA - Projesinin niteli i ve bu
projenin Türkiye aç s ndan önemi tart lm t r. Söz konusu projenin kapsad

üç a amal s nav sürecinin hedef

kitlesi 15 ya grubu orta ö retim ö rencileridir.
Ara t rmam zda bu uluslar aras ö renci de erlendirme projesinde kullan lan “Test Sorular ”ndan baz
somut örnekler ele al narak, bu soru tarzlar n n özellikle Türk ö renci profiline uygunlu u, uygulanabilirli i ve
tutarl l

, soru örneklerinin temel konseptleri ve dilbilimsel özellikleri aç lar ndan incelenerek tart lm t r. Bu

ba lamda Türk E itim Sistemi, bu projenin s navlar nda kullan lan sorular ile Türk ö rencilerinin al t r lm
olduklar soru tarzlar (Örn. Liselere Giri S navlar ) kar la t r larak irdelenmi tir.

Elde edilen bulgular çerçevesinde, Türk E itim Sistemi'ne yeni bir bak aç s verilmeye çal larak bir
dizi önerilerde de bulunulmu tur.
Anahtar sözcükler: PISA, Türk E itim Sistemi, orta ö retim, s nav sorular , dilbilim
Abstract
In this study, the quality and the importance of PISA for Turkey is examined. PISA is run by OECD and
its first two stages have been applied by the participation of the OECD member countries. By this, the success
level of education in these countries has been investigated. The target population of the mentioned project's test,
totally given in three stages, involves secondary school students at the age of 15.
In the study, some sample questions from the Program for International Student Assessment Test are
examined with respect to their practicality, validity, reliability, linguistic aspects and content for the
administration of them to Turkish students.
Within this context, Turkish Educational System is questioned comparing and contrasting the kinds of
questions given to Turkish students in some exams like Lycee Entrance Exams with the questions in PISA Tests.
Considering the findings, some suggestions are made for the improvement of Turkish Educational
System.
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PISA – PROJES

LE LG L GENEL B LG LER

PISA nedir?
PISA (Programme for International Student Assessment), OECD’nin (Organization for Economic Co –
operation and Development) yürütmekte oldu u uluslar aras ö renci de erlendirme projesidir. Projenin uluslar
aras koordinasyonu, ACER’in (Australian Council for Educational Research) yönetimindeki bir uluslar aras
konsorsiyum taraf ndan sa lanmaktad r. PISA – ara t rmas önce INES (Indicators of National Education
Systems / Ulusal E itim Sistemleri Göstergeleri) kapsam nda ba lam t r; ancak imdi bundan ba ms z olarak
yürütülmektedir. PISA, tüm kat l mc devletlerin bilim uzmanlar n n bir araya gelmesi ve bu ülkelerin hükümet
ile yönetimlerinin i birli iyle yap lan bir giri imdir. En önemli kararlar, her ülkenin söz hakk oldu u,
OECD’nin Board of Participating Countries (BPC)1 birimince al nmaktad r.
(bkz. www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm . 20.11.2003) (bkz. www.pisa. oecd.org . 20.11.2003).
2000 y l nda dünya çap nda OECD üyesi 28 ülkeden yakla k 180.000 ö renci, ayr ca Brezilya,
Lettland, Liechtenstein ve Rus Federasyonu PISA – ara t rmas na kat lm t r. Kat lan her ülkede 4.500 ile 10.000
aras nda k z ve erkek ö renciye test uygulanm t r. Ara t rmaya kat lan ülkelerin s nav ölçütü uluslar aras proje
yönetiminin verdi i detayl ön bilgilerle belirlenmi tir. Öncelikle kat l mc ülkelerin okul sistemleri yörelere
(eyalet, bölge, ilçe, kanton vb.) ve okullar n türlerine göre yap lm t r. S n fland rma yap ld ktan sonra okullar ve
ö renciler geli igüzel seçilmi tir (bkz.www.mpib-berlin.mpg.de/pisa /grundlagen.htm . 20.11.2003).
Bu programda; okuma – anlama – de erlendirme, matematik ve fen bilimleri alanlar nda 9 y ll k bir
dönemde, üçer y l arayla yap lan s navlardan elde edilen sonuçlarla de i ik ülkelerdeki ö rencilerin bilgileri,
yetenekleri ve kazand klar becerilerin zaman içinde izlenmesi hedeflenmektedir. PISA ile yap lan
de erlendirmelerin çerçevesini olu turan her üç alan da ulusal müfredatlar, müfredatlar aras ve müfredat d
unsurlarla birlikte dikkate al nmaktad r. PISA bu hâliyle müfredatlara dayanan uluslar aras kar la t rmal
ölçümleri destekleyen bir çal ma olmaktad r (MEB, D Ili kiler Genel Müdürlü ü).
Türkiye, 1997 y l nda ba layan PISA birinci dönem pilot test çal malar ndan geç haberdar oldu u ve
söz konusu çal malar yürütmesi öngörülen E itimi Ara t rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl

n n (EARGED),

an lan y llarda Uluslar Aras E itim Ba ar lar n De erlendirme (IEA) kurulu unun Üçüncü Uluslar Aras
Matematik ve Fen Bilimleri Ara t rmas n n Tekrar (TIMSS – R) projesi konusundaki yo un çal malar
nedeniyle hem pilot test hem de esas test çal malar na kat lamam t r. Bu nedenle Türkiye, PISA projesine
ancak ikinci a amadan (2003 / Matematik) itibaren, Millî E itim Bakan ’n n onay ile dahil olmu tur. PISA ile
ilgili çal malar ise, Millî E itim Bakanl

n n bir birimi olan E itimi Ara t rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl

(EARGED) taraf ndan yürütülmektedir (MEB, D Ili kiler Genel Müdürlü ü).

2003 y l nda ise, Türkiye dahil 33 üye ülkenin kat l m yla, ara t rman n ikinci a amas uygulanm t r.
Ülkemizde May s 2002’de rastgele seçilen 35 lisenin 1.s n flar ndaki toplam 1.188 ö renciye PISA program n n
pilot test ve anketleri uygulanm t r. Esas test ve anketler ise, 2003 y l n n May s ay nda yedi co rafî bölgedeki
40 ilden yine rastgele seçilen 159 ilk ve (ço unlukla) orta ö retim okulundaki 1987 do umlu yakla k 5.000
ö renciye uygulanm t r. Test sonuçlar , OECD taraf ndan her y l yay mlanan E itime Bir Bak (EAG) adl
kitab n 2004 bask s nda yer alacakt r (MEB, D Ili kiler Genel Müdürlü ü) (bkz.http://earged.meb.gov.tr .
25.12.2003).
Elde edilen sonuçlar, Türk E itim Sistemi’nin uluslar aras düzeyde e itimin neresinde oldu unu
gösterecektir.
Ara$t&rman&n niteli)inde güvenirlik nas&l sa)land&?
Ara t rman n niteli inde en fazla söz hakk olan PISA’d r. PISA’n n isteklerini yerine getirmek,
ara t rman n niteli indeki güvenirli i sa lamak için u kriterler gerçekle tirilmi tir:
• Kat l mc ülkelerde sorular çekili yoluyla uluslar aras konsorsiyumun denetiminde belirlenmi tir.
Her ad m ulusal proje yönetimince öyle detayl belgelenmi tir ki, uluslar aras proje yönetimi de uygulanan
yöntemle ilgili her eyden haberdar olmu tur.
• Testin bütün kat l mc ülkelerde benzer artlarda uygulanmas n sa lamak amac yla, s nav esnas nda
uluslar aras konsorsiyum denetimlerde bulunmu tur. Her devlette ba ms z gözetmenler haber vermeden
okullara giderek s nav n nas l uyguland

yla ilgili tutanaklar tutmu lard r. Hiçbir ülkede, belirlenen prosedürlere

ayk r l k gözlenmemi tir.
• Seçilen okul ve ö renciler belirlenen kontenjan dahilinde olmal d r. Kontenjan, kat lan her ülkede
s nav için kurada belirlenen okullar n ‘en az %85’i ve seçilen ö rencilerin de en az %80’inin bu ara t rmaya
kat lma zorunlulu u vard r’ yönünde belirlenmi tir. Bu artlara uymayan ve bu s nav modelinin toplumsal
gerçekleri yans taca na inanmayan ülkeler, bu uluslar aras kar la t rman n d nda tutulmu lard r. Hollanda bu
ülkelerden biridir (bkz.www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm. 14.08.2003).
Ara$t&r&lan $ey nedir?
PISA, uzun vadeye dayanan, öncelikle üç a amadan olu an bir projedir. Her a amada üç yeti üzerinde
durulmaktad r. Bunlar okudu unu anlama becerisi (Lesekompetenz/reading literacy), Matematik (mathematische
Grundbildung/mathematical literacy), fen bilimleri (naturwissenschaftliche Grundbildung/scientific literacy)
alanlar ndaki yetidir ve bu alanlardan ba ms z olarak sorun çözümlemedir (Problemlösen/Cross-Curricular
Competencies). Ancak, motivasyon ve sorun çözümleme gibi temel yetiler ö rencilerin kendi kendine ö renme
ve ba ms z ders çal malar na zemin haz rlayan kriterler olarak kabul edilmektedir.

Her a amada a rl k verilen alan de i mektedir. Birinci a amada (2000) okudu unu anlama becerisine,
ikinci a amada (2003) matematik alan na a rl k verilmi , üçüncü a amada (2006) ise fen bilimleri a rl k
kazanacakt r. Hangi ana alan a rl ktaysa, toplam 100 sorudan 80’i a rl k kazanan alandand r. Böylece genel bir
ba ar profili sergileyen di er iki alana göre daha farkl ve daha kapsaml inceleme olana

elde edilmektedir.

PISA’n n temel hedefi, ö rencilerin belli bilgileri edinip edinmediklerini belirlemek de ildir. Bu
ara t rmayla hedeflenen sonuç, bu gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda ne derece kullanabildiklerini
ve güncel sorunlar çözümlemede bu edinimlerine ne derece hâkim olduklar n belirlemektir. Bu ba lamda
ö rencilerin temel konseptler için kavrama potansiyeli geli tirip geli tirmedikleri, kar la t klar ortamlarla ilgili
ba lant kurabilme gibi süreçleri, sonuçlar üzerine sohbet etmeyi veya verilen bilgileri ele tirel de erlendirmeyi
gerçekle tirip gerçekle tiremediklerini sorgulamakt r. ‘Ö renciler i te bu konsept ve süreçlere dayal bilgi ve
deneyimlerini farkl ba lamlarda uygulayabilecek durumdalar m ?’ sorusuna yan t aranmaktad r. Bunun her bir
alan için ne anlama geldi i, uluslar aras ve ulusal uzmanlardan olu an bir ekibin geli tirdi i ve test sorular n n
olu turulmas nda esas al nan bir çerçeve yönetmelikte tan mlanm t r.
Okullardaki ba ar durumu irdelenirken, ilk defa büyük çapta PISA çerçevesinde teorik bilgilerin
d ndaki yetiler ara t r lmaya çal lmaktad r. Birinci a amada (2000) kendi kendine ö renmenin önemli
ko ullar analiz edilmi tir. Örne in ö renme stratejileri, ilgi alanlar ve alana yönelik yarat c l k gibi.
Ikinci a amada (2003) genel olarak sorun çözümlemedeki yetiler ele al nm t r. Son olarak üçüncü
a amada (2006) ise büyük bir olas l kla bilgi edinme ve ileti im teknolojileri çerçevesindeki bilgi ve beceriler
ara t r larak tart lacakt r.
Testten sonra uygulanan ö renci ve okul anketleri sayesinde ö rencilerin ve okullar n arka plândaki
özellikleri belirlenecektir. Okul alan nda ayr ca malî durum ve kadro donan m , s n f mevcudu, yönetimin yap s
ve karar mercileri de analize dahil edilmi tir.
Bu ba lamda, sa l kl veriler elde edebilmek için projeye kat lan ülkelerin hangi artlara sahip olduklar , ö renci
ve okullar n sosyal yap lar ve hatta okullardaki ö renim olanaklar ve süreçleri gibi göstergeler göz önünde
bulundurulmu tur (bkz.www.mpib-berlin. mpg.de/pisa/grundlagen.htm. 14.08.2003; bkz.www.ipn.unikiel.de/projekte/pisa. 20.11.2003).
Ara$t&rman&n hedefleri nelerdir?
Ara t rmaya kat lan ülkeler kendi okullar yla ilgili durum tespiti yapabilmek için PISA projesinde yer
alm lard r. Belirlenmek istenen durum ise, okullar n ö rencileri gelece e ne derece haz rlad

d r. Ancak burada

ö rencilerin teorik bilgilerinden çok, modern bir toplumda olmas gereken toplumsal, ekonomik ve politik
ya amda bu gençlerin temel yetilerini ne derece kullanabilecekleri ara t r lmaktad r. Böylece gençlerin
edindikleri yetilerin ve ö renim ba ar s ndaki sosyal e itsizli in boyutu sorgulanmaktad r. Elde edilen farklar n
olas nedenlerini belirleyebilmek için okul ve okul d

ö renim, ya am ko ullar yla ilgili önemli bulgular analiz

edilmektedir. Böylelikle güncelli ini koruyan e itim politikas yla ilgili tart ma geni bir ampirik esasa
dayanmaktad r (bkz. www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm .14.08.2003).
Ara$t&rma hangi sonuçlar& vermektedir?
PISA, kat l mc ülkelere okul sistemleriyle ilgili bilgileri ve yap lmas gerekenleri öyle s ralamaktad r :
• Zorunlu e itimin sonlar na do ru teorik ve temel yeti alanlar nda ö rencilerin bilgi ve becerilerinin
profilinin belirlenmesi. Bu profillerle okul sistemlerinin karakteristik güçlü ve zay f yanlar belirlenerek zay f
yanlar için iyile tirme talebinde bulunulabilir.
• Ba ar sonuçlar yla gençlerin ve okullar n özellikleri aras ndaki ba lant önemlidir. Bu tür
ba lant lar n bilinmesi hem okul sistemlerinin verimiyle ilgili duruma

k tutacak, hem de eksikleri gidermeye

yönelik baz ipuçlar verecektir (bkz.www.mpib-berlin. mpg.de/pisa/grundlagen.htm . 14.08.2003).
PISA – testleri nas&l olu$turuldu?
PISA – çerçeve yönetmeli i baz nda testte yer alacak sorular uluslar aras ve ulusal uzmanlar n
olu turdu u gruplar n yo un i birli iyle haz rlanm t r. Ilk toplanan potansiyel sorular kat l mc ülkelerin
önerileri, uluslar aras konsorsiyumun profesyonel soru (tarz ) geli tiricilerince üzerinde durulmas gereken
noktalar n tasarlanmas ve daha önce yap lm ara t rmalarla ilgili materyal içermektedir. Ulusal uzman gruplar n
merkeze tekrar son kararlar n bildirmeleri çerçevesinde bu tasar lardan en iyileri seçilerek yürürlü e konan
prosedürle kat l mc ülkelerin dillerine çevrilmi tir. Bu seçene in, PISA 2000 için 1999 y l n n ilkbahar nda,
PISA 2003 için ise 2002 y l n n ilkbahar nda bütün ülkelerde pilot uygulamas yap lm t r. Bu ara t rma için
hangi sorular n uygun oldu unu belirleyebilmek için, alan testiyle ilgili veriler kapsaml olarak analiz edilmi tir.
Her bir sorunun herhangi bir ülkeyi ma dur etmemesi için ise, sorular n zorluk derecesi kontrol edilmi tir
(bkz.www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm. 14.08.2003).
Beceri dereceleri nelerdir?
Her ba ar alan nda be beceri derecesi (I, II, III, IV, V) söz konusudur. Bu beceriler, ki inin farkl
zorluklarda olan sorular çözümleme becerisinin göstergeleridir. Örne in okumada uzman derecesine (Beceri
derecesi V) ula m olan bir ö renci, art k bir metinde iç içe girmi bilgileri ay rt edecek, metin içerik ve biçim
aç s ndan al lmad k oldu unda anlam dolayl ç kar lsa bile, sorunun çözümü için hangi bilgilerin önemli
oldu unu bilecek durumdad r. Buna kar n sadece temel dereceye (Beceri derecesi I) ula m bir genç, ancak
al k oldu u bir metin türünde aç kça ifade edilmi bilgileri belirleyebilecektir.
Bu beceri dereceleri sayesinde ö rencilerden elde edilen ba ar sonuçlar nitelik aç s ndan
de erlendirilebilmektedir (www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm. 14.08.2003)

TEST SORULARI
PISA – ara t rmas ile ilgili bu genel bilgilerden sonra, bildirinin bu bölümünde, “Test Sorular ”ndan
baz somut örnekler ele al narak, bu soru tarzlar n n özellikle Türk ö renci profiline uygunlu u, uygulanabilirli i
tart lacakt r. Dolay s yla Türk E itim Sistemi, bu ara t rmada kullan lan sorular ile Türk ö rencilerinin
al t r lm olduklar soru tarzlar n n (Örne in, Liselere Giri S nav Sorular ) kar la t r lmas yla irdelenecektir.
Uluslar aras PISA – proje yönetimi, ana ve alan testlerinde uygulanm olan ve bir daha
kullan lmayacak olan bir dizi soruyu yay mlam t r. Sorular, e itim – ö retimdeki 15 ya nda olan ö rencilerin
tamam na hitap edecek ekilde haz rlanm t r. Bu ya grubundaki gençler OECD’ye üye olan hemen hemen
bütün ülkelerde zorunlu e itim sürecinde olanlard r. Bu sayede PISA, okul sistemleriyle ilgili sonuçlar seçerek
zorunlu e itimin bitimine kadar elde edilen bir durum tespitinde bulunmaktad r. Uygulanan testin amac ,
programa kat lan ülkelerdeki 15 ya grubu gençlerin yetilerini günlük hayat, okul ve meslek boyutunda
belirlemektir.
PISA – sorular , kapsaml bir seçme sürecinden geçmi tir. Bu süreçte PISA – sorular n n seçiminde,
farkl ülkelerin kat lmas nedeniyle sorular n zorluk derecesinde e de erlik sa lanmas ; aç klama yoluyla verilen
yan tlar n de erlendirilmesindeki güvenirlik; sorular n teorik çerçeve konseptteki ögelerle örtü mesi gibi de i ik
kriterler dikkate al nm t r.
Burada verilen örnek sorular, de i ik nedenlerden dolay ana uygulama için seçilmemi lerdir. Ancak
yine de PISA – sorular ndaki tarz ve çok çe itlilik aç s ndan iyi bir izlenim vermektedir. Bu bölümde, her somut
soru örne inden önce, PISA’n n ilgili alana olan bak aç s yer alacakt r. Ayr ca 2003 y l nda uygulanan ikinci
a amayla ilgili veriler (sonuçlar, ulusal raporlar, soru örnekleri...) henüz aç klanmad
bahsedilen nedenlerle birinci a amaya kat lamad

ve Türkiye, daha önce

için burada birinci a amaya (2000) ait soru örnekleri

Almanca format yla (www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/beispielaufgaben.htm. 31.10.2003) ele al nacakt r.
PISA soru örneklerinden hemen sonra, bu sorulara paralel olarak Türkiye’de her y l uygulanan Liselere
Giri S nav ’nda (LGS)2 ç km olan sorular ele al narak, soru tarzlar kar la t r lacakt r.
PISA’n&n okuma becerisine bak&$ aç&s& nedir?
Okuma becerisi, salt okumak eyleminden fazlas n gerektirir. Bu nedenle PISA, okuma becerisini ki isel
amaçlara ula lmas nda önemli bir yard mc unsur, ki inin edindi i bilgileri ve becerileri (yetileri) geli tirmesi ve
toplumsal ya am n bir bireyi olabilmesi için gerekli ko ul olarak görür. PISA testi, ö rencilerin yaz l metinlerde
verilmek istenen mesaj , dolay s yla içeri ini ne derece anlayabildi ini, yorumlayabildi ini, hatta okudu u
materyali içerik ve biçim yönünden ne derece de erlendirebildi ini ortaya koymu tur. Okuma becerisini ölçmek
için geni bir yelpaze olu turan de i ik metin türleri kullan lm t r. Bunlar hikaye, betimleme veya kullan m
talimat içeren metinler gibi anlam bütünlü ü olan metinlerin yan s ra, anlam bütünlü ü sergilemeyen tablo,

diyagram veya çizelge gibi materyalleri kapsamaktad r (www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm.
14.08.2003).
Beispielaufgabe aus Lesen : Grippe
PROGRAMM ZUR FREIWILLIGEN GRIPPESCHUTZIMPFUNG
BEI ACOLBeispielaufgabe aus Lesen : Grippe
PROGRAMM ZUR FREIWILLIGEN GRIPPESCHUTZIMPFUNG BEI ACOL
Wie Sie sicherlich wissen, kann die Grippe im Winter schnell und weiträumig zuschlagen. Ihre Opfer liegen dann oft wochenlang krank im
Bett.
Der beste Weg, das Virus zu bekämpfen, ist ein fetter und gesunder Körper. Tägliche Bewegung und eine Ernährung mit viel Obst und
Gemüse sind sehr zu empfehlen, um das Immunsystem in seinem Kampf gegen diesen Krankheitserreger zu unterstützen.

Die Firma ACOL hat beschlossen, ihren Mitarbeitern die Gelegenheit zur Grippeschutzimpfung als einen zusätzlichen Weg anzubieten, um
dieses tückische Virus an der Ausbreitung unter uns zu hindern. ACOL hat eine Krankenschwester engagiert, die in der Woche ab dem 17.
November einen hâlben Tag lang während der Arbeitszeit die Impfungen in den Räumen der Firma ACOL vornehmen wird. Dieses
Programm ist kostenlos und steht allen Mitarbeitern zur Verfügung.
Die Teilnahme ist freiwillig. Mitarbeiter, die diese Möglichkeit nutzen möchten, werden aufgefordert, eine Einverständniserklärung zu
unterzeichnen, in der sie angeben, dass sie keine Allergien haben und ihnen bekannt ist, dass die Impfung geringfügige Nebenwirkungen
haben kann.
Nach medizinischen Erkenntnissen verursacht die Impfung keine Grippeinfektion. Manchmal kommt es jedoch zu einigen Nebenwirkungen
wie Müdigkeit, leichtem Fieber und Schmerzen im Arm.

WER SOLLTE SICH IMPFEN LASSEN?
Jeder, der sich vor dem Virus schützen möchte
Diese Impfung wird besonders Menschen über 65 Jahren empfohlen. Unabhängig vom Alter ist sie jedoch für JEDEN gut, der an einer
chronischen schwächenden Krankheit leidet, insbesondere Herz-, Lungen-, Bronchialerkrankungen oder Diabetes.
In einem Bürobetrieb sind ALLE Mitarbeiter dem Risiko ausgesetzt, die Grippe zu bekommen.
WER SOLLTE SICH NICHT IMPFEN LASSEN?
Personen mit einer Oberempfindlichkeit gegen Eier, Menschen, die an einer akuten fieberhaften Erkrankung leiden, und Schwangere.
Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente einnehmen oder bei einer früheren Grippeschutzimpfung
Nebenwirkungen aufgetreten sind.

Wenn Sie sich in der Woche ab dem 17. November impfen lassen wollen, teilen Sie dies bitte der Personalchefin Renate Petersen bis Freitag,
den 7. November, mit. Datum und Uhrzeit richten sich nach der Verfügbarkeit der Krankenschwester, der Anzahl der Teilnehmer und der für
die meisten Mitarbeiter günstigsten Zeit. Wenn Sie sich gern für diesen Winter impfen lassen würden, jedoch zu dem festgelegten Zeitpunkt
nicht kommen können, teilen Sie dies bitte Frau Petersen mit.
Falls genügend Teilnehmer zusammenkommen, kann auch ein weiterer Termin vereinbart werden.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte unter der Durchwahl 5577 an Frau Petersen.

Renate Petersen, Personalchefin der Firma ACOL, hat das auf den vorangegangenen beiden Seiten abgedruckte Informationsblatt für die
Mitarbeiter von ACOL herausgegeben. Beziehe dich zur Beantwortung der anschließenden Fragen auf das Informationsblatt.
Frage 1: GRIPPE
Welches der folgenden Angebote enthält das Programm zur Grippeschutzimpfung bei ACOL?
A
Im Winter werden täglich gemeinsame Sportübungen angeboten.
B
Die Impfungen werden während der Arbeitszeit vorgenommen.
C
Die Teilnehmer erhâlten eine kleine Prämie.
D
Die Spritzen werden von einem Arzt gegeben.

Frage 2: GRIPPE
Man kann über den Inhâlt eines Textes reden (was er sagt).
Man kann über den Stil eines Textes reden (wie er präsentiert wird).
Frau Petersen wollte den Stil des Informationsblattes freundlich und einladend gestalten.
Findest du, dass sie dies erreicht hat?
Stütze deine Antwort auf einzelne Merkmale bezüglich Lay-out, Schreibstil bzw. Illustration des Informationsblattes.
Frage 3: GRIPPE
Im Informationsblatt heißt es, wenn man sich gegen das Grippevirus schützen will, ist eine Grippeschutzimpfung ...
A wirksamer als Bewegung und gesunde Ernährung, aber riskanter.
B eine gute Sache, aber kein Ersatz für Bewegung und gesunde Ernährung.
C genauso wirksam wie Bewegung und gesunde Ernährung und weniger anstrengend.
D nicht nötig, wenn man sich viel bewegt und gesund ernährt.
Frage 4: GRIPPE
In einem Teil des Informationsblattes heißt es:
WER SOLLTE SICH IMPFEN LASSEN?
Jeder, der sich schützen möchte.

Nachdem Frau Petersen das Informationsblatt in Umlauf gebracht hatte, sagte ihr ein Kollege, sie hätte den Satz "Jeder, der sich vor dem
Virus schützen möchte." auslassen sollen, weil er irreführend sei.
Bist du auch der Meinung, dass dieser Satz irreführend ist und weggelassen werden hätte sollen?
Begründe deine Antwort.
Frage 5: GRIPPE
Welcher der folgenden Mitarbeiter sollte sich laut Informationsblatt mit Frau Petersen in Verbindung setzen?
A Herr Siegert aus dem Lager, der nicht geimpft werden möchte, weil er sich lieber auf seine natürlichen Abwehrkräfte verlassen will.
B Frau Fischer aus dem Vertrieb, die wissen möchte, ob die Grippeschutzimpfung Pflicht ist.
C Frau Albert aus der Versandabteilung, die sich in diesem Winter gern impfen lassen würde, aber in zwei Monaten ein Baby bekommt.
D Herr Müller aus der Buchhâltung, der sich gern impfen lassen würde, aber in der Woche ab dem 17. November im Urlaub ist.

Okuma becerisine yönelik bu soru örne inin konusu günceldir ve her insan n mutlaka ba na gelmi
olan GRIP hastal

ile ilgilidir. Soru metninin içeri i bir firman n (ACOL) düzenlemi oldu u grip a s yla

ilgilidir. Metin, konu ba lam nda çizim ve karikatürle desteklenmi tir. Böylece de Saussure felsefesi
çerçevesinde ö rencide resim yoluyla ça r m ve ö rencinin bu ça r mlarla kavramlar zihninde netle tirerek
gerçek hayatla daha kolay ba lant kurmas amaçlanm t r. Metnin hemen ard nda yer alan be soru ise, metin
ba lam nda yan tlanmas gereken sorulard r. Bu be sorudan üç tanesi (1, 3 ve 5) çoktan seçmeli, iki tanesi (2 ve
4) ise de erlendirme ve yorum istenen sorulard r. Özellikle 2. ve 4. sorular n yan tlanmas nda ö renciye dolayl
olarak gerçek bir BIREY muamelesi yap lmaktad r: Ö renciye bu konuyla ilgili FIKRI sorulmaktad r (Soru :
2’de Findest du, dass sie dies erreicht hat? Veya Soru : 4’de Bist du auch der Meinung, ...). Bu ifadeleri okuyan
ö renci “bir birey olarak kabul edilmi olma” duygusu ile yarat c l

n SEVE SEVE kullanarak kendini ifade

etme f rsat n bulacakt r.
Türkiye’de ise okudu unu anlama becerisi temel olarak Türkçe derslerinde “Sözcükte, Sözcük Gruplar nda,
Cümlede ve Paragrafta Anlam” ba l klar alt nda i lenir. Burada verece imiz soru örne i “Paragrafta Anlam”
kapsam ndad r. “Paragraf”, öyle tan mlanmaktad r:
“Paragraf, bir dü ünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler toplulu udur. Paragraf n bütün
cümleleri ayn konuyu i ler ve ayn dü ünceyi aç klar ya da destekler. Tek dü ünce etraf nda olu tu undan kendi
içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir ba l l k göstermez.” (Efor Dershanesi
Yay nlar , 2002:50)

2002 LGS’de yer alan paragraf sorular&ndan biri $öyledir :
Be enilen bir elbise dikmek nas l ustal k gerektiriyorsa iir yazmak da ustal

gerektirir. En zengin kavramlar ve

sözcükler kötü bir ozan n elinde yok olup gider; t pk iyi bir kuma n kötü bir terzi elinde çarçur olmas gibi. Sanat,
terzilikte oldu u gibi makas kullanabilme i idir.
Bu parçada vurgulanmak istenen temel dü$ünce a$a)&dakilerden hangisidir?
A) Sanat n da, zanaat n da iyi ürünleri ustalar n n elinden ç kar.
B) Kullan lan araç ve gerecin nitelikli ve çok say da olmas gerekir.
C) Sanat n kayna nda yarat c l k ve özgünlük vard r.
D) Her u ra n kendine özgü kurallar vard r.
(Efor Yay nlar , 2002:94)

Bu soru örne inde, sanat n bir dal olan iir ve iir yazma eylemiyle ilgili bir görü yer almaktad r.
Paragrafta, iir yazman n ustal k gerektirdi i, herkesin iir yazamayaca

görü ü bask nd r. Bu görü dile

getirilirken, iirin bir sanat oldu u vurgulanarak, esas nda sanat n yüceli i ön plâna ç kar lmak istenmi tir.
Ancak, bu soru örne inin hitap etti i ya grubunu göz önünde bulundurursak, soruda i lenen teman n hedef
kitleye çok da uygun olmad

görülmektedir. \öyle ki; bu ya grubundaki ö renciler (13-15 ya ) ergenlik

döneminde olduklar için hayal güçleri, dünyalar zengindir; aile bask s yo un olan ülkemizde, bu gençler
duygu ve dü üncelerini ya günlük tutarak ya da iir yazarak ifade ederler. Durum böyleyken, ö renci bu soru
örne indeki paragraf okudu unda “Haaa.... iir yazmak ustal k istermi ; herkes iir yazamazm ; ben art k iir
yazmayay m; kavramlar , sözcükleri gerekti i gibi kullanamayabilirim.” gibi dü ünceler üretecek, belki de
kendini ifade etmenin s n rl seçeneklerinden biri olan “ iir yazma” hevesinden böylece vazgeçecektir. Bu
ba lamda söz konusu örnek soruda ö renci psikolojisi dikkate al nmam , ö renci demotive edilmi tir.
PISA’n&n matematiksel alt yap&ya bak&$ aç&s& nedir?
Matematiksel alt yap , matematik problemleri ve kurallar , matematik yöntemini kavramaktan fazlas n
kapsar. Matematiksel alt yap dan kas t, matematikle anlayarak u ra mak; yani matematiksel kavramlar çe itli
ba lamlarda kullanma yetisidir. Ayr ca matemati in günümüz dünyas ndaki rolünü alg lama, durumlar
matematiksel modele dönü türme, matematiksel deliller getirme ve ispatlanabilir matematiksel muhakeme yetisi
bu alt yap y olu turur (www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm. 14.08.2003).
Beispielaufgabe aus Mathematik : Bauernhäuser
Matematikle ilgili bu soruda, öncelikle güncel hayattan bir çiftlik evinin foto raf , ‘Burada piramit
biçiminde çat&s& olan bir çiftlik evinin foto raf n görüyorsun.’ cümlesi e li inde verilmi . Foto raftan önce yer
alan bu ifadede somuttan soyuta geçi e haz rl k yap lmakta. Foto raf n alt nda yer alan bilgide ise ‘Hemen
sonras nda bir ö)rencinin çiftlik evinin çat s na ç k p çizdi i, belli ölçüleri olan geometrik eklini görüyorsun.’
ifadesi yer almaktad r. Foto raftan sonra yer alan bu ifadede ise, ‘bir ö renci’ kavram yla, ö rencilere ‘sizden
biri’ mesaj verilmektedir. Her iki ifade de foto raftan sonra verilen ve soyut olan geometrik ekille motivasyon
sa lamaktad r. Bu foto raftan sonra yer alan geometrik eklin hemen alt nda aç klay c bilgiler bulunmaktad r :

“Çat kat n n taban , ekilde ABCD, bir karedir. Çat y destekleyen direkler (kiri ler), karenin kenarlar d r (dik aç l
prizma) EFGHKLMN.”

Yani ekli verilip, hemen sorulara geçilmemektedir. Yap lan aç klamada foto raf ile paralellik
sa lanarak, soyut olan geometrik eklin somut dü ünülmesine olanak verilmi tir. Bütün bu motivasyon ve
aç klamalardan sonra konuyla ilgili sadece iki soru yöneltilmektedir. Ilk soruda çat kat n n alan n n kaç m2
oldu u, ikincide ise karedeki EF uzunlu unun kaç m oldu u sorulmaktad r. Ancak sorular çoktan seçmeli
olmay p, ö renci çözüme ula mak için hangi i lemleri yapt

n , problem çözmede hangi gidi yolunu tercih

etti ini sergilemek durumundad r.
Matematik alan ndan olan bu soru örne ine paralel olarak, Türkiye’de „Piramit“ konusu “Cisimlerin
Alan ve Hacimleri“ ba l

alt nda yer almaktad r. Bu konuyla ilgili bir örnek a a da verilmi tir:

Düzgün kare piramidin taban ayr tlar ndan birinin ölçüsü 12 cm ve yanal alan 240 cm2 ise, düzgün piramidin
hacmi kaç cm3 tür?
A) 480

B) 384

C) 324

D) 288

(Liselere Haz rl k Matematik, 2003:460)

Bu soru örne i de PISA sorusunda oldu u gibi düz kare piramit ile ilgilidir. Ancak soru tarz görüldü ü
gibi çok farkl d r. Bu soruyu okuyan ö renci burada geçen kavramlar n hepsi bilmek ve düzgün kare piramidin
geometrik eklini verilen bilgiler çerçevesinde kendisi çizmek zorundad r; yani, zaten soyut olarak verilen
bilgileri, yine soyut olarak ekillendirip, sonucu bulmaya çal acakt r.
PISA’n&n fen bilimsel alt yap&ya bak&$ aç&s& nedir?
Fen bilimsel alt yap , enerji elde etme, uyarlama veya ayr ma, fen bilimsel dü ünce ve çal ma tarz na
yatk nl k ve bu tasar m ve süreç bilgilerini öncelikle fen bilimsel – teknik konularda de erlendirme yetisi gibi
fen bilimsel tasar mlar n esas n alg lamaktan olu ur. Ayr ca fen bilimsel yöntemlerle ara t r labilecek sorunlar
belirleyebilme, gözlem ve bulgular do rultusunda sonuçlar ç karabilme, do al dünyay ve insan davran lar ndan
kaynaklanan de i ikliklerle ilgili al nan kararlar anlayabilme ve bunlarla ilgili kararlar alabilme yetisini
(becerisini) kapsamaktad r (www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm).

Beispielaufgabe aus Naturwissenschaft: Ozon

OZON TEXT
Lies den folgenden Ausschnitt aus einem Artikel über die Ozonschicht.
Die Atmosphäre ist ein Ozean aus Luft und eine wertvolle natürliche Ressource für die Erhaltung des Lebens auf
der Erde. Leider schädigen menschliche Tätigkeiten, die auf nationalen/ persönlichen Interessen beruhen, diese
gemeinsame Ressource vor allem dadurch, dass sie die empfindliche Ozonschicht zerstören, die als Schutzschild
für das Leben auf der Erde dient.
5

Ozonmoleküle bestehen aus drei Sauerstoffatomen im Gegensatz zu Sauerstoffmolekülen, die aus zwei
Sauerstoffatomen bestehen. Ozonmoleküle sind äußerst selten: Auf eine Million Luftmoleküle kommen weniger als
zehn Ozonmoleküle. Dennoch spielt ihr Vorhandensein in der Atmosphäre seit nahezu einer Milliarde Jahren eine
entscheidende Rolle für den Schutz des Lebens auf der Erde. Je nachdem, wo das Ozon sich befindet, kann es das
Leben auf der Erde

10

schützen oder schädigen. Das Ozon in der Troposphäre (bis zu 10 km über der Erdoberfläche) ist “schlechtese”
Ozon, das das Lungengewebe und die Pflanzen schädigen kann. Aber rund 90 Prozent des Ozons in der
Stratosphäre (10 bis 40 km über der Erdoberfläche) sind “gutese” Ozon, das durch die Absorption der gefährlichen
ultravioletten Strahlung der Sonne (UV-B) eine sehr nützliche Rolle spielt.

15

Ohne diese nützliche Ozonschicht wären die Menschen wegen der verstärkten Einwirkung der ultravioletten
Sonneneinstrahlung viel anfälliger für bestimmte Krankheiten. In den letzten Jahrzehnten hat der Ozongehalt
abgenommen. 1974 wurde die Hypothese aufgestellt, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) eine Ursache
dafür sein könnten. Bis 1987 war die wissenschaftliche Beurteilung von Ursache und Wirkung nicht überzeugend
genug, um FCKW damit in Zusammenhang zu bringen.

20

Doch im September 1987 trafen sich Diplomaten der ganzen Welt in Montreal (Kanada) und vereinbarten eine
strenge Begrenzung der FCKW-Verwendung.

Frage 1: OZON
Im Text wird nichts darüber gesagt, wie das Ozon in der Atmosphäre gebildet wird Tatsache ist, dass jeden Tag Ozon
gebildet wird und anderes Ozon verschwindet. Die Bildung von Ozon ist im folgenden Comicstrip illustriert.

Nehmen wir an, du hättest einen Onkel, der versucht, die Bedeutung dieses Comicstrips zu verstehen. Er hatte allerdings
keinen naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule und versteht deshalb nicht, was der Autor hier erklärt. Er weiß, dass
es keine kleinen Männchen in der Atmosphäre gibt, aber er fragt sich, was denn diese kleinen Männchen im Comicstrip
darstellen, was diese seltsamen Bezeichnungen O2 und O3 bedeuten und welche Prozesse der Comicstrip beschreibt. Er bittet
dich, ihm den Comicstrip zu erklären. Nimm an, dass dein Onkel weiß:

• dass O das Symbol für Sauerstoff ist;
• was Atome und Moleküle sind
Schreibe eine Erklärung des Comicstrips für deinen Onkel.
Verwende in deiner Erklärung die Worte Atome und Moleküle so, wie diese in den Zeilen 5-6 verwendet werden

.

Frage 2: OZON
Ozon entsteht auch bei Gewittern. Es verursacht den typischen Geruch nach einem Gewitter. Der Autor unterscheidet in den
Zeilen 10-14 zwischen “schlechtem Ozon” und “gutem Ozone.”
Ist das Ozon, das bei Gewittern entsteht, nach den Aussagen des Artikels schlechtes Ozone oder “gutes Ozone? Wähle die
Antwort und die Erklärung, die im Text gegeben wird.

Schlechtes Ozon oder gutes Ozon? Erklärung
A
B
C
D

Schlecht
Schlecht
Gut
Gut

Es entsteht bei schlechtem Wetter.
Es entsteht in der Troposphäre.
Es entsteht in der Stratosphäre.
Es riecht gut.

Frage 3: OZON
In den Zeilen 15 und 16 steht: “Ohne diese nützliche Ozonschicht wären die Menschen wegen der verstärkten Einwirkungder
ultravioletten Sonneneinstrahlung viel anfälliger für bestimmte Krankheiten.”
Nenne eine dieser Krankheiten.
Frage 4: OZON
Am Ende des Textes wird ein internationales Treffen in Montreal erwähnt. Bei diesem Treffen wurden zahlreiche Fragen
bezüglich des möglichen Abbaus der Ozonschicht diskutiert. Zwei dieser Fragen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Können die folgenden Fragen durch wissenschaftliche Forschung beantwortet werden?
Kreise jeweils Ja oder Nein ein.
Durch wissenschaftliche Forschung zu
Frage :
beantworten?
Sollten bestehende wissenschaftliche Unsicherheiten
bezüglich des Einflusses von FCKW auf die Ozonschicht
Ja / Nein
für Regierungen ein Grund sein, keine Massnahmen zu
ergreifen?
Wie hoch wäre die Konzentration von FCKW in der
Atmosphäre im Jahr 2002, wenn der Ausstoss von
Ja / Nein
FCKW in die Atmosphäre dauernd so hoch bliebe wie
jetzt?

Fen bilimleriyle ilgili bu soru türü de yine gerçek hayatla paralellik göstermektedir. Soru metni “Ozon”
ve “Ozon tabakas ” hakk nda bilgi veren bir gazete makalesidir. Ö renciden beklenen, soru metnini okuyup
anlad ktan sonra, metinle ilgili dört soruyu yan tlamas d r. Sorular n hepsi de okudu unu anlama, yorumlama ve
de erlendirme becerilerine yöneliktir. Bu bölümdeki sorular da yine konuyla ilgili aç klay c ve yönlendirici
bilgiler e li indedir. Özellikle soru 1’de, ‘soru metninde Ozon’un atmosferde nas l olu tu u konusunda bir ey
söylenmemektedir (...)’ ifadesinden sonra, bu sürecin nas l gerçekle ti i karikatürize edilerek verilmi ve
ö renciden bu resimleme yoluyla verilen bilgiyi sözlü ifadeye dönü türmesi istenmi tir.

Bu soruya konu aç s ndan paralel bir soru örne i 1994 y l nda Devlet Paral Yat l s nav nda ç km t r :
Ozon tabakas atmosferin hangi k sm nda bulunur?
A) Stratosferde
B) Mezosferde
C) Troposferin yer kabu una yak n k sm nda
D) Troposferin stratosfere yak n k sm nda
(Efor Yay nlar , 2002:156)

Burada yine ezbere dayal bir soru örne i söz konusudur. Ö renci, do ru yan t bulabilmek için,
klarda verilen kavramlar n hepsinin ne anlama geldi ini bilmek durumundad r.

PISA – PROJES N N M LLÎ E

T M BAKANLI I ÇALIJMALARINA

YANSIMALARI
Her ne kadar bu s navla ilgili ulusal raporlar henüz aç klanmad ysa da, Millî E itim Bakanl

, e itim

sistemimizle ilgili imdiden bir dizi önlem alma giri iminde bulunaca n aç klam t r. Radikal–online sitesinde
(www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=103983&tarih=27.01.2004) yer alan habere göre MEB, orta ö retimde
bir reform yapmay dü ünmektedir. Haber özetle öyledir :
MEB, orta ö retim sistemini yeniden yap land rmay dü ünmektedir: Zorunlu e itim 12 y la ç kar larak,
ö renciler küçük ya tan itibaren ilgi alanlar ve yeteneklerine göre yönlendirilecektir. 73 okul türü be e
indirilerek Fen, Anadolu liselerine yeni kurulan sosyal liselere dokunulmayacakt r. Sistemde bu üçlü d nda
genel lise ve meslek liseleri bulunacakt r.
MEB’in haz rlad

yeniden yap land rma plân na göre Türkiye’de orta ö retim sisteminin ‘genel orta

ö retim’ ve ‘meslekî orta ö retim’ olarak ikiye ayr lmas dü ünülmektedir.
Orta ö retim için Avrupa Birli i’nde uluslar aras meslek standartlar n belirleyen

Cedefop örnek

al nacak, meslek liselerine yönlendirilen ö renciler, t pk AB ülkelerindeki gibi bilgi, beceri ve yeteneklerine
göre çe itli programlar seçecek. Cedefop’ta sekiz meslek grubu bulunmaktad r. Bu meslek gruplar içinde ise
yirminin üzerinde meslek dal yer almaktad r. Bu konularla ilgili programlardan mezun olanlara diploma
verilmektedir.
Yeni sistemde, okul öncesinden itibaren çe itli testler uygulanarak, ö rencilerin yeteneklerinin
saptanmas dü ünülmektedir. Ö retmenler, her y l kendilerine verilen önerge formlar n doldurarak, ders verdi i
ö rencilerin yeteneklerini de erlendirecektir. Ö retmen formlar na göre, ö renciler yetenek ve becerilerine göre
mesleklere yönlendirilecekler.
Sekinci s n f n ard ndan yap lan Anadolu lisesi s navlar n n zorunlu hâle getirilmesi plânlanmaktad r.
MEB yetkilileri, ö rencilerin ulusal düzeyde standard n belirlemek için s nav n zorunlu hâle getirilece ini
vurgularken, s nav puanlar na göre, ö rencilerin genel lise ya da meslek liselerine kay t yapt rabilece ini

belirtmi lerdir. Yeni sistemle ders say s n n azalt lmas dü ünülmektedir. AB’de lise ö rencilerinin bir dönemde
yedi ders ald

n belirten yetkililer, Türkiye’de ders say s n n 13 oldu unu, bunun azalt laca n belirtmi lerdir.

Orta ö retimin yeniden yap land r lmas na ili kin plân n 2004 – 2005 e itim – ö retim y l nda devreye
girmesi dü ünülmektedir. MEB, bu konuda, ba ta ABD, Kanada, Güney Kore, Japonya, Isveç, Irlanda ve
Ingiltere modellerini incelemi tir. Orta ö retimin yeniden yap land r lmas için AB’nin 55 milyon Euro’luk hibe,
Dünya Bankas ’n n ise 300 milyon dolarl k kredi sa layaca

belirtilmektedir. Plân n, sivil toplum örgütleri ve

üniversitelerle de tart larak “toplumsal mutabakat” sa lan lmas na çal laca

ifade edilmektedir.

Bu habere paralel olarak at lan önemli bir ad m da „Temel E itime Destek Projesi“dir. Millî E itim
Bakanl

(MEB) Ö retmen Yeti tirme ve E itimi Genel Müdürlü ünün Temel E itime Destek Projesi (TEDEP)

hakk ndaki 11 Mart 2004 tarih ve 1224 say l yaz s nda konumuz ba lam nda önemli olan u bilgiler yer
almaktad r :
“Temel E itime Destek Projesi (TEDEP), Avrupa Birli i Komisyonu ile Hükümetimiz aras nda 8 \ubat 2000
tarihinde imzalanan Finansman Anla mas yla yürülü e girmi tir. Projenin genel amac n ; ‘Yoksullu u azaltma
perspektifinde, e itim seviyesini art rarak; e itim kalitesini ve e itime eri imi iyile tirmek, en dezavantajl k rsal,
ehirsel bölgeler ve gecekondularda nüfusun hayat artlar n geli tirmek ve e itim d nda kalan çocuklar, gençler
ve yeti kinlerin temel e itim kapsam na al nmas ve ö retmen arz n n iyile tirilmesini desteklemek’
olu turmaktad r. Proje faaliyetlerine 2002 y l Eylül ay nda ba lan lm t r.
TEDEP, ö retmen e itimi, e itimin kalitesi, yönetim ve organizasyon, yayg n e itim ve ileti im olmak üzere be
bile enden olu maktad r.(…)
Söz konusu Projenin Ö retmen Yeti tirme ve E itimi Genel Müdürlü ü sorumluluk alan nda yürütülen ‘ö retmen
e itimi’ bile eni ile ilgili çal malar sonucunda; temel e itim okullar ndaki ö retmenlik bran lar n n yeterlikleri ile
bu yeterliklere ba l yeterlik de erlendirme ölçütlerinin belirlenmesi sonucunda, ö retmen e itimine yönelik
öneriler geli tirilecektir.
Ö retmen yeterlikleri ile bu yeterliklere ba l de erlendirme ölçütlerinin belirlenmesi için olu turulan yürütme
kurulu ve proje sekreteryas e güdümünde her bran baz nda 6 pilot ilden (Ankara, Bolu, Hatay, Izmir, Kocaeli,
Van) kat lacak birer ö retmen ve üniversiteden kat lacak birer ö retim eleman ile çal ma komisyonlar
kurulacakt r.”
Ö retmen yeterliklerini belirlemek üzere haz rlanan ve ilgili birimlere (örne in E itim Fakülteleri)
gönderilen bu anket; Genel Kültür, Özel Alan, E itme ve Ö retme, Ö renci Ki ilik (Rehberlik) Hizmetleri, Ki isel
ve Meslekî Özellikler olmak üzere be bölümden olu maktad r.
Bu çal ma sonucunda ortaya ç kan yeterlik ve de erlendirme ölçütlerinin; ö retmenlerin hizmet
öncesinde yeti tirilmelerinde, seçiminde ve hizmet içinde yetkinle tirilmeleri ile i ba ar mlar n n
de erlendirilmesinde kullan laca

ifade edilmektedir (MEB Ö retmen Yeti tirme ve E itimi Genel Müdürlü ü, 11

Mart 2004, Say 1224, Ek-2 (A) ).
Ilgili ankette her bölüm için önermelerden olu an çizelgeler verilmi ve varsa farkl öneriler istenmi tir.
Büyük bir özenle haz rland

gözlenebilen bu çal mada yer alan

“Ö rencilerin ö rendiklerini ya amlar yla ili kilendirecek f rsatlar yaratma”, “I lenen dersi
örneklendirerek, günlük ya amla ili kilendirebilme (III.Bölüm:C.ÖbRETME–ÖbRENME,C2.Ö retim Süreci,
Sat r 8 ve Sat r 9),
“Ö rencilerin kendilerini geli tirmelerine yard mc olacak demokratik ortamlar olu turma”, “Ö rencilere
s n fta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir ö renme ortam sa lama ve sürdürme”
(III.Bölüm:C.ÖbRETME–ÖbRENME,C3.S n f Yönetimi, Sat r 13 ve Sat r 14)
gibi baz önergeler, bu ara t rmada ele al nm olan PISA – projesinin yans malar n ta maktad r.

Sonuç ve Öneriler
Her birinin üç alandan birini temsil etti i bu üç soru örne inin incelenmesi sonucu ortaya ç kan en
önemli ortak özellik, soru konseptlerinin PISA – ara t rmas n n belirledi i ana hedefle örtü mesidir. Ba ka bir
deyi le, soru konseptleri gerçekten de ö rencinin edindi i teorik bilgileri güncel ortamlarda (Grip, çiftlik evi,
ozon tabakas ) ne derece uygulayabildi ini ölçmek yönündedir. Sorular n hepsinde de ifadeler ö renci psikolojisi
dü ünülerek belirlenmi , e itim ve ö retimde son derece önemli ve etkin olan motivasyon çok ba ar l bir
ekilde sa lanarak, ö rencinin yarat c dü ünme, verilen bilgiyi okuyup anlama – yorumlama – de erlendirme,
problem çözümleme ve sonuç ç karma gibi becerileri kullanma ba ar s n n ölçülmesi hedeflenmi tir.
Yap lan incelemeler sonucu ortaya ç kan tablo, bu tarz soru konseptlerinin ülkemizdeki e itim –
ö retime, dolay s yla “ezberci” sisteme göre yeti tirilen Türk ö renci profiliyle örtü medi ini göstermektedir.
Ancak yine de Türk ö rencilerinin söz konusu PISA-sorular n yan tlarken çok zorlanmam , hatta zevk bile
alm olabilecekleri büyük olas l kt r. Çünkü motivasyondan uzak, soyut bilgileri kendi kendine somutla t rma
u ra veren ve birçok bilgiyi ezberlemeye al t r lm Türk ö rencilerinin, böylesine motivasyon dolu, yap c
sorular n üstesinden gelebileceklerini dü ünmekteyiz. Fakat gerçekleri, PISA – projesi sayesinde Türkiye’nin
di er OECD ülkelerine oranla e itim – ö retimin neresinde oldu unu, hangi önlemlerin al nmas , hangi
çözümlerin üretilmesi gerekti ini 2005’te ulusal raporlar yay mland

nda hep birlikte ö renme olana

bulaca z. Ancak biz yine de Türk E itim Sisteminin bugünkü durumundan yola ç karak, elde edilecek verilerle
ilgili tahmin hakk m z kullanarak, baz çözüm önerileri sunmak istiyoruz :
a) E itime ayr lan bütçe art r lmal .
b) Okul öncesi e itimden itibaren ö rencide öz güven duygusu geli tirilmeli. Örne in, Almanya’da
yeti en bir çocuk, anaokulundan itibaren tükenmez veya dolmakalem ile yazmaya ba lar, kur un kalem
kullan m kesinlikle yoktur; ancak Türkiye’de, çocuk, yeti kin, her kesimden insan hâlâ yaz lacak bir ey
oldu unda tercihini‚’Yanl yazarsam, düzeltmesi kolay olur.’ dü üncesiyle, kur un kalem kullanmaktan yana
kullan r : sadece kalemin türünü belirlemek bile öz güven ve ki ili in geli imini etkileyebilmektedir
.
c) E itim – ö retimin her a amas nda, ö renciye her anlamda kendini ifade etme f rsat tan nmal .
d) Ö renciye “ö renmeyi ö renme” ve “ö renmekten zevk alma” bilinci verilmeli.

e) Ö retim sürecinde ele al nan her konunun amac vurgulanmal ve güncel hayatla olan ba lant s
verilmeli. Ö renci, edindi i bilgilerin ne i e yarayaca n bilmeli.
f) Ö retim ö renci merkezli olmal .
g) Ö renmenin ön ko ulu “merak”t r. “Merak etme” duygusu geli tirilmeli.
h) Ö renciye ara t rma zevki a lanmal .
i) Ders say s azalt lmal .
j) Ders kitaplar konsepti de i tirilmeli.
k) Ders müfredat de i tirilmeli, ö renciye bilgi yükleme ve örne in özellikle gereksiz iir ezberletme
al kanl

ndan vazgeçilmeli.
l) Matematik ve fen bilgisi derslerinde deneye dayal ö retim yap larak, ö rencide sorgulama becerisi

geli tirilmeli.
m) Ö rencinin gözüne ve kula na hitap edecek görsel ve i itsel ders materyalleri kullan lmal .
n) E itim Fakültelerindeki ders içerikleri yeniden düzenlenmeli: YÖK’ün tüm E itim Fakülteleri için
öngördü ü standart ders program ve ders içerikleri Türk ö rencisi profiline uyarlanmal .
o) Ö retmenler maddî doyuma ula t r lmal .
S ralad

m z bu bir dizi “-meli / -mal ” a rl kl önerileri ço altmak mümkün. Türkiye’de ciddi bir

“E itim Reformu” gerekti i kaç n lmaz bir gerçektir. Ancak bunlar hayata geçirebilmek için öncelikle “Türk
Mentalitesi” de i meli, toplumda e itim bilinci geli tirilmelidir.
Ara t rmam zda ele ald

m z PISA – projesinin Türk E itim Sistemine bulunaca

katk lar n önemi

büyüktür. Böylesine önemli bir projenin uygulanmas yla elde edilecek olan veriler sa l kl bir ekilde
de erlendirilip, gerekli önlemler al nd

nda, bilinçli, olaylar ve durumlar de erlendirip sorgulayabilen,

kendinden emin, hayata kar dimdik ayakta duran bireylerin say s gelecekte artacakt r. Bu ba lamda
ara t rmam zda de inilen haberi ve yeni giri imleri çok sevindirici buluyor, bunlar n gerekli ve yeterli
yapt r mlarla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.
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Summary
THE EVALUATION OF PISA PROJECT
IN THE CONTEXT OF TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM
N. Zehra SAVRAN

PISA is an international student assessment project which is carried out by the

participation of

THE OECD member countries. The assessment aims at the determination of the success level of secondary
school students, at the age of 15. It is administered in three stages. Through the assessment, students are
evaluated at three proficiency levels; namely, Reading Comprehension, Mathematics and Science, in each of the
three stages of the assessment. Besides these, students' skills in solving problems are also examined. However,
competencies like motivation and problem solving are viewed as criteria in helping students learn independently.
The skill that is mainly tested varies at every stage. At the first stage, the focus of attention was on
Reading Comprehension in 2000, while it was on Mathematics in 2003. Science will be in the one to be
administered in 2006. 80 % of the questions in the tests are on the skill primarily aimed to be tested. Through
this, some general information on the content of the tests to be given on the other skills is collected.
Turkey took its place in the project at its second stage in 2003 by administering the pilot tests and
questionnaires to 1118 first grade students in 35 lycees. However, the real tests and questionnaires are applied to
approximately 5.000 secondary school students randomly chosen, born in 1987 and living in 40 cities of Turkey
in different geographical regions.
The main aim of PISA is to determine to what extent students can use their
to solve the problems they face in real situations. Within this

knowledge and skills

context, it is questioned whether they can

develop a potential to grasp concepts, establish relations among their daily experiences and talk about them and
express their knowledge from a critical point of view.
In our study, the quality of PISA project and its significance with regard to Turkey are considered.
Thus, Turkish Educational System is examined by comparison and contrast of the questions in the tests used in
the project and the ones prepared and given to Turkish students.
As a result, the following have been observed. The questions prepared and used in tests by PISA are to
reach an insight in how much students can make use of the introduced

theoretical knowledge in their daily

lives. Furthermore, the questions are found to consider the students' psychology, motivation, which is vital in
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effective learning, and to evaluate students' skills in creative thinking, problem solving, interpreting and
inferencing.
The comparison and contrast of questions prepared by PISA do not match with the ones asked in Lycee
Entrance Exams in Turkish Educational System in termf of the

concepts used. Hence, the success level

achieved in this exam would not be good in Turkey.
The countries in which success avarage was found over 500 as a result of the test given by PISA in
2000 are as Finland, Canada, New Zealand, Australia, Ireland, Korea, Great Britain, Japan, Austria, Belgium,
Norway, France, Republic of Czechoslovakia, United Kingdom (Focus Nr.26, 2002 : 42).
The results that could be reached will indicate the place of Turkish Educational System among OECD
countries and shade light on the ways applied to solve the problems in education. Within this context, it can be
claimed that a reformation in education is inevitably needed in Turkey to achieve the educational success level of
OECD countries,

