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ÖZET

CARMA projesi sekiz Çalışma Programıbiçiminde(WP) tasarlanmışherbir olup çalışma programının (WP)
başından prsonujenain bütünüyleiyiyönetebileceği güvence ver,temeln mihenk taşlaperformansınıve
göstergelerinitümortaklara
vermek üzereproje uygulamasını geliştirendörtve tdprojemğerlendirenaşaması ile
yapılandırılmıştır.
Elinizde
bulundurduğunuz’Masabubaşıözniteltve‘nicel araştırma’’ ya
ilişkin1.
AraştırmaSürecinde
geliştirilmiş.ve2.görev 1raporlarının
özetidir.

Görev 1: Okullarda işbirlikli öğrenme ile toplanmasınınuygulananiyi örne yanı sıraerken okul
terkine ilişkinistatiksel ve politik süreç içindeki araşt yedi ülkenin tarafındanmmı masa başı nitel
şveklindenicel çalış yürütülmüştür.Aynı zamanda öğretmen n,yeterkullanılaniliğiniölçütlerin,

uygulanan standartların değerlendirilmesigüncelulusaladınaçerçevelerinbir
bölümünüaraştırmabünyesinedâhiledecektir.
Görev 2: Gerçek ihtiyaçlarını araştırır ve her bir okul sist non-formal metotların nasıl
uyarlanabileceğine ilişkin de olabilmeleri adınaiyaçlarınbuihtniceliğini belirler. (gelecek b olarak
tanıtılacak)
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Bu Çalışma programındauygulanan(WP)yöntemher ülkede bilgi toplamak için ve nitel tekniklerin bir
GooglebütününüDriveoluştururüzerindeki. formları çe olarak kullandık. Çalışmaprogrmı (WP) iki temel
görevi içerir: bi araştırması ve bir ihtiyaç analizi. Burada sonuçların ve biz yargılarımızın özetini
açıklamış olacağız.
Her şeydenönce,geliştirilenmasaaraştırması bize erkenin okulistatistiklerterkine iliş ve politikalarsıran
yanıöğretmen değerlendirmesinin, kullanılan uygulanan standartların güncelhakkındaulusal
çerçeveleribilgigösterirnihayetinde işbirlikli öğrenme ile gerçekleşen ilginç iyi örneklerin kolek

Avrupa’da erken okul terki (ESL) tam bir bağlaşmada dengeyi k Ortalamada, Avrupa Birliğine28ülked(1824üyeyaş) gençlerin %11 i 2015 yıl eğitim öğretimi erken terkile belirtttiğirni. Buverilerveriden yola
çıkarak, arasındaki farklar çok şaşırtıcıdır,2,8oranıHırvatistan’dakidikkatealmazisek ki veri Euro stat
tarafından rgüvenilibulunmadığı belirtilmiştir,AvrupaBirliği içindeki farklar genişçok aralıklardadır. Bu
istatistiklerbirçokfarkıülkelergözlerarasın önüne serer.Küçük verilerden(5,5%),Litvanyaveya Kıbrıs ve
Polonya5,3% ( her biri ile), İsviçre5,1%)(ve Slovakya (5,0%), İzlanda18,8%, Romanya 19,1% ve Malta

19,9%, İspanya20% ve 36,4% Türkiye en yüksek erken okul terki verileri o kadar geniş
aralıklıdırbirAvrupakiülkhersinin farklı ihtiyaçları vardı bir çözüm bekler.
CARMA projesinin ortyapısal,klarınıncoğrafikgerçekliğini dikkate aldığımı verilerin uç noktaları
fevkaladeyanı sırabazıgöstermesininülkeler ise ‘’arzu edi veriye sahiptir. Yine de birliğin tarihsel
değerlendirmesi problemli durumun düzeltilebilmesine bilişrçoAvrupakindelBirliğimevcuttur;üye devletleri
erken okul terkini önlemek adına ulusal hedefleri sonuçlar almışlardırAvrupabirliğine. üye 28 ülkede son
onnin yılda erk ortalamasında gelişme olduğunugenelveriler ortaya2005çıkarmıştırtarihindedesöz.

konusu oran 15,7% iken 2010 tarihinde 13,9%
e düşmüş
2015
tarihinde
ise
11
oranına erişmiştir, toplamda-2015rihleri2005 arasındaki yüzde 4,7 ora düşüşözellikle İspanya, Kıbrıs ve
Portekiz gibi ülkelerde çok bir istisna olarak Norveç, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerd bozulduğunu
gözlemliyoruz; erken okul terki bu yıllar arasınd ülkelerde artmış olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa’da
kızlar
erkeklere l terkindenkıyasladahaerkenazetkilenirleroku ve doğuştan
o ülkeninyurttaşlarınagöre yabancılar çok daha fazlaAynı etkilenirlerzamanda. Avrupa’nın çevresindeki
okullarınbazıülkelerdeerkenterk edenlerinvehattaoranıhiç okula
gitmemişörneğinolanlarromanlaretnikgibiazınlıklaroluparasındasayıları bariz bir şekilde
yüksektirAyrıcaşehirler,. kasabalar, köyler,veyadışkırsalmahallele alanlar olarak
msışnıflandırılbölgeleriile kentleşme düzeyine göre eğiti erken terk etmiş olanların
orankırsalnıanalizkesimşehirlerarasındaedersek,ile farklar vardır, fakat kırsal kesimezaman göreçok
görecelidirher.

4

Ancak, erken okul terhükiümetlerbütünçin ibir sorundur;CARMAülkeleri asla boşa bir çaba içinde değiller,
erken okul terkinle başa çıkmak içi ateşleyici bir ilk adımı topluma, okullara, eğitim çevrelerin özel hedef
gruplarına ilişkin birçokFarklıgirişimleryerelpaydaşlardemevcuttu odaklanan (örneğin kızlar, aileler) veya
erken okul terkinin kurgulanması ile bertaraf edilebileceğini(örneğindesmeslektekleyenanıtımı) gibi yerel
kuruluşlar/organizasyonlar/kurumlarvb.tarafındangeliştirilenCARMA’dabahsi geçen çokbir proje
geliştirilmiştir.

Diğer
yönden,öğretimorta
okul
öğretmenlerinin
yeterliliğini
değ
hükümetler
tarafından
kullanılan
mek anizmadınayımasaanalizaraştırmasıetme
çok
yararlı
olmuşturortak. Yediülkenin
hepsinde
öğretmenlerin
ye
değerlendirmek
içinulusaltek
birçeçeve
bulamadıkHalen,her.birinin kendi
bünyesinde
öğretmenlerin
yeterliliklerini çerçdeğerlendirvprogramıek
için
mevcuttur,
fakatbiri işbirliklihiç
çalışmaya
yoğunlaşmamışlardır.
Öğretmenlerfaklı
ülkelerde
değerlendirmeklıstratejileriolduğundan
birçokfar
farklı
yönde
değerlendirilirlerİspanya,İtalya,. Fransa ve Portekiz açısı Bakanlığı tarafından sağlanan
ulusalevcutturçerçeve. Belçikprogramıaçısındam
ise değerlendirdiğimizde, TALES olarak lararasıisimlendirilençerçeveyiulus benimserler. İspanyanın
kendine has ulusal çerçevesi olmasına da benimserler çünkü ulusal çerçeve programları bilişsel
beceriler
Diğer bir önemli genel unsur ise değerlendirme çerçevesini hepsinin temel amaçları: Öğretmen eğitimini
geliştirmek, öğr gelişimininbirparçası olmaktır. Farklı düzeylerde organize edilmi
somutlaştırmak adına öğretmenlerin yeterliliklerininvesertifikaile değerle belgelendirme
yapılmaktadır.Aynızamanda, bazı değerlendirmelerdedece öğretmenler değil,larda değerlendirmeokul
sürecinde hesaba katılırlar d ve dışmekândeğerlendirmeyöntemleri de dâhil edilir.

Raporun tamamı aynı zamandan Ortaöğretimiiçeriğindeişbirlikli çalışmaya- d formal metotlarla
kurgulanmış iyiunu örniçeklerinrir.Onlkataloğrınçoğunlu öğretmenler ve aynı zamanda öğrenciler
arasında ilişkiyi kuvve

Diğerleri arasında bazı etkinliklerinrksenrgilediklerokulterkini sıralaönleyi esnek rehberlik sistemi ile
birlikte elektronik araçlar, öğretmenle öğrenme amaçlarına ilişkin anketler, öğrenme malzemeleri ya
kitaplar tasarlamak için öğretmenler ve öğrencilerproblem arasında i temelli eğitim metodu ve çok
kültürlü gruplar içindeki işbirlikli farklı okullar arasındadırişbirlikli. gruplar

Rapora dâhiledilmiş iyi öreneklönerinmli unsurlarıyenilikçi projeler hakkınd öğretmen ve öğrencilerin
motivasyonu;arınvegörevlerinaraçlkesinet tanıtılması ve diğer eğitim etkenlerinindâhiledilmesidir.
sözAyrıca,konusu etkinlikler bazı t fikirlere yoğunlaşmıştır: sınıfta çalışmak için yeni modelle gelişimi;
işbirlikli öğrenmeiuygulamodellerakiçin metotların yaratılma geçerliliğin onaylanması, (hem
öğretmenlerbilişselhemde hünerlerinöğrenciler gelişimi, işbirlikli çalışmayı uyguladınamaksadeceve
tasarlamaköğretmenler ve
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öğrenciler değil okullarilerin,arasındakimotvasyonun,ilişk liderliğin oluml yanı sıra öğrencilerin ihtiyaçları
ve çevresi temel faktörlerd
CARMA ihtiyaç gerçekanaliziereksinimlerig keşfetmekimdevenonort-formalöğret öğrenme metotlarını
nasıl uyarlanacağı üzerine derin bir bilg bu ihtiyaçlarını miktaölçmek adına çok
önemlidirerin.sonuçlTümarınketlCARMA projesinin ve amaçlarının uygunluğunu güçlendirir.
Katılımcıların görüşleriİşbirlikli deÖğrenmöne’ninmindeaynı fikirde oldukların gösterir. Öğrenciler grup
içinde daha iyi öğrendiklerini ve çalışması uygulamaktan mutlu olduklarını düşünmektedirler, fa ile
çalışmak için enolarakuygun okulumekân tercih ederler. Diğer yönden işbirlikli öğrenyönteminikullanarak
çok daha iyi uygulanabilir kazandıklarını ifade etmekteler ve öğrencilerin grup içinde çok
düşünüyorlarAynı. zamanda ebeveynlerpaydaşlar işbirlikli eöğrenmenin ilişkin çok olumlularöğretimve
düzeyindeorta öğrenmeyi geliştirme yönünd olacağını düşünüyorlar.

Sınıfta
işbirlikliyönteminiöğrenmeuygulayabilmek için
gereklihemenihtiyaçlarıhemen
her eğitimenfarklı değerlendirir. Öğretmenler sınıflarındageliştirmekişbirlik için insan desteğinden ziyade
dahaihtiyaççokteknikduyduklarınıdesteğe söyler Ancak ebeveynler, öğrencilerpaydaşlarnıftavesı
işbiöğrenmeninlikli geliştirilebilme için diğer öğretmenlerin desteklenmesinin çok önemli olduğun yönüyle,
ebeveynler
kendilerini
sınıfta
işbirliklitaraföğrenmeyi
g
görürler
ve
bu
görüş
öğretmenlerındanvekabulpaydaşlargörü .taraf
Öğretmenlerin işbirlikli deneyimlerini uygulayabilmeleri iç destek alabilmeleri anahtar belirleyici etmendir.
Bir başka öğrenmeyi teşvik etmeye uygun eğitim Epolitikalarıbeveynveöğrencilerinbulmalılar. görüşleri
bu anahtar etmende farklılaşıronlarişbirlikliçünküöğrenmenin uygulanmasında politikaların rollerini (ulusal
eğitim politik algılayamazlar.

Beceri algılarına ilişkin sorularınnemlidir.Öğrencileraltınıçizmekgrup çalışmasınıö tanıtımını yapmak
konusunda öğretmenlerden ve sınıf arkadaşl olduklarını düşünürler. Bu sorudaki öz algılama önemlidir
çü çoğu işbirlikli çalışmanın nasılini olduğunuifadeederlerbildiklersu.buSöz konu cevaplarla
öğretmenlerin verdikleribenzerdircevaplar.Öğretmenler öğrencilerinin işbirlikli çalışabildiklerini live
çalışmaöğrencilerininiçinyeterinceişbirlikolgu olduklarını düşüAynıürlerzamanda,. ebeveynler
öğretmenlerintta özellikleha
öğrencilerinöğretimdeorta işbirlikli çalışmayı yürütebilmeleri içi donatıldıklarını düşünürler. Paydaşların
algılarının ışığı öğrencilerin ortakhünerlaşaeri çalışabilmek içinpaydaşlaryeterlidir,öğencilerinfakat
hünerlerininöğretmenlere kıyasla daha iyi olduğunu düşünürler. T görüşlerine ğretmengöreö eğitimi
başarılı işbirlikli etkinlikle öğretmenlerin inineğitimen önemli etmenlerdenve aynıbiridirzamanda
karşılaşabilecekleri olası güçlükleri yenebilmeleriÜlkenin için te kökenine aldırmaksızın tüm
öğretmenler işbirlikli öğrenmeye dair hiçbir özel eğitim almadıklarını belirtmektedirler.
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Öğretmenler ve öğrenciler işbirlikli çalışabilmek için kendi işbirlikli öğrenme öğrenciler
arasındageliştirmekmotiveasyonuerken okul te riskinde olan öğrencileri engellemek için çok önemli bir
metottur.
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CARMA Ortakları

Project Koordinatör – İtalya
www.cesie.org | rosina.ndukwe[a]cesie.org
İspanya
www.um.es/gite | pazprend[a]um.es
Fransa
www.pistes-solidaires.fr | mathieu[a]pistes-solidaires.fr

Türkiye
www.dogaokullari.com | zuhal.dogan[a]dogakoleji.k12.tr

Belçika
www.ucll.be | karine.hindrix[a]ucll.be
Portekiz
www.inovamais.eu | pedro.costa[a]inova.business
Avusturya
www.migration.cc | obo@migration.cc
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