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Yönetici Özeti


Bu, TD Sözleşmesi 1.3 kapsamındaki bir çıktıdır.



C Romijn ve arkadaşları tarafından 14.04.2013 tarihinde yayımlanan TR07H2.01-01/001 Hayat
Boyu Öğrenme: İzleme ve Değerlendirme Metodolojisi Taslak Nihai Raporda bulunan veri
haritalandırma ve metodoloji tavsiyelerine dayalı olarak hazırlanmıştır.



Eylül 2016 tarihinde Politika Grubunun özellikle hayat boyu öğrenmeye ilişkin olarak AB'de ve
uluslararası düzeydeki izleme ve değerlendirme iyi uygulamaları konusunda eğitilmesi için TD
Tedarikçileri tarafından gerçekleştirilen üç günlük İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı da dahil
olmak üzere, HBÖ GM Politika Grubu ve İzleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından 2014-2015
yıllarında, 2014-2018 Stratejisine yönelik olarak, veri toplama ve raporlama metodolojisi
geliştirmek, göstergeleri ve süreci tanımlamak amacıyla yürütülen çalışmalara dayalı olarak
hazırlanmıştır.



HBÖ (II) 2014-2018 Stratejisindeki altı öncelik, tanımlar, muhtemel tamlık, doğruluk ve ilgililiklerine
ilişkin görüşler de dahil olmak üzere veri kaynaklarının kalitesine ilişkin ek bilgilerle birlikte veri
kaynakları ve sıklığına (bunlar bilindiği durumlarda) yönelik olarak mevcut durumda kararlaştırılmış
tüm göstergeler tek bir rehberde derlenmiştir.



Ayrıca, ana metnin tamamında ve Eklerde, bu kılavuzdaki tartışma ve önerilere ilişkin kontrol
listeleri, örnekler ve araç setleri bulunmaktadır. Daha fazla kontrol listesi ve araç seti internette
bulunabilir; bunlardan en iyisinin web sitesi adresi Ek C.'de belirtilmiştir.



Bir sonraki Ulusal HBÖ Stratejisi ve Eylem Planının geliştirilmesi ve izlenmesi için (ayrı bir raporda
sunulan) tavsiyelerin temelini teşkil etmektedir.
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İzleme ve Değerlendirmeye İlişkin
Uluslararası İyi Uygulama İlkeleri
İzleme ve Değerlendirme neden önemlidir
Programınız amaçlanan sonuçlara sahip mi?
Hangi politika müdahaleleri en büyük farkı yaratıyor?
Müdahaleden kim etkileniyor?
Amaç ve hedeflerinize daha iyi ulaşılması için neler farklı yapılabilir?
Bunlar , iyi tasarlanmış ve iyi uygulanan izleme ve değerlendirmenin yanıtlandırmamıza yardımcı
olduğu sorulardır. İzleme ve değerlendirme ilerlemenin takip edilmesi ve karar alma sürecinin
kolaylaştırılması için önemlidir. Hükümetler, takip yaparak, değerlendirerek ve iyi ve ilgili bilgilere göre
hareket ederek etkili, etkin ve toplum için güçlü sonuçlar getirecek politika ve programlar tasarlayabilir.
İzleme ve değerlendirme, etkin bir hizmet sunumu için dört önemli bileşene bilgi sağlar:
•

Performans Yönetimi – İzleme, programın uygulanması süresince performansının takibine imkan
tanıyarak ve karar alıcılara hızlı şekilde bilgi sağlayarak, neyin işe yaradığı ve yaramadığını
anlamalarını ve düzeltmelerin acilen yapılmasını sağlar.

• Öğrenme – İzleme, etkililikle ilgili üzerinde düşünülecek kanıtlar sunarak performansa ilişkin
özellikle iyi ve özellikle zayıf alanların belirlenmesi, detaylı olarak analiz edilmesi, dersler
çıkarılması ve bu derslerin paylaşılmasına imkan tanır.
•

Karşılaştırma – İzleme verileri tutarlı olarak toplandığı ve ölçüldüğü takdirde (i) geçmiş ve (ii)
benzer kurum veya ülkelerle karşılaştırma yapılmasına imkan tanır. Karar alıcıların programların
ne kadar iyi işlediğini, zaman içerisinde iyiye gidip gitmediğini veya performansının diğerleriyle
uyumlu olup olmadığını anlamalarına yardımcı olur.

•

Hesap Verebilirlik – izleme halka bilgi sağlar, kamu parasının nasıl harcandığı konusunda
bilgilendirir ve ne kadar iyi harcandığını değerlendirmelerine imkan tanır.

İzleme ve Değerlendirme Arasındaki Fark
İzleme, yöneticiler ve kilit paydaşların planlanan girdiler, faaliyetler, sonuçlar ve tahsis edilen
kaynakların kullanımında kaydedilen ilerlemeye ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla genellikle
önceden belirlenmiş göstergeler temelinde sürekli sistematik veri toplama sürecidir. Rutin, düzenli
olarak ve görece sıklıkla gerçekleştirilir. Yönetimi devam eden hizmet sunumuna ilişkin erken
bulgular veya bu bulguların yokluğu konusunda bilgilendirir ve böylece erken aşamada karar alma
sürecini destekler. Daha sonraki bir aşamada yürütülebilecek değerlendirmeler (aşağıya bakınız) için
veri de toplar. Örneğin, izleme şunu sorar: Kaç öğrenme merkezi açılmıştır? Maliyeti ne olmuştur?
Planlananla kıyaslandığında durum nasıldır? 35-50 yaş grubunda kaç kadın katılmıştır
? Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında durum nasıldır?
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Değerlendirme daha periyodik ve yansıtıcıdır. Bir programın sistematik ve tarafsız şekilde
değerlendirilmesi için uzman yöntemler ve araçlar kullanır.
Bir programın farklı boyutları
değerlendirilebilir:


Süreç Değerlendirmesi programın nasıl sunulduğunu yansıtır. Uygulamanın kalitesinin özellikle
de çıktıların seviyesine ilişkin olarak daha iyi anlaşılmasını sağlar. Süreç değerlendirmesi,
uygulamanın bütünlüğü ve kararlaştırılan ve planlanan faaliyetlere dayalı olarak ilgililiği ve
tutarlılığına odaklanır. Örneğin süreç
değerlendirmesi şu soruyu sorar: İş yeri eğitimi, kararlaştırılan protokollere ne derece uygun
olarak verilmektedir? Kursların bu bölgede resmi olarak akredite edilmesi ne kadar zaman
almaktadır?



Performans Değerlendirmesi bir programı beklenen sonuçlara katkısı temelinde değerlendirir.
Performans değerlendirmesi genellikle bir müdahalenin yaşam döngüsü süresince uygulanır.
Örneğin, performans değerlendirmesi şu soruyu sorar: Yetişkin eğitimi programı bu ilde ne kadar
etkili olmuştur? Kaç göçmen eğitimlere katıldıktan sonra iş bulmuştur?
Etki Değerlendirmesi daha geniş kapsamlı öğrenmeye katkı sağlamayı amaçlar. Müdahaleler
ve etkilerine ilişkin neden ilişkisi kurarak neyin işe yaradığına yönelik bilgiler inşa eder. Etkiler
olumlu-olumsuz,
doğrudan-dolaylı,
amaçlanan-amaçlanmayan
etkiler
olabilir.
Etki
değerlendirmesi, belirli müdahalelerle ilgili belirli sorular sorar ve sonuçları tesis etmek için
istatistiksel yöntemler kullanmayı tercih eder. Örneğin etki değerlendirmesi şu soruyu sorar:
Yaygın eğitim programları kadınların istihdam oranını ne derece arttırmaktadır? Bu eğitim
programı bölgedeki eğitim sonuçlarını geçmiş haliyle karşılaştırıldığında iyileştirmiş midir?



İzleme ve Değerlendirme Nihai Sonuçların yanı sıra Ara Sonuçları da Kapsar

Geniş kapsamlı bir politika veya belirli bir müdahalenin sonuçları nadiren anlık veya doğrudandır.
Etkiye doğru kaydedilen ilerleme zaman alır: öncelikle yeni tedbirlerin uygulanması ve sonrasında
bunların çeşitli - sıklıkla çok sayıda- nedensel yolla etki göstermesi: örneğin nihai faydalanıcıya yeni
eğitim fırsatları sunulmadan önce yeni personel ve yüklenici işe alınması; ekipmanın belirlenmesi ve
satın alınması; altyapı tesis edilmesi; yeni yapı ve kurumlar kurulması ve geliştirilmesi; kural ve
prosedürlerin yaygınlaştırılması ve eğitim yerleri oluşturulması gereklidir. Bunlara ek olarak,
faydalanıcılar belirlenmeli, hedeflenmeli, yeni fırsatlar hakkında bilgilendirilmeli ve bunlardan
yararlanmaları için teşvik edilmelidir.
Bu adımların her biri, bir politikanın uygulanmasına yönelik taahhüt açısından zincirdeki gerekli
adımlar ve halkalardır. İyi bir izleme faaliyeti bu sonuç zincirini yansıtır. Bu 'sonuç zincirindeki' her
1
halkanın tanımlanması ve izlenmesi için uygun ve anlamlı ('smart' ) göstergeler belirlenmesi, politika
belirleyici ve uygulayıcılarının bu sonuç zincirinin neresinde oldukları, ilerlemelerinin nasıl olduğu ve
düzeltici müdahale gerektiren zayıf halkalar olup olmadığını bilmelerinin sağlanmasına yardımcı olur.
Her tür politika veya müdahalenin uygulamasını tanımlayan sonuç zinciri, şöyle basit bir sürece
bölünebilir: girdiler, faaliyetler, çıktılar, sonuçlar ve ekiler. İyi bir izleme, bunların hepsini yakalamaya
çalışır.

1

Aşağıda smart göstergelerin açıklandığı sayfa 7’ye bakınız.
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KONTROL LİSTESİ 1: SONUÇ ZİNCİRİNİN 5 HALKASI
1. GİRDİLER
Program için kullanılan şu gibi finansal, beşeri ve maddi kaynaklar:
Personel
Teknik uzmanlık
Ekipman
2. FAALİYETLER
Yürütülen faaliyet veya çalışmalar, ör;
Eğitim kurumlarının akreditasyonu
Eğitim çalıştayları gerçekleştirilmesi
3. ÇIKTILAR
Faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürün, mal ve hizmetler, ör;
Mevcut eğitim yeri sayısı
Eğitim alan kişi sayısı
4. SONUÇLAR
Program sonrası gözlemlenen etki veya değişiklikler
İş gücünde daha yüksek beceri seviyeleri
Dezavantajlı gruplar arasında daha yüksek istihdam oranları
5. ETKİLER
Programın sonucu olarak gösterilen daha uzun vadeli sonuçlar
Hayat boyu öğrenmeye katılan kişilerin maaşlarının artması
Yaşam standartlarının iyileşmesi

Inputs

Activities

Outputs

Outcomes

Impacts

İyi İzleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Diğer Temel Özellikleri

İzleme ve değerlendirme sistemleri - ve bunlar aracılığıyla toplanan veriler - kendi içinde kalmaz.
Bunlar uygulayıcılar ve karar alıcıları bilgilendirmek üzere kurulur. Sonuçta ortaya çıkan temel rakam
ve istatistiklerin bilgi olması gereklidir: kullanıcılara anlamı aktarmak için. Bunun için, etkili bir İzleme
ve Değerlendirme sistemi şu tür veriler üretmelidir:
1. Geçerli – İyi veriler ölçmesi beklenen şeyleri ölçer. İzleme sistemlerinde veriler genellikle
toplanması kolay olduğu için (örneğin, idari prosedürler aracılığıyla otomatik olarak) toplanır ve
hizmet sunumu sürecinde büyük ölçüde ilgili veya yakın bir faaliyetten gelir. Fakat beklenen şeyi
gerçekten ölçmeyebilir. Bu durumda, veriler gerçek durumun anlaşılması konusunda tamamen
faydasız olur.
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2. Güvenilir
–
Kullanıcılar
izleme
verilerine
güvenmelidir.
Doğruluğu
zamanlar
veya
mekanlar
arasında
farklılık
göstermemelidir. Bu nedenle,
verilerin
toplanması
için
uygulanan
sistem
ve
yöntemler, örneğin sezon
veya konuma ilişkin beklenen
önemli
farklılıkları
düzeltebilmeli
veya
en
azından
bunların
mevcudiyetini
net
olarak
raporlayabilmelidir. Bilgisayar
tabanlı
bilgi
sistemleri
otomatik güvenilirlik analizi
yürütebilir,
aynı
veri
noktasının
tekrar
eden
örneklerinde
yüksek
değişkenliğin
görüldüğü
durumları belirleyebilir ve
araştırılması
gereken
muhtemel bir soruna işaret edebilir.
3.

KONTROL LİSTESİ 2: İzleme, SMART
göstergeleri kullanmalıdır
Göstergeler, süreçler ve ilgilenilen faaliyetlere ilişkin
temel konuları yakalamalıdır:

Specific (Spesifik) – açık bir şekilde
tanımlanmış
Measurable (Ölçülebilir) – tarafsız bir şekilde
gösterilebilir
Achievable (Ulaşılabilir) – gerçekçiliğini
kaybedecek kadar iddialı değil
Relevant (İlgili) – ölçülen unsurun kapsamı
içerisinde.

Timely (Zamanında) – Hızlı şekilde toplanan ve
yayımlanan.
2

Temsili – Toplanan bazı veriler tam olabilir ve ilgilenilen grup/grupların %100 sayımını içerebilir;
örneğin, eğitim katılımcılarının listesi veya nüfus sayımı. Bu veriler tanım gereği temsilidir. Bu tür
kapsamlı veriler genellikle halihazırda mevcut değildir ve toplanması fazla pahalıdır. Bu nedenle,
küçük örnekler kullanılır. Bu küçük örnekler halinde toplanan veriler, daha büyük kısmın
3
özelliklerini doğru olarak yansıttığı takdirde temsilidir.

4. Nitel ve nicel verilerin karışımı – Her şey rakamlarla ifade edilemez! Nicel veriler genellikle
ölçtükleri itibariyle kısmi olabilir veya geçerlilik ya da güvenilirliklerine ilişkin kısıtlamalar olabilir.
Nitel veriler - kullanıcılarla istişareler veya kamuoyu yoklamaları yapılarak toplanır - aynı konuya
ilişkin alternatif bilgiler bulunması ve nicel verilerin desteklenmesine yardımcı olmanın bir yolu
olabilir. Bazı hususların neden gerçekleşmediği ve bazılarının da hangi noktada etkiye sahip
olduğuna ışık tutulmasına da yardımcı olabilir. Gittikçe artan bir şekilde, politikanın izlenmesi
sürecinin - örneğin yeterlik ve erişilebilirliğe ilişkin - halkın algısını yansıtması ve kendi içinde
buna ilişkin bilgi toplaması beklenir.
5. Sezgisel – Anlama ve kavramayı kolaylaştırmak amacıyla, İzleme ve Değerlendirme sisteminde
toplanan veriler veri kullanıcılarının deneyimleri ve dünyanın nasıl işlediğine ilişkin görüşlerini
mümkün olduğunca yansıtmalıdır. Bilgiler kullanıcılar (gittikçe artan şekilde politikacılar ve
konunun detayına ilişkin 'uzman' olmayan halk) arasında yankı uyandırdığında, anlaşılma,
güvenilir olarak algılanma ve harekete geçme ihtimali daha yüksektir.
2

Örneğin SPSS, istatistiksel yazılım paketi, Cronbach’ın Alfasını hesaplayarak bir güvenilirlik analizi yürütür.

3

İstatistikte belirli bir popülasyonun alt kümesinden bireylerin tüm popülasyonun özelliklerini yansıtacak
şekilde seçilmesi süreci karmaşıktır ve örnekleme teorisi olarak adlandırılır.
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6. Karşılaştırılabilir - yıllar, iller ve diğer ülkeler arasında. İzleme ve değerlendirme amacıyla
kullanılan veriler, kullanıcılar (yöneticiler, paydaşlar) gördükleri rakamlarla ne yapacaklarını
bilmediğinde faydalı değildir:
Geçtiğimiz yıla kıyasla durum nasıldır?
...Veya beş yıl önceye kıyasla?
Diğer illerin performansı nasıl?
Benzer programlar uygulayan diğer ülkeler nasıl performans göstermeyi bekliyor?
Karşılaştırılabilirlik, mutlak sayıların yüzde veya oranlar cinsinden ifade edilmesini ve verilerin ayrıca
(bulunduğu takdirde) kabul görmüş veya kararlaştırılmış uluslararası standart ve tanımlara göre
toplanmasını gerektirir. Bu, hangi karşılaştırmaların yapılabileceğine ilişkin kolaylık sağlayacak ve
güveni arttıracaktır. Beceri, istihdam ve daha küçük ölçekte hayat boyu öğrenme alanında,
kullanılabilecek AB ve BM tanımları vardır.

İzleme ve Değerlendirme Sistemleri Hem Veri Üreticileri Hem de Veri Kullanıcıları
Düşünülerek Tasarlanmalıdır
İzleme bilgi verici olmalı ve eyleme götürmelidir, ancak veri bunu tek başına gerçekleştirmez. İyi bir
izleme ve değerlendirme faaliyeti, çok sayıda aktör, süreç ve kitleyi kapsayan daha büyük bir bilgi
sistemin bir parçası olduğunun farkındadır. Yukarıda bahsedilen tüm iyi uygulama ilkeleri ve
özelliklerine ulaşılması için, izleme ve değerlendirme sisteminin tasarlanması aşağıdakileri
sağlayacak prosedürlerin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirir:
1. Tanım ve protokollerin kararlaştırılması sürecine ilgili tüm veri üreticileri katılmalıdır –
İzleme ve değerlendirme sisteminin geçerli ve güvenilir olması için, veri toplama sürecine katılan
herkes verinin nerede bulunacağı ve nasıl toplanması gerektiğine yönelik veri tanımlarında
mutabık olmalıdır. Veri üreticileri veriye yönelik tüm kısıtlamaları da kararlaştırmalı, kabul etmeli
ve bu konuda şeffaf olmalıdır. Bu anlaşmalar kaydedilmeli ve gerektiğinde güncellenebilecek
protokoller olarak yayınlanmalıdır.
2. İzleme ve Değerlendirme sisteminde göstergelerin seçiminde veri kullanıcılarına
danışılmalıdır – izleme sisteminin tasarlanması sürecinde bilgi almak için hedef kitleye
danışıldığında, bu bilgilerin kalitesi, neden böyle oldukları ve bunların kaynaklandırılmasına ilişkin
güçlükleri daha iyi anlayabileceklerdir.
Alternatif ölçü ve kaynaklara ilişkin tavsiye de
sağlayabilirler.
3. Veri kullanıcıları bilgileri kendileri için uygun bir formatta almalıdır - İzleme sonucunda
üretilen bilginin faydalı olabilmesi, yankı uyandırabilmesi ve bilgilendirebilmesi için, hedef kitlenin
bilgi ihtiyaçları - türü ve zamanlaması - anlaşılmalı ve bilginin raporlandığı şekilde hesaba
katılmalıdır.
4. Veri kullanıcıları sağlanan bilgiler üzerine harekete geçmek için organize olmalıdır – İzleme
ve değerlendirme sistemi çıktılarının hedef kitlesinin kendini nasıl organize ettiği, izleme
bilgilerinin sağlayan kişilerin sorumluluğunun ötesindedir. Fakat izleme ve değerlendirme
birimlerinin, faaliyete geçilmesinin önünü açacak işbirliklerini destekleyen çıktılarını (örneğin
konferanslar, bloglar ve Twitter aracılığıyla) yaygınlaştırması mümkün olabilir.
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Hayat Boyu Öğrenmenin
Yönelik AB Yaklaşımı

İzlenmesine

Temel bilgiler
Hayat Boyu Öğrenme, Avrupa Birliğinin on yıllık istihdam ve büyüme stratejisi 'Avrupa 2020'nin
4
merkezindedir. Avrupa 2020, Avrupa için 2020 yılı itibariyle bir stratejik bir amaç belirler:

'daha fazla, daha
iyi iş olanaklarına
ve daha kapsamlı
sosyal uyuma
sahip ve
sürdürülebilir
ekonomik
büyüme
gerçekleştirebilen
dünyadaki en
rekabetçi ve
dinamik bilgi
temelli ekonomi'

KONTROL LİSTESİ 3: AB'nin Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik
Yapı Taşları












Ortaklık yaklaşımı benimsenmesi: Formal sistemlerin
içindeki ve dışındaki tüm ilgili aktörler 'yerinde' çalışmak
için stratejilere yönelik işbirliği yapmalıdır,
Kurumlar, topluluklar, toplumun geneli ve iş gücü
piyasasının öğrenme ihtiyaçlarının yanı sıra öğrenen
veya potansiyel öğrenenin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi
sahibi olunması
Yeterli kaynak sağlanması, hem toplam tutar hem de
farklı önceliklere tahsis edilen tutar
Öğrenme fırsatlarıyla öğrenenlerin ihtiyaçlarını ve ilgi
alanlarının eşleştirilmesi,
'herkes tarafından, her yerde, her zaman' öğrenmeyi
sağlamak amacıyla arzı geliştirerek erişimin
kolaylaştırılması,
Yaygın ve serbest öğrenmeye değer verilmesi,
Öğrenmeye talebi teşvik ederek öğrenme kültürünün
oluşturulması
Kalite güvencesi, değerlendirme ve izlemeye yönelik
mekanizmalar oluşturulması.

Avrupa 2020 Büyüme ve İstihdam Stratejisi eğitim ve öğretimin, ve eğitim ve öğretimin içinde de hayat
boyu öğrenmenin, merkezi rolünü vurgulamaktadır. Yüksek seviyede bilgi, beceri ve yetkinlikler
edinilmesi ve bunların sürekli güncellenmesi aktif vatandaşlıktan iş gücü piyasasına entegrasyona
kadar toplumun tüm kesimleri için bir ön koşul olarak görülmektedir. Hayat boyu öğrenme, bireylerin
yeni güçlüklerin üstesinden gelmesini sağlamak için kapsayıcı bir strateji olarak ortaya çıkmıştır.

4

Avrupa 2020, 2010 yılında akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için gerekli koşulları oluşturmak üzere
oluşturulmuştur http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
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AB
2020
Stratejisi,
diğer
dört hedef başlığı
5
ile birlikte
AB
çapında eğitimle
ilgili
iki
hedef
ortaya
koymaktadır:
1)
erken

okuldan
ayrılma
oranlarının
%10'un
altına
düşürülmesi ve
2) 2020 yılına
kadar
30-34
yaşındakilerin en
az
%40'ının
üçüncü
seviye
eğitimi
tamamlaması.
Hayat boyu öğrenme, bu hedeflere ulaşılmasında temel unsur olarak görülmektedir ve Avrupa'nın
6
eğitim ve öğretim politikalarına ilişkin işbirliğine ve bireye yönelik kapsayıcı bir stratejidir. Hayat boyu
öğrenmenin vatandaşlık, sosyal uyum, istihdam ve kişinin kendini gerçekleştirmesi için de oldukça
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, Avrupa 2020 Büyüme Stratejisi, 2001 eylem planı
Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Alanının Gerçekleştirilmesi gibi ortak bir AB politikası geliştirmek
amacıyla önceki yıllarda yürütülen çalışmayı temel alır ve destekler7 8. Bu plan, ülkelerin sistemlerini
modernize etmelerine yardımcı olmak amacıyla Avrupa düzeyindeki kaynakları harekete geçirmiştir.
Hayat boyu öğrenme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik öncelikler AB9 tarafından şu şekilde
belirlenmiştir:




En dezavantajlı durumdaki bireyler, eğitim ve öğretime katılmayanlar ve göçmenlere yönelik
belirli eylemler de dahil olmak üzere bu kişilerin toplumsal entegrasyonunun kolaylaştırılmasının
bir yolu olarak yaşa bakılmaksızın herkesin hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişiminin
sağlanması,
BT becerileri, yabancı dil, teknoloji kültürü, girişim ve sosyal beceriler gibi yeni beceriler de dahil
olmak üzere temel becerilerin edinilmesi ve/veya güncellenmesi için fırsatlar sağlanması,

5

AB'nin 2020 sonuna kadar bunu başarabilmesi için beş hedef başlığı kararlaştırılmıştır. Bunlar istihdam,
araştırma ve geliştirme, iklim/enerji, eğitim, sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılmasını kapsamaktadır.
6

Hayat Boyu Öğrenme Kalite Göstergelerine ilişkin Avrupa Raporu: Kalite Göstergeleri Çalışma Grubunun
çalışmasına dayalı On beş Kalite Göstergesi Raporu. Brüksel, Haziran 2002
http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf
7

Bu bölümün geri kalanı Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi TR07H2.01-01/001 Eylül 2013
tarihli Politika Belgesinden alınmıştır
8
9

Avrupa Komisyonu (2001) Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Alanının Gerçekleştirilmesi.
AK (2002) Hayat Boyu Öğrenme Kararı 27 Haziran 2002 2002/C 163/01.
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Hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi için öğretmen ve eğiticilerin eğitimi, görevlendirilmesi ve
güncellenmesi,
Artan şeffaflık ve daha iyi kalite güvencesi ile ülkeler ve eğitim sektörleri arasında örgün, yaygın
ve serbest öğrenmenin etkin bir şekilde geçerli kılınması ve tanınması,
Hayat boyu öğrenme fırsatları ve faydalarına ilişkin hedef gruba özgü bilgiler, rehberlik ve
danışmanlığa kaliteli ve kapsamlı erişilebilirlik,
Gençlik sektörü de dahil olmak üzere ilgili sektörlerin bu alanda faaliyet gösteren mevcut veya
gelecekteki ağlar ve yapılarda temsilinin teşvik edilmesi.

Eylem planı 2009 yılında güncellenmiş ve Avrupa Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Strateji Çerçevesi
olarak bilinen mevcut uygulama stratejisi olarak kabul edilmiştir (‘ET 2020’)10. Bu strateji, Avrupa'da
hayat boyu öğrenmeye yönelik dört hedef belirler:





Hayat boyu öğrenmenin ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi
Eğitim ve öğretim kalitesinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi
Hakkaniyet, sosyal uyum ve aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi
Eğitim ve öğretimin her seviyesinde girişimcilik de dahil olmak üzere yaratıcılık ve yeniliğin
arttırılması.

Ülkelerin ilerlemelerini izlerken kullanmaları için yedi 11kıyas kriteri de ortaya koyar (bakınız Şekil 1).
Amaç, bu hedeflere 2020 yılına kadar ulaşılmasıdır.
KONTROL LİSTESİ 4: AB hayat boyu öğrenme kıyas kriterleri
1. 4 yaş ila zorunlu ilköğretime başlama çağındaki çocukların en az %95'i erken çocukluk
eğitimine katılmalıdır;
2. Yetersiz okuma, matematik ve fen becerisine sahip 15 yaşındaki kişilerin payı %15'ten az
olmalıdır;
3. Eğitim ve öğretimi erken bırakanların payı %10'dan az olmalıdır;
4. Yükseköğretime devam eden 30-34 yaşındaki bireylerin payı en az %40 olmalıdır;
5. Yetişkinlerin (25-64 yaş grubu) en az ortalama %15'i hayat boyu öğrenmeye katılmalıdır;
6. Başlangıç seviyesinde MTE yeterliliği olan yükseköğretim mezunlarının en az %20'si ve 18-34
yaş grubunun %6'si bir dönem yurtdışında okumuş olmalıdır;
7. Referans yıldan en geç üç yıl önce eğitim öğretimi bırakan iş sahibi mezunların (20-34 yaş)
payı en az %82 olmalıdır.
Kaynak: AK (2012) Eğitim ve Öğretim Bilgi Notu AK: Brüksel

Türkiye AB'nin kıyas kriteri belirleme sürecine katılmaktadır ve eğitim ve öğretim sistemi mevcut yedi
12
AB kıyas kriterine dayalı olarak değerlendirilmektedir. AB 2012 Eğitim ve Öğretim Bilgi Notu
Türkiye'deki eğitim ve öğretim sisteminin AB'nin hayat boyu öğrenme sistemine yönelik kıyas
kriterlerinin seviyesine ulaşması için kat etmesi gereken yol olduğunu ortaya koymaktadır. Erken
çocukluk eğitimi, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve zorunlu eğitim sonrası eğitime katılım AB
10

Avrupa eğitim ve öğretimde işbirliği strateji çerçevesine ilişkin 12 Mayıs 2009 tarihli AK (2009) Konsey
Kararları (‘ET 2020’). OJ C 119, 28.5.2009, s2-10. Brüksel
11
Başlangıçta 5 kıyas kriteri belirlenmiştir. 2012'de 7'ye çıkarılmıştır.
12
Draft Report On Recommendations For Drafting The Next National LLL Strategy Paper And Action Plan ,
DGLLL August 2017
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ortalaması ve AB'nin kıyas kriteri seviyelerinin altındadır. Özellikle de yetişkinlerin hayat boyu
öğrenmeye katılımı, %8.9 AB ortalamasına kıyasla %2.9'dur13. Fakat Türkiye'deki verilerin tam,
doğru ve diğer ülkelerde kullanılan tedbirlerle tutarlı olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar vardır.
Avrupa Birliği hayat boyu öğrenmeye bağlılığının bir parçası olarak, Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Kilit
Yetkinlikler Çerçevesini kabul etmiştir. Çerçevede bireylerin AB'nin bilgi temelli toplumunda kendini
gerçekleştirmesi, sosyal içerme, aktif vatandaşlık ve istihdam edebilirlikleri için gerekli anahtar
yetkinlikler tanımlanmaktadır. Üye devletlerin eğitim ve öğretim sistemleri tüm gençler için bu
yetkinliklerin geliştirilmesine imkan tanımalı ve yetişkin eğitimi ve öğretimi sistemleri yetişkinlerin bu
becerileri edinmesi veya sürdürmesi için fırsatlar sağlamalıdır. Referans Çerçevede sekiz kilit
yetkinlik ortaya konulmaktadır (bkz aşağıda Şekil 2); bunların hepsi başarılı bir hayata katkı sağladığı
14
için eşit derecede önemli görülmektedir .
KONTROL LİSTESİ 5: AB Kilit Yetkinlikleri
AB Referans Çerçevede sekiz kilit yetkinlik ortaya konmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ana dilde iletişim
Yabancı dillerde iletişim
Matematiksel yetkinlik ve fen ve teknolojide temel yetkinlikler
Dijital yetkinlik
Öğrenmeyi öğrenme
Sosyal ve beşeri yetkinlikler
Girişim ve girişimcilik anlayışı
Kültürel bilinç ve ifade

15

AB, 2011 yılında 'yenilenen Avrupa yetişkin öğrenimi gündemi ' tanımlamıştır. Gündemde 20122020 döneminde yetişkin öğrenimi politikaları konusunda Avrupa işbirliğinin odak noktası
tanımlanmaktadır.
2012-2014 dönemi için Avrupa'da yetişkin öğrenimine ilişkin beş öncelik
belirlemektedir:
1.
2.
3.
4.
5.

Hayat boyu öğrenmenin ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi;
Eğitim ve öğretim kalitesinin ve etkinliğinin iyileştirilmesi
Yetişkin öğrenimi ile eşitlik, sosyal içerme ve aktif vatandaşlığın desteklenmesi;
Yetişkinler ve öğrenme ortamlarının yaratıcılık ve yeniliğinin arttırılması;
Yetişkin öğrenimine ilişkin bilgi temelinin geliştirilmesi ve yetişkin öğrenimi sektörünün izlenmesi.

13

Avrupa Komisyonu (2016) Eğitim ve Öğretim Bilgi Notu . AK: Brüksel
AB (2006) Hayat Boyu Öğrenme Kilit Yetkinlikleri – Avrupa Çerçevesi. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin, 30
Aralık 2006 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme Kilit Yetkinlikleri
Tavsiyesi Eki.
15
Yenilenen Avrupa yetişkin öğrenimi gündemi üzerine AB (2011) Konsey Kararı. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi.
2011/C 372/01) 20 Aralık 2011.
14
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İzleme ve Değerlendirmenin Eğitim ve Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ulusal
Faaliyetlerin Desteklenmesinde Rolü
Her AB üyesi ülke kendi eğitim-öğretim sistemlerinden sorumlu olmakla birlikte, AB politikası ulusal
düzeydeki faaliyetleri desteklemeyi ve yaşlanan toplum, iş gücündeki beceri eksiklikleri, teknolojik
gelişmeler ve küresel rekabet gibi ortak güçlüklerin üstesinden gelinmesine yardımcı olmayı amaçlar.
İzleme ve değerlendirmeye yönelik ortak yaklaşıma sahip olunması, yalnızca 2020 Büyüme
Stratejisinin gerçekleştirilmesi değil, nasıl gerçekleştirileceğinin belirlenmesi açısından da büyük önem
taşır. Üyeler "açık koordinasyon yöntemi" kararlaştırmıştır. Bu koordinasyon yöntemi, her üye ülkenin
işbirliği, bilgi paylaşımı ve öğrenmeyi desteklerken politika belirlemedeki özerkliğini tanır. Yöntem,
gösterge ve kıyas kriterlerinin ortak kullanımı ve iyi uygulamalar hakkında bilgi alışverişini ve akran
değerlendirmesini kapsar. Kalite güvencesi, değerlendirme ve izlemeye yönelik ortak mekanizmalar
da içerir.
Ortak ve şeffaf tanımların kararlaştırılmasıyla paylaşılan veriler herkes tarafından anlaşılır ve kabul
edilir ve verilerin ne anlattığını veya nasıl toplandığını anlamaya çalışırken boşa zaman harcanmaz.
Verilerin paylaşılması ve analizi için kararlaştırılan mekanizmalar da benzer şekilde iyi uygulamaların
hızlı şekilde aktarılması, amaca uygunluklarının değerlendirilmesi ve kullanılmasını sağlar. Bu
nedenle, izleme ve değerlendirme sistemleri uygulama sonrasında akla gelen bir fikir değildir; aksine
uygulamanın merkezidir; ortak bir dil oluşturur ve sistemde ne olduğu, neyin işe yarayıp yaramadığı
ve nasıl olduğu konusunda sisteme ilişkin anlayışın yaygınlaştırılmasına yardımcı olur.

AB Ortak Değerlendirme Çerçevesi Kilit İlkeleri

16

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (JAF) Avrupa 2020 stratejisinin izleme aracıdır; eğitim, öğretim ve
beceriler de dahil olmak üzere tüm AB 2020 kıyas kriterlerinin standart hale getirilmesi için 2010
yılında uygulanmaya konulmuştur. JAF, Üye Devletlerin eğitim ve öğretim sistemlerinin izlemesini
yapılandırır ve Avrupa genelinde eğitim ve öğretim sistemlerinin değerlendirilmesinde ilk adım olarak
kullanılır.
Yıllık Eğitim ve Öğretim Bilgi Notu serisi ve buna eşlik eden ülke raporlarının
17
hazırlanmasında kullanılır.
JAF, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi de dahil olmak üzere diğer İzleme ve Değerlendirme
sistemleriyle bağlantılı, ilgili ve bu sistemler tarafından yinelenebilir ilke, metodoloji ve amaçlara
dayalıdır. Bunlara teker teker değinmek faydalı olabilir:


Mantıksal bir yapı – JAF sistemi, istenilen çıktı veya sonuca götüren girdi ve faaliyetlerin sırasını
yansıtarak ve politika eylemlerini sonuçlara bağlayarak sahip olunan en iyi 'nedensel zincir'
anlayışını temsil etmeyi amaçlar. Eğitim politikasının entelektüel temellerini bu şekilde
yansıtarak, eğitim uzmanları veya genel müdürler gibi kullanıcıların anlamasını destekler.



İstenilen nihai sonuçların kanıtlanmış etkenlerine dayalı ilgili göstergeler –teori ve kanıtların
en önemli ve gerekli adımlar olduğunun görüldüğü bu 'nedensel zincirin' unsurlarına odaklanarak,
sınırlı İzleme ve Değerlendirme kaynakları ve planlayıcı ve yöneticilerin kısıtlı vaktinin en önemli
göstergelere odaklanmasını sağlar.



Tutarlılık ve şeffaflık – İzlemenin sistemli şekilde ölçülen bir dizi önemli gösterge ile
sınırlandırılmasıyla, veriler zaman içinde daha kolay ve rutin olarak tesis edilebilir. Daha sonra

16
17

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/33063/1/jaf%20handbook.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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trendleri takip etmek, diyalogu teşvik etmek ve nelerin olumlu etkilerin önünü açtığı konusunda
ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla daha fazla kişi tarafından daha emin şekilde kullanılabilir.


Nicel ve nitel izleme – Nicel göstergeler, seviye ve oranlardaki değişikliklerin takip edilmesi ve
sergilenmesi ve zaman içerisinde veya coğrafi alanlar arasında kıyaslama yapılması için oldukça
önemlidir. Fakat nicel göstergeler, hikaye anlatma tarzı gibi diğer yollarla en iyi şekilde tarif
edilebilen daha karmaşık süreç veya bağlamların basit özetleri veya temsilcisidir. Nitel analiz
önemli güçlükler, iyi sonuçlar veya ilgili alanlardaki başlıca reformları belirleyerek nicel tedbirlere
daha fazla anlayış ve derinlik katar. JAF, güncellemeleri yıllık olarak izlemek için nitel
unsurlardan oluşan bir kontrol listesi kullanır.



Düzenli olarak gözden geçirilen, sürekli gelişen - JAF esnek bir metodolojidir. Deneyimler ve
geribildirimler temelinde ileride revizyon yapmak mümkündür.
İzleme ve değerlendirme
sistemine öz incelemenin belirli aşamaları dahil edilerek, ölçmenin zaman içerisindeki tutarlılığını
gelişme yeteneği ile dengeleyen, yönetilen ve hem şeffaf hem de kullanıcıların görüş birliğine
dayalı bir süreçle temel iyileşmeler yapılabilir ve yaygınlaştırılabilir.

Hayat Boyu Öğrenmenin İzlenmesine ilişkin Zorluklar
Ocak 2001'de, Hayat Boyu Öğrenmenin Kalite Göstergeleri konusunda çalışma grubu toplantılar
yapmaya başlamıştır. Grupta 34 Avrupa ülkesi, OECD ve UNESCO'dan temsilciler yer almıştır.
Cedefop ve Eurydice'in yanı sıra Eurostat ve DG EMPL (İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme
Genel Müdürlüğü) gibi çeşitli Komisyon birimleri de grupta temsil edilmiştir. 2001 yılı başlarında,
çalışma grubu Avrupa Komisyonu ile birlikte sınırlı sayıda ilgili gösterge alanı kararlaştırmıştır. Daha
sonra, bu alanların her birine yönelik en uygun göstergeler seçilmiştir.
Göstergelerin seçim süreci hayat boyu öğrenme sürecinin kendisinin karmaşıklığını yansıtmıştır.
Hayat boyu öğrenme eğitim politikasında yeni ortaya çıkmakta olan bir alan olarak varlığını
sürdürmektedir ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası ve ulusal düzeydeki anketlerin çoğunda ölçmedeğerlendirme metodolojisinin yeterince gelişmediği görülmektedir; hayat boyu öğrenmenin ‘öğrenen
odaklı yaklaşımı örgün eğitim sisteminde veri toplamaya yönelik kurum odaklı yaklaşımdan oldukça
18
farklıdır ve bu durum, ölçme-değerlendirmesinin yapılmasını güçleştirmektedir.
Hayat boyu
öğrenme izleme ve değerlendirme sisteminin esnek olması ve deneyim arttıkça düzenli gözden
geçirmeyle revizyona açık olması önemlidir.

Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik On beş AB Göstergesi
AB Hayat Boyu Öğrenme Göstergeleri Çalışma Grubu, önceki bölümlerde bahsedilen izleme ve
değerlendirme sistemlerine ilişkin iyi uygulama ilkeleri doğrultusunda hayat boyu öğrenmenin kalitesi
ile ilgili dört politika alanı belirlemiştir; bu dört alan toplamda on beş gösterge içermektedir. İlk alan
bireyin beceri, tutum ve yetkinliklerine odaklanır. Erişim ve katılımla ilgili ikinci alan birey ve sistem
arasındaki etkileşimi tarif eder. Hayat boyu öğrenmeye yönelik kaynaklara ilişkin üçüncü alan sistem
parametreleri ve biraz da münferit parametrelere odaklanır. Dördüncü ve sonuncu alan ise 'sistem'
sorunlarını ele alır. Bu alanlardaki göstergeler faaliyetlere değil sonuçlara odaklanır. Hayat boyu
öğrenmenin genel amacına ulaşılması için çok önemli olmaları nedeniyle dikkatli şekilde seçilmiş,
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Hayat Boyu Öğrenme Kalite Göstergelerine ilişkin Avrupa Raporu: Kalite Göstergeleri Çalışma Grubunun
çalışmasına dayalı On beş Kalite Göstergesi Raporu. Brüksel, Haziran 2002
http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf
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mantık çerçevesinde gruplandırılmış ve bağlantılandırılmıştır ve karar alıcılar ve halk için amaca
uygundur (ve kolay anlaşılırdır).
Kontrol Listesi 6: Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik On beş AB Göstergesi: Dört Politika Alanı
Alan A: Beceri, Yetkinlik ve
Tutumlar
1. Okuryazarlık
2. Matematiksel beceriler
3. Öğrenen Toplumda Yeni Beceriler
4. Öğrenmeyi Öğrenme Becerileri
5. Aktif Vatandaşlık Kültürel ve
Sosyal Beceriler

Alan B: Erişim ve Katılım

Alan C: Hayat Boyu Öğrenme için
Kaynaklar
8. Hayat Boyu Öğrenmeye Yatırım
9. Eğitimciler ve Eğitim
10. Öğrenmede BİT

Alan D: Stratejiler ve Sistem
Geliştirme
11. Hayat Boyu Öğrenme
stratejileri
12. Arzın Tutarlılığı
13. Rehberlik ve Danışmanlık
14. Akreditasyon ve
Belgelendirme
15. Kalite Güvencesi

6. Hayat boyu öğrenmeye erişim
7. Hayat boyu öğrenmeye
katılım

Hayat Boyu Öğrenmeye ilişkin Tanım ve Veri Kaynakları Avrupa Birliği tarafından
tavsiye edilir

2002 AB Çalışma Grubu, hayat boyu öğrenme için on beş göstergeye ilişkin ortak tanımlar ve veri
kaynakları önermiştir. Ekonomi, güvenilirlik ve karşılaştırılabilirlik nedenleriyle, çalışma grubu mevcut
uluslararası veri kaynaklarının kullanımının önemini vurgulamaktadır.
Kontrol Listesi 7:Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik On beş Gösterge: Tanımlar ve Veri
Kaynakları
Gösterge
1. Okuryazarlık

Tanım
Her ülkede PISA
okuma ölçeğinde 1
veya altında yeterlik
seviyesindeki
öğrencilerin yüzdesi

Veri Kaynağı
OECD Uluslararası
Öğrenci
Değerlendirme
Programı (PISA)

2. Matematiksel
beceriler

Her ülkede PISA
matematik
okuryazarlığı
ölçeğinde 380'in
altında puan alan

OECD Uluslararası
Öğrenci
Değerlendirme
Programı (PISA)
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Görüşler
PISA okul çağındaki çocuklara
hitap eder (15 yaş). Hayat boyu
öğrenme için yetişkin
okuryazarlığı da önemlidir; bu
nedenle, örneğin Uluslararası
Yetişkin Okuryazarlığı Anketi
(IALS) sonuçlarını da kapsar
Uluslararası Yetişkin
Okuryazarlığı ve Yaşam
Becerileri Araştırması (ALL)
İyi

öğrencilerin yüzdesi
3. Öğrenen
Toplumda Yeni
Beceriler

Her ülkede PISA fen
okuryazarlığı
ölçeğinde 400'ün
altında puan alan
öğrencilerin yüzdesi

OECD Uluslararası
Öğrenci
Değerlendirme
19
Programı (PISA)

4. Öğrenmeyi
Öğrenme
Becerileri

Her ülkede PISA
"detaylandırma
stratejileri" indeksine
ilişkin genel
performansı %25'ten
düşük oln öğrencilerin
yüzdesi
IEA araştırmasından
ülkeler arasında
vatandaşlık bilgileri,
vatandaş katılımı ve
tutumlarına ilişkin nitel
göstergeler.
Politikaya ilişkin
göstergelerin
geliştirilmesi ve
kararlaştırılması için
daha fazla çalışma
yürütülmelidir

OECD: Uluslararası
Öğrenci
Değerlendirme
Programı (PISA)

5. Aktif
Vatandaşlık
Kültürel ve
Sosyal Beceriler

6. Hayat boyu
öğrenmeye
erişim

7. Hayat boyu
öğrenmeye
katılım

25-64 yaş grubunun
eğitim ve öğretime
katılımı

Farklı kaynaklar

- AB İş gücü Anketi AB Zaman - kullanım
anketine dahil edilecek
geçici hayat boyu
öğrenme modülü
- AB Yetişkin Eğitimi
Anketi
Eurostat: İş Gücü
Araştırması
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Bu becerilerin çoğu için yeterli
kavramsal ayrıntı ve netleştirme
beklenmektedir. Sonuç olarak,
bir kişinin bu alanlardaki
yetkinliğine ilişkin geçerli ve
güvenilir veriler sağlayabilen
ölçme araçları halen eksiktir.
IEA, öğrenciler arasında BİT
becerilerinin büyük ölçekli
ölçme-değerlendirmesini
yapmak için hazırlanmaktadır.
2) ABD Eğitim Sınav Hizmetleri
(ETS) yakın zamanda BİT
okuryazarlığına ilişkin bir
çerçeve yayınlamıştır. Bu
çerçeveye dayalı olarak, daha
sonraki etaplarda kullanılmak
üzere, "Uluslararası Yetişkin
Okuryazarlığı ve Yaşam
Becerileri Anketi" için BİT
okuryazarlığına ilişkin doğrudan
bir beceri değerlendirmesi
geliştirilecektir.
Avrupa düzeyinde öğrenmeyi
öğrenme kavramına ilişkin
güvenilir veri eksikliği. Yine en
somut bilgiler PISA verilerinden
edinilebilir.

"Yirmi Sekiz Ülkede
Vatandaşlık ve Eğitim:
Vatandaşlık Bilgileri ve On dört
Yaşında Katılım" üzerine IEA
araştırması.

İş gücü Araştırmasının (LFS)
tüm katılımcılarına, son dört
haftada eğitim ve öğretim alıp

PISA prensipte matematik ve fen bilgisinin gerçek hayatta uygulanması ile ilgilidir. Buna alternatif bir ölçü
TIMSS - öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki bilgisinin müfredata dayalı olarak değerlendirilmesidir.
"Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA)" tarafından yürütülen TIMSS gündelik okul
hayatına daha yakındır. Bunun aksine, OECD PISA çalışması öğrencilerin başarısına yönelik olarak politikayla
ilgili göstergeler sunmayı amaçlar.
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almadıkları sorulmuştur.
Eğitime yapılan toplam kamu
harcaması, eğitim kurumları için
yapılan direkt kamu harcaması
ve eğitim için diğer özel
kuruluşlara verilen kamu
sübvansiyonlarını (ör., çıraklık
programı uygulayan şirket veya
iş gücü piyasası kuruluşlarına
sübvansiyonlar) kapsar.
Hanelere verilen kamu
sübvansiyonlarını da kapsar
(ör., öğrencilere harç ücretleri
ve geçim maliyetlerinin
karşılanması için burs ve
krediler).
İyi

8. Hayat Boyu
Öğrenmeye
Yatırım

GSYİH'ye oranla
eğitime yapılan
toplam kamu
harcaması

Eurostat: Yapısal
Gösterge

9. Eğitimciler ve
Eğitim

Son dört haftada
eğitim-öğretim alan
öğretmenlerin yüzdesi

Eurostat: İş Gücü
Araştırması

10. Öğrenmede
BİT

İnternet erişimi olan
hanelerin yüzdesi

Flash Eurobarometer

11. Hayat Boyu
Öğrenme
Stratejileri

Üye Devletlerin hayat
boyu öğrenmenin
geliştirilmesine ilişkin
pozisyonları
stratejiler

Avrupa Komisyonu:
Ortak İstihdam
Raporu, 2001

12. Arzın
Tutarlılığı

Strateji planlarında
somut ve mevcut
arzla eşleşen
unsurların yüzdesi
Uygun değil

Nitel araştırma

Uygun değil

Mevcut Değil

Uygun değil

Uygun değil

Mevcut Değil

Uygun değil

Uygun değil

Mevcut Değil

13. Rehberlik ve
Danışmanlık
14. Akreditasyon
ve
Belgelendirme
15. Kalite
Güvencesi

Bilgisayarlar hem öğrenme
faaliyetleri (ör., kurs
materyalleri) hem de öğrenme
desteği (kelime işlemciler,
elektronik tablolar) için bir araç
olması nedeniyle günümüzün
eğitim ve öğretiminde önemli bir
yere sahiptir
İyi

Tablodaki boşluklardan da görülebileceği üzere, mevcut veri kaynaklarının kullanımı ilkesi yalnızca bu
kadar ileriye götürmektedir. Uluslararası araştırmaların çoğu öğrenciler, okulda verilen dersler ve
örgün eğitim sistemlerine odaklanır. Etkili bir hayat boyu öğrenme stratejisinin yetişkin katılımı ve
öğrenmesi, 'yeni' beceri ve stratejiler ve sistem geliştirme gibi önemli boyutlarının iyi bir tanımı yoktur
ve bunlara ilişkin uluslararası veri kaynakları bulunmamaktadır. Türkiye için bunların sıfırdan
oluşturulması gereklidir.
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Avrupa Hayat Boyu Öğrenenler Göstergeleri 2010 (ELLI)
2010 yılında, AB hayat boyu öğrenmenin Üye Devletlerde ülke düzeyinde değerlendirilmesi için yeni
bir ortak tedbir geliştirme girişimini desteklemiştir. ‘ELLI-Endeksi’ yalnızca politika belirleyiciler ve
eğitim uygulayıcıları değil, öğrenci ve veliler de dahil olmak üzere daha geniş bir kesim için erişilebilir
olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu nedenle, 2002 yılına ait On beş Göstergeden daha ‘içgüdüseldir'
ve 'basit bir kavramsal çerçeve değil, bir bilgi toplumunda refah düzeyini ölçmek için daha kapsamlı
bir yaklaşım’ olmayı amaçlar.
2002 yılına ait On beş Gösterge gibi, ELLI Endeksi dört temel konu alanına bölünerek organize
edilmiştir. Fakat bu konu alanları On Beş Göstergede olduğu gibi hayat boyu öğrenmenin
gerçekleştirilmesi için temel bileşenler değil, hayat boyu öğrenme stratejisinin katkı sağlaması
gereken 'öğrenme türleridir':
(a) Bilmeyi Öğrenmek (bilgi edinme ve konsantrasyon, hafıza ve analiz gibi öğrenme araçlarına
hakim olma)
(b) Yapmayı Öğrenmek (mesleki, uygulamalı ve pratik beceriler)
(c) Birlikte Yaşamayı Öğrenmek (bunu öğrenmek işbirliğini ve sosyal uyumu güçlendirir)
(d) Olmayı Öğrenmek (Bir kişinin bir birey, bir aile üyesi ve bir vatandaş olarak kendini geliştirmesi)
ELLI Endeksinin dört konu alanı, ilgili çıktılara yönelik olarak genel halk arasında ilgili uyandıracak
şekilde tanımlanmış 35 göstergeyi kapsar. Çıktılara ulaşılmadan önce kaynakların sağlanması ve
strateji ve yapıların oluşturulması gibi faaliyetleri kapsamaz. Bu sebeple, ELLI endeksi göstergeleri,
MEB'in hayat boyu öğrenme stratejisine ilişkin bu ilgili boyutların izlenmesi için daha az faydalıdır.
MEB hayat boyu öğrenme stratejisi, daha yeni geliştirilmekte olan bir strateji olarak çok sayıda
(dikkatli seçilmiş, ilgili) faaliyet göstergesi içermelidir.
ELLI Endeksinde tamamıyla hayat boyu öğrenme stratejisine atfedilemeyecek çıktı göstergeleri
kullanıldığı da unutulmamalıdır; bunlardan bazıları - özellikle de 'birlikte yaşamayı öğrenmek' ve
'olmayı öğrenmek' - daha geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik faktörlerin sonucudur. Bunların MEB
için
çıktı
göstergeleri
seçilirken
rehber
olarak
kullanıldığı
unutulmamalıdır.
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Bilmeyi Öğrenmek
- Küçük yaş/okul öncesi eğitime katılım
- Ortaokul eğitimi çıktısı
- Ortaokul sonrası eğitime katılım
- Örgün eğitim altyapısının sağlanması

Yapmayı Öğrenmek
- Örgün mesleki öğrenim ve eğitimin sağlanması
- Yaygın mesleki öğrenim ve eğitime katılım
- Yaygın mesleki öğrenim ve eğitimin sağlanması
- İş ortamında öğrenmenin sürece dahil edilmesi

Birlikte yaşamayı öğrenmek
- Aktif vatandaşlığa katılım
- Hoşgörü, güven ve açıklık
- Sosyal ağlara katılım

4 yaşında olan çocukların örgün eğitim kurumlarında zorunlu eğitim görme yaşına oranı
Okuma konusunda öğrenci performansı (PiSA)
Matematik konusunda öğrenci performansı (PiSA)
Fen konusunda öğrenci performansı (PiSA)
Yüksek öğrenimi olan 30 ila 34 yaşındakilerin genel oranı
Örgün eğitim ve öğrenime yetişkinlerin katılım oranı
GSYİH'nın % olarak eğitime ayrılan genel kamu harcamaları

Ortaokul düzeyi eğitimde mezun kotası (mesleki programlar)

Öğrenimin ekonomik ve sosyal çıktıları (Ölçütler ve göstergeler)
Ölçütler
Göstergeler
Ortalama net gelir
Gelir
Kişi başına düşen GSYH
İstihdam edilen kişi başı işgücü üretimi
Verimlilik
İstihdam oranı
İstihdam
İşsizlik oranı
Algılanan öz sağlık

İş ile ilgili yaygın öğrenim eğitime katılım
Çalışanların sürekli mesleki eğitime katılmı
İşgücü piyasası politikaları olarak eğitime harcanan para
Sürekli Mesleki Eğitim kurslarının saat olarak toplam süresi
Sürekli Mesleki Eğitim veren firmalar
Sürekli Mesleki Eğitim kurslarının tahmini masrafı

Beyan edilen koşullar veya sağlık alışkanlıkları
Doğumda beklenen yaşam süresi
Hayat memnuniyeti
Mutluluk
İş ile ilgili memnuniyet
Ev ile ilgili memnuniyet

Herhangi bir eğitim veren firmaların sayısı (Sürekli Mesleki Eğitim olmayan)
İş sırasında yeni şeyler öğrenmek

Uzun süreli işsizlik oranları
Gini katsayısı

İşte monoton işler yapmak

AB'deki yoksulluk durumuna göre maddi yoksunluk oranı Sosyal birleşme ve demokrasi

İşte karmaşık görevleri yerine getirmek
İşyerinde çalışanların interneti kullanması

Ülkedeki demokrasinin işleyişine ilişkin memnuniyet
Son yapılan Avrupa seçimlerinde oy verdi
Siyasi kurumlara olan güven
Çevresel Performans Endeksi

Gönüllülük veya hayır kurumlarıyla çalışmak
Herhangi bir siyasi partiye üyelik
Bir siyasi parti veya eylem grubunda çalışmak
Bir ülkenin kültürel hayatının göçmenler tarafından ya zenginleştiğine ya da fakirleştiğine dair görüş
Gay ve lezbiyenlerin kendi hayatlarını istedikleri biçimde özgür olarak yaşamalarına ilişkin görüş
Diğer insanlara güvenmek
Arkadaşlar, akrabalar veya iş arkadaşları ile toplanmak
Kişisel konuları konuşmak için herhangi biri

Olmayı Öğrenmek
- Spor ve boş zaman faaliyetlerine katılım
- Kültür aracılığıyla öğrenime katılım
- Sürekli eğitime/ileri öğrenim ve eğitime katılım
- Medya aracılığıyla bireysel öğrenim
- Bireysel öğrenim amaçlı medyanın sağlanması
- İş-hayat dengesi

Spor yapmak
Bale, dans ve operaya katılmak
Sinemaya katılmak
Konserlere katılmak
Müze ve galerileri ziyaret etmek
İnterneti kişisel olarak kullanmak
Ev hanelerinde internet erişimi
Aile görevleri ile çalışma saatlerinin birbirine uygunluğu
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Sağlık

Hayat memnuniyeti / Mutluluk

Sürdürülebilirlik

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) Kilit Hayat Boyu Öğrenme
Raporlama Akışları (MONE)
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2014-18 Hayat Boyu Öğrenme Stratejisinin 6 Önceliğinin izlenmesi için tanımlar ve veri kaynakları

2014-2018 hayat boyu öğrenme stratejisindeki altı öncelik temelinde ilerlemenin ölçülmesinde kullanılan göstergeler, strateji 201420 yılında
geliştirildiğinde MEB tarafından kararlaştırılmış ve Eylül 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen HBÖ Politika Grubu Çalıştayında teyit
edilmiştir.
HBÖ Stratejisinde her bir öncelik alınıp bu önceliğin gerçekleştirilmesi için gerekli bir dizi tedbir kararlaştırılmıştır. Daha sonra her tedbire
ölçülebilir göstergeler atanmıştır. Bu göstergeler farklı kaynaklardan farklı sıklıkta toplanır ve MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına
düzenli olarak raporlanır. Bu Rehberin geri kalanında, kullanılan her bir öncelik ve gösterge için mevcut tanımlar, kaynaklar, sıklık ve kalite
ilk kez ortaya konulmaktadır. Her göstergenin neyi ölçtüğü (ve ölçmediğini) anlamalarını kolaylaştırmak amacıyla, uygulayıcılar ve
yayımlanan izleme raporlarının kullanıcıları için bir referans kitap - 'veri sözlüğü' olması amaçlanmaktadır.
Gösterge ve tanımların bazıları geliştirilebilir - geliştirilmelidir. Göstergeler veya tanımları değiştirildikçe veya geliştirildikçe, -bu durum bazen
söz konusu olmaktadır-, Rehberin formatı bu değişikliklerin kayıt altına alınması ve Rehberin güncel tutulmasına imkan tanır.
Bu nedenle, İzleme ve Değerlendirme Rehberinin bu kısmında, Türkiye Hükumeti tarafından nelerin başarıldığına ilişkin şeffaflığa ve ileride
daha iyi bir izleme için ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır: bu rehberin hazırlanması sırasında belirlenen tanım ve
ölçümlere ilişkin güçlükler, sonraki dört yıllık dönem - 2019-2023 - için yeni stratejinin daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin
tavsiyelere girdi sağlayacaktır.
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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2014-2018)
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ÖNCELİK 1: TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI
TEDBİR 1.1 : Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Bilincini Artırmaya Yönelik TV, Radyo ve İlgili Mecralarda Programlar Yayınlanacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

1.
Yayınlanan
program
sayısı

Eğitim Politikaları
Daire Başkanlığı
tarafından içeriği
'hayat boyu öğrenme
için ilgili' şeklinde
tanımlanan ve TRT
tarafından izlenen
televizyon ve radyo
programları
MEB web sitesinde
HBÖ'ye ilişkin basın
bildirileri

TRT'de 6 aylık yayın
özetleri

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
6 Ay

Etkili izlemeye yönelik bütünlük, doğruluk ve sonuçlar
Yalnızca devlet kanalları raporlanmaktadır. Özel kanallardaki (sayısı az olmasına rağmen) yayınlar dahil değildir.

2.
MEB Basın ve Halkla 6 Ay
Haberler websitesinde olan yere ve haberin değerine göre seçiliyor, bu sebeple sadece görsel amaçlıdır
Yayınlanan
İlişkiler Müşavirliği
materyal
sayısı
3.Tanıtım
HBÖGM tarafından
Sosyal Ortaklar ve
Talep üzerine
filmi
hazırlanan videolar
Projeler Daire
Videolar ihtiyaç oldukça hazırlanıyor bu yüzden sadece görsel amaçlıdır
sayısı
Başkanlığı
Tavsiye:
Özel olanlar da dahil olmak üzere tüm medyanın izlenmesi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği başarı hikayeleri ve basın bildirileri temin edebil
TEDBİR 1.2 : Görsel ve yazılı medyanın hayat boyu öğrenme kültürünün artırılmasına yönelik rolü konusunda farkındalık arttırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

1. Faaliyet
Sayısı

TRT, MYK
ve [adı
geçen]
STK'lar

TRT

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
6 Ay

Etkili izlemeye yönelik bütünlük, doğruluk ve sonuçlar
(TV'ye atıfta bulunan Tedbir 1.1'in aksine) basılı medyaya atıfta bulunur. Özel
kuruluşların reklamlarını kapsamamaktadır.
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tarafından
düzenlenen
poster
kampanyalar
ı
ve dergi
reklamları
Yok

2. Radyo ve
Gösterge 1.1.1'i tekrar eder
TV
Programları
Sayısı
Tavsiye:
Göstergeler faaliyeti kayıt altına alır fakat tedbirin kendisin bir çıktıdır. Bu tedbir, reklamla kendi tanıtımlarını yapan farklı HBÖ kurumlarının ölçeği ile ilgili olabilir.
'oluşturulan bilincin' ölçülmesinin tedbir 1.4'ün çıktı göstergesine bırakılması
TEDBİR 1.3 "Öğrenme Şenlikleri" uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
Gösterge
Gerçekleştiril
en faaliyet
sayısı

Tanım

Kaynak

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Talep üzerine

HBÖGM Sosyal,
HBÖGM
Kültürel Eğitimler ve
Sosyal,
Faaliyetler Daire
Kültürel
Başkanlığı tarafından Eğitimler ve
tasarlanan ve
Faaliyetler
yürütülen bir kamu
Daire
etkinliği
Başkanlığı
Tavsiye: Bu önlem için daha ilgili bir gösterge seti bulunmalıdır.

Etkili izlemeye yönelik bütünlük, doğruluk ve sonuçlar
Faaliyetler gerekli oldukça ve eldeki kaynaklara bağlı olarak yapılıyor, bu sebeple
veriler sadece örnek amaçlıdır.
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TEDBİR 1.4 Bireylerin aktif ve katılımcı vatandaş olmalarına yönelik farkındalık arttırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

1.Son genel/yerel
seçimlere katılan
kişilerin oy verme
çağındaki nüfusa
oranı (seçime
katılım)
2. STK sayıları

Genel ve yerel
seçimlerde oy veren
yetişkin nüfusun oranı

Seçim Komisyonu
Raporlar

3. Bir STK'nın
üyesi olan
vatandaşların
yüzdesi

Kayıtlı STK'ların sayısı

İçişleri Bakanlığı
Charities Commission
(Hayır Kurumları
Komisyonu) internet
sitesi
Bir dini topluluk, spor
Aile ve Sosyal Politikalar
kulübü, hobi kulübü
Bakanlığı tarafından
veya sendika üyesi olan yapılan yıllık anket
veya hayır kurumlarına
gönüllü bağış yapan
bireylerin sayısı

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Nadiren

Etkili izlemeye yönelik bütünlük, doğruluk ve sonuçlar
Bilgiler doğru ve tamdır.
Sosyal katılımı ölçmek için sık kullanılan bir gösterge ancak
hayatboyu öğrenme dışında birçok etkene de bağlıdır.

Sürekli

Tam olmayabilir ancak tutarlı bir göstergedir.
Sosyal katılımı ölçmek için sık kullanılan bir gösterge ancak
hayatboyu öğrenme dışında birçok etkene de bağlıdır.

yıllık

500 katılımcıyla yapılan bir örnek anket temelinde; ‘üyelik’
bireylerin kendi beyanıdır.

4. Tüketici
Yurttaş Hakları
CRB (Adli Sicil Bürosu)
yıllık
Yapılan randevuların sayısı, genel trendi değil tek seferlik
haklarına
Bürosuna yapılan
Yıllık Raporu
olayları gösterebilir.
başvuran
müşteri randevularının
bireylerin sayısı
sayısı
Tavsiye:
Bu tedbir aslında bir 'tedbir' değil, bir sonuçtur çünkü kapsamı hayat boyu öğrenmenin değeri hakkında farkındalık ve ona yönelik tutumun ötesindedir. Hayat boyu
öğrenmenin değerine veya ilgili fırsatların mevcudiyetine yönelik farkındalığı ölçmek için Hane Halkı Anketi veya Yetişkin Eğitimi Anketi gibi ilgili mevcut anketlere
bir modül ekleyiniz veya ayrı bir anket uygulayınız.
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ÖNCELİK 2: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARININ VE SUNUMUNUN ARTIRILMASI
TEDBİR 2.1 Hayat boyu öğrenmenin koordinasyonu sağlanacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Bir defa

Etkili izlemeye yönelik
bütünlük, doğruluk ve
sonuçlar
Birincil mevzuatın geçirilmesi,
Hükümetin yıllık yasama
programında öngörülmüştür.

Çıkarılan
Koordinasyon Kanunu

Büyük Millet Meclisinden
geçen
Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon
Kanunu

Türkiye Cumhuriyeti
Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/defa
ult.aspx#

Çıkarılan İkincil
Mevzuat

Büyük Millet Meclisinde onaylanan
MEB Bakanlık Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti
Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/defa
ult.aspx#

Bir defa

İyi

Kurulun Oluşturulması

MEB Bakanlık Yönetmeliğinde
belirlenen ve Büyük Millet Meclisi
tarafından onaylanan Hayat Boyu
Öğrenme Kurulunun oluşturulması
ve kurul üyeliği

Türkiye Cumhuriyeti
Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/defa
ult.aspx#

Bir defa

İyi

Tavsiye:
Kurulun ve Merkez Birimlerin operasyonuna yönelik bir bütçenin MEB ulusal bütçede onaylandığına dair ek bir gösterge, koordinasyonun kapsamlı
bürokratik çerçevesinin bulunduğunu teyit etmek için eklenebilir.
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TEDBİR 2.2 Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde etkin rol almaları
sağlanacaktır.
Gösterge
Tanım
Kaynak
Kaynaktan alınan Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
sıklık
doğruluk ve sonuçlar
verileri
STK'lar, belediyeler ve meslek (i) e-yaygın web portalı üzerinden (i) e-yaygın web
E-yaygın sistemine E-yaygın sistemindeki verilen güncel
kuruluşları tarafından ulaşılan
tüm kuruluşlara kayıtlı 25-64 yaş
portalı
sürekli
olması ve mevcut toplamı doğru bir
25-64 yaş arası nüfusun
arası katılımcıların toplam sayısı
(ii) TÜİK Eğitim
veri girilmektedir.
şekilde yansıtması, söz konusu
öğrenmeye hazır olan öğrenci
BÖLÜ (ii) yükseköğretim
İstatistikleri
TÜİK Eğitim
kuruluşun kendine ait bilgileri ne
nüfusuna oranı
kapsamında olmayan 25-64 yaş
http://www.turkstat.go İstatistikleri yıllık
sıklıkla güncellediğine bağlıdır.
arası toplam nüfus
v.tr/PreTablo.do?alt_id olarak
(ör. iş gücü, artı mevcut durumda =1018
güncellenmektedir.
21
iş aramayan kişiler)
Tavsiye:
Bu gösterge, farklı kuruluşların katılım düzeyini değil, ulaştıkları kişi sayısını ölçmektedir. Şu kaynağı kullanarak yaygın eğitim veren kuruluşların yıllara göre
sayısını ve türünü de ekleyiniz http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018

TEDBİR 2.3 Açık öğretim sisteminin niteliği geliştirilecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri

Yüksek Öğretim
kapsamındaki açık
(uzaktan) lise
mezunlarının Yüksek
Öğretim (Üniversiteler)

(i) X yılında yükseköğretime
başlayan
AÖF 12. Sınıf mezunlarının
(herhangi bir yıl)
toplam sayısı

(i) İnternet üzerinden Okul Müdürleri
(ii) TÜİK
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018

Eğitim yılının başı ve
sonu.

21

Yaygın eğitim istatistiklerine yönelik yöntem ve uygulama, 'Yaygın Eğitim İstatistikleri' adlı yayında belirtilmektedir (ISBN 978-975-19-4344-6, TÜİK)
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Etkili izlemeye
yönelik
bütünlük,
doğruluk ve
sonuçlar
Referans
dönem ile
verilerin
dağıtılması
arasındaki

kapsamında bulunan
tüm öğrencilere oranı

BÖLÜ (ii) X yılında
yükseköğretime başlayanların
toplam sayısı

Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi
(AÖF) Mezuniyet Oranı

(i) X yılında üniversite sınavını
geçen AÖF son sınıf
öğrencilerinin toplam sayısı
BÖLÜ (ii) X-3 yılında üniversite
sınavına giren AÖF
öğrencilerinin toplamı
1 ila 3 yıl önce mezun olan,
eğitim kapsamında olmayıp tam
veye yarı zamanlı çalışan AÖF
mezunlarının yüzdesi

(i) İnternet üzerinden Okul Müdürü

Eğitim yılının başı ve
sonu.

(i) İnternet üzerinden Okul Müdürü

Talep üzerine

Veri toplama
kaynağı ve
yöntemi net
değildir

1 ila 3 yıl önce mezun olan,
eğitim kapsamında olmayıp tam
veye yarı zamanlı çalışan açık
meslek lisesi mezunlarının
yüzdesi

İnternet üzerinden Açık Lise Müdürleri

Talep üzerine

Açık Lise
Müdürleri bu
verileri
topladıklarını
iddia etmektedir
ama veri
toplama
yöntemi net
değildir.

AÖF mezunlarının
istihdam oranı

Açık Meslek Lisesi
mezunlarının istihdam
oranı

gecikme altı ay
ile bir yıl
arasında
değişmektedir.
İyi

Tavsiye:
Ara sıra bağımsız ve tüm Okul ve Fakülteler arasında tutarlı bir takip çalışması yürütülmesi için başvurulabilecek açık öğretim müfettişleri vardır. Örneğin
Community Tool Box: Collecting and Analysing Data isimli belgeye , http://ctb.ku.edu websitesinden ulaşarak takip çalışmalarının nasıl yapıldığı konusunda
bilgi alınabilir.
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TEDBİR 2.4 Uzaktan öğrenme uygulamaları geliştirilecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

E-materyallerin sayısı

(i) X Yılında
yeni açılan
online kursların
sayısı
(ii) X yılında ilk
kez online olarak
sunulan pdf
yardımcı
kaynakların sayısı
Öğrencilere
verilen
tamamlama
belgeleri

Eğitim Bilgi Ağı
(EBA)

Uzaktan öğrenme ile
edinilen sertifika ve
diploma sayısı

Açık Lise
Müdürleri

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Talep üzerine

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar

Eğitim yılı sonunda

Yalnızca Açık Lise sistemine atıfta
bulunur

Tam veya doğru bir gösterge değil ama
tutarlı bir gösterge

Tavsiye:
Ara sıra bağımsız ve tüm Okul ve Fakülteler arasında tutarlı bir takip çalışması yürütülmesi için başvurulabilecek açık öğretim müfettişleri vardır.

TEDBİR 2.5: Yetişkin nüfusa temel/kilit beceriler edindirilmesine yönelik programlar yaygınlaştırılacaktır
Gösterge

Tanım

Kaynak

Hazırlanan
eğitim
programlarının
türü

Yalnızca kilit
yetkinlikler:
- okuryazarlık
- matematiksel
beceriler

Aşağıda belirtilmiştir.

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Aşağıda belirtilmiştir.
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Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Bu gösterge aslında yalnızca tanımın
bir parçasıdır; bu nedenle burada
ayrıntılı ele alınmamıştır

Hazırlanan
program sayısı

X yılında e-yaygın'da
E-yaygın
Sürekli
Özel olarak veya işverenler
bildirilen süresine
tarafından sunulan kursları
bakılmaksızın
kapsamamaktadır
tüm (i) yeni yetişkin
okuryazarlık kursları
ve (ii) yeni yetişkin
matematiksel beceri
kursları
Kurslara katılan
X yılında tüm yetişkin
E-yaygın
Sürekli
Özel olarak veya işverenler
yetişkin sayısı
eğitimi kurslarına
tarafından sunulan kursların
yapılan toplam online
katılımcılarını kapsamamaktadır
kayıt sayısı
Tavsiye: Ara sıra yapılan anketlerle tam veriler elde etmek gerekebilir. Basit bir anket hazırlamak üzere Ek B’deki kılavuza bakınız.

TEDBİR 2.6 Aile eğitimi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Aile eğitimi alan
ailelerin sayısı

Aile Eğitiminin konu
alanlarına göre katılımcı
sayısı:
- İyi ev idaresi
- Aşçılık
- Ebeveynlik
- Erken yaşta çocuk bakımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
web portalındaki Aile Eğitim Birimi
admin verileri

Formatörlerineğitmenlerin
sayısı

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından
istihdam edilen aile eğitimi
müfredatı geliştirmeden
sorumlu kişilerin ve
eğitmenlerin sayısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İnsan Kaynakları Kaydı
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Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Sürekli

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar

Yıllık

İyi

İyi

Medyada yer
Belirlenen anahtar kelime
MEB Basın ve Halkla İlişkiler
Talep üzerine
Haberler editöryel kararlara bağlı
alan aile
Müşavirliği
olarak seçiliyor, bu sebeple sadece
eğitimine ilişkin
örnek amaçlıdır.
programların ve
haberlerin sayısı
Tavsiye:
Aile eğitimi programları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğundadır. Tanımlar ve veriler doğrudan Bakanlıktan alınmalıdır.
TEDBİR 2.7 Resmi ve resmi olmayan kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin niceliği ve niteliği artırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak
Mevcut durumda toplanmamaktadır.

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
yok

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Tavsiyelere bakınız: TÜİK Yıllık İş
Anketine dahil edilmesi önerilen
soru.

Çalışanlarına en
az 1 hafta
mesleki eğitim
veren
kurumların/kurulu
şların toplam
kuruluş sayısına
oranı
Resmi
kuruluşlarda
hizmet içi eğitime
katılan
çalışanların
toplam çalışan
sayısına oranı
Etki analizinin
yapıldığı hizmet
içi eğitim

X yılında mevcut
çalışanlarına 5 ya da
daha fazla ücretli
eğitim günü (herhangi
bir konuda)
sunduğunu beyan
eden katılımcı
şirketlerin yüzdesi
Son 12 ayda en az 1
tam günlük herhangi
bir eğitim aldığını
beyan eden katılımcı
çalışanların yüzdesi

Mevcut durumda toplanmamaktadır.

yok

Hanehalkı İşgücü Anketleri22, ILO ve
NACE tanımlarına uygun olarak
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
düzenli olarak uygulanmaktadır. Son
anket 2009 yılında yapılmıştır.

İşverenlerinin aldıkları
eğitim programını
düzenli olarak gözden

Mevcut durumda toplanmamaktadır.

yok

Hane Halkı İşgücü Anketleri, ILO ve
NACE tanımlarına uygun olarak
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından

22

EU SILC (Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri), AB ülkeleriyle karşılaştırılabilir gelir dağılımı, yaşam koşulları ve yoksulluk verileri elde etmek amacıyla 2006 yılından bu
yana her yıl Türkiye'de TÜİK tarafından toplanmaktadır.
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faaliyetlerinin
sayısı

geçirmesinden
memnun olduklarını
belirten çalışanların
sayısı

düzenli olarak uygulanmaktadır. Son
anket 2009 yılında yapılmıştır.

Tavsiye:
Bu göstergelerle ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Her işveren genellikle hizmet içi eğitim programlarına katılım ile ilgili kendi kayıtlarını tutar. Hem
devlet kurumlarından hem de özel sektörden örnekleme yapacak mevcut ankette yeni bir soru ya da yeni bir MEB anketi hazırlanmalıdır.
TEDBİR 2.8 Örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programları meslek standartlarına göre sürekli olarak güncellenecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Güncellenen
programların
yayınlanan
meslek
standartlarına
oranı

(i) X yılında revize
edilen e-yaygın
kapsamındaki MEB
mesleki ve teknik eğitim
programlarının sayısı
BÖLÜ (ii) X yılında eyaygın internet sitesinde
bulunan mevcut tüm
mesleki ve teknik eğitim
programları

HBÖ GM Yaygın ve Mesleki Eğitim
Daire Başkanlığı

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
6 aylık

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
İyi

Tavsiye: Yok

TEDBİR 2.9: Eğitim kurumlarının fiziki mekânları halkın kullanımına açılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Halkın
kullanımına
açılan okulların
sayısı

(i) Okul saatleri dışında öğrenci
olmayanların kültürel veya eğitsel
kullanımına açık olduğunu belirten
okulların yüzdesi BÖLÜ (ii) Tüm

(i) HBÖ GM Anketi “Okullar
hayat olsun” (2011)
(ii) Tüm Örgün Eğitim
kurumları (Tablo 1.18 Ulusal
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Kaynaktan alınan sıklık
verileri
(i) Tek seferlik
(ii) Periyodik

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
2011 yılında yapılan tek seferlik
örnekleme anketi temelinde. Kapsam
ve örneklem metodu
bilinmemektedir.

Örgün Eğitim Kurumları

Eğitim İstatistikleri)

Yürütülen
faaliyetlerin
sayısı

(i) Öğrenci olmayanlara yönelik
(i) HBÖ GM Anketi “Okullar
Periyodik
okul sonrası faaliyetlerin okullar
hayat olsun” (2011)
tarafından beyan edilen haftalık
ortalama sayısı ÇARPI (ii) Okul
saatleri dışında öğrenci
olmayanların kültürel veya eğitsel
kullanımına açık olduğunu beyan
eden okullar
Faydalanan
(i) Öğrenci olmayanlara yönelik
HBÖ GM Anketi “Okullar hayat Periyodik
yetişkinlerin
okul sonrası faaliyetlerin okullar
olsun” (2011)
sayısı
tarafından beyan edilen haftalık
ortalama sayısı ÇARPI
(ii) Faaliyet başına ortalama
katılımcı sayısı ÇARPI
Gerçekleştirilen faaliyet sayısı
Tavsiye: Tahminleri güncel tutmak için Okullar Hayat Olsun proje anketi periyodik olarak tekrarlanabilir

2011 yılında yapılan tek seferlik
örnekleme anketi temelinde. Kapsam
ve örneklem metodu
bilinmemektedir.

2011 yılında yapılan tek seferlik
örnekleme anketi temelinde. Kapsam
ve örneklem metodu
bilinmemektedir.

Tedbir 2.10 Hayat boyu öğrenme kapsamında Ulusal ve Uluslararası İşbirliği artırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Eğitim
kurumlarıyla
eğitim işbirliği
kuran kamu ve
özel sektörden
işverenlerin
yüzdesi

Aşağıda yer alan kurumlardan bir
ya da daha fazlasıyla geçmiş
dönemde işbirliği yapılıp
yapılmadığına ilişkin anket
sorusuna evet yanıtı veren
şirketlerin yüzdesi:
- üniversite
- teknik kolej
- lise
- açık lise
- ilkokul

Mevcut durumda
toplanmamaktadır.

Kaynaktan alınan sıklık
verileri
yok
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Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
yok

AB eğitim ve
gençlik
programlarından
faydalanan
bireylerin sayısı
Uluslararası
işbirliklerinin
sayısı

İyi uygulamaların
paylaşılması
amacıyla kurulan
resmi ağların
sayısı

Son 6 ayda AB eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi aracılığıyla
finanse edilen herhangi bir eğitim
ve gençlik programına kayıt olan
her yaştan birey
Geçtiğimiz yılda Türkiye
Cumhuriyetinin resmi imzasını
gerektiren, eğitim ve öğretim
alanında AB, BM, OECD veya ikili
ortaklarla imzalanan yeni veya
yenilenen bir beyanname, taahhüt
veya finansman anlaşması.
Anahtar kelimelerin X yılında
sosyal medya sitelerinde
bahsedilme [Türkiye, hayat boyu
öğrenme, serbest öğrenme, açık
öğretim, mesleki, vs. ] sayısı

AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezinin 6 Aylık
Raporları

6 aylık

İyi

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlık
online basın bültenleri

Sürekli

Yalnızca bakanlık düzeyinde imza
gerektiren önemli resmi anlaşmalara
atıfta bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler aracılığıyla
‘Ağları’ (tanımlaması ve takip etmesi
internette en son haberleri,
zor) ölçmemektedir. Bunun yerine
blog gönderilerini, videoları ve
ağların faaliyet düzeylerini (çevrimiçi)
görselleri aratmak için
ölçmektedir.
kullanılan Rowfeeder, Addicto-matic veya diğer yazılımlar
Tavsiye: Genellikle öncelik 2'ye yönelik metrikler nicel ve nitel tedbirleri bir araya getirmektedir. Veri toplamak oldukça zordur. Türkiye'de HBÖ eğitim
faaliyetlerini gerçekleştiren bir çok kurum vardır ancak mevcut durumda özel sektörden düzenli veri toplanmasına ilişkin bir yöntem bulunmamaktadır. HBÖ
GM ya TÜİK'in İş anketine yeni sorular eklemeyi ya da kendi anketini uygulamayı düşünmelidir.
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ÖNCELİK 3: HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARINA ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
TEDBİR 3.1 Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini artırmaları teşvik edilecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Programlara
katılan
yetişkinlerin
yüzdesi

i) X yılında e-yaygın'da herhangi bir BIT
dersine kayıt olan yetişkinlerin (25-64 yaş
arası) sayısı BÖLÜ ii) X yılında eyaygın'da tüm derslere kayıt olan
yetişkinlerin toplam sayısı

MEB e-yaygın veri
tabanı

İnternet
bağlantısı olan
hanelerin
yüzdesi

i) Tüm hane halkının evde internete erişimi
olan ve 16-74 yaş arası en az bir bireyin
bulunduğu hanelerin sayısı BÖLÜ ii)
16-74 yaş arası en az bir bireyin
bulunduğu hanelerin sayısı

Türkiye Hane Kalkı
Anketi

Kaynaktan alınan
sıklık
verileri
Sürekli

Nadiren

Etkili izlemeye yönelik bütünlük, doğruluk
ve sonuçlar
Yalnızca e-yaygın üzerinden erişilebilen halka
açık derslere kayıt olan yetişkinleri ölçmektedir.
Derslerin tamamlanıp tamamlanmadığını
göstermemektedir.
Özel derslere kayıt yaptıranları içermemektedir.
Bu nedenle tedbir yalnızca gelişen BİT
becerilerine yönelik değişen farkındalık ve aktif
ilgi için bir vekil görevi görmektedir.
Bu bir Eurostat tanımıdır http://digital-agendadata.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_k
ey_indicators/indicators#internet-usage

Faydalı model X yılında Türk Patent ve Marka Kurumu
Türk Patent ve
Yıllık
İyi
patent
tarafından kabul edilen faydalı model
Marka Kurumu
başvurularının patent başvurularının toplam sayısı
sayısı23
Tavsiye:
Yetişkin Eğitimi Anketi, nadiren uygulansa da sonuçları desteklemek için kullanılabilir. Faydalı model patentlerinin sayısı, ekonomide genel anlamda artan
inovasyona yönelik bir sonuçtur. Yetişkinlerle ve/veya hayat boyu öğrenmeyle yalnızca uzaktan ilgilidir.
23

Faydalı model, buluşları korumaya yönelik bir fikri mülkiyet hakkıdır. Patente oldukça benzerdir ancak genellikle daha kısa sürelidir (genelde 5 ila 15 yıl arası) ve patent
alma gereklilikleri daha az zorlayıcıdır (Kaynak: Vikipedi)
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TEDBİR 3.2 Okul öncesi eğitim dezavantajlı kesimleri gözeterek yaygınlaştırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Okul öncesi eğitimde
okullaşma oranı

Normalde haftada 30 saate
kadar aile dışında resmi
düzenlemeler kapsamında
bakımı yapılan çocukların (3
yaş - zorunlu okul yaşı) aynı
yaş grubundaki tüm çocuklara
oranı

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı

Okul öncesi
eğitim/bakım hizmeti
veren yeni açılmış
sınıfların sayısı

i) X yılında anaokullarında,
yuvalarda veya ilkokullarda
çocuklara yönelik verilen kamu
eğitimi veya özel eğitim (3
yaştan zorunlu okul yaşına
kadar BÖLÜ ii) X-1 yılında
anaokullarında, yuvalarda
veya ilkokullarda çocuklara
yönelik verilen kamu eğitimi
veya özel eğitim (3 yaştan
zorunlu okul yaşına kadar)
Çalışanlarına kreş hizmeti
veren kamu kurumlarının
(bakanlıklar, ajanslar, il
teşkilatları, devlete ait
işletmeler) sayısı

Okul öncesi eğitim
kurumlarında verilen eğitim
türlerine göre sınıfların
sayısı (Tablo 2.1 Ulusal
Eğitim İstatistikleri)

Periyodik

Devlet kurumlarındaki okul
öncesi sınıfların sayısı
(Tablo 2.1 Ulusal Eğitim
İstatistikleri)

Periyodik

kreşi bulunan kamu
kurumlarının yüzdesi

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
Yıllık

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
AB Barselona Hedefi 2004. Resmi
düzenlemeler kapsamında okul
öncesi veya eşdeğeri, zorunlu eğitim,
okul saatleri dışında merkez temelli
hizmetler, kreş veya gündüz aile
bakımı dahil olmak üzere başka bir
gündüz bakım merkezi ve
profesyonel sertifikalı çocuk
bakıcıları bulunmaktadır.
Dezavantaj türüne göre
ayrılmamaktadır.
Ulusal Eğitim İstatistiklerinin kapsam
bütünlüğü net değil

Ulusal Eğitim İstatistiklerinin kapsam
bütünlüğü net değil

Tavsiye:
Rutin, idari veriler genellikle kullanıcı türüne (yaş ve cinsiyetin ötesinde) göre ayrılmamaktadır. Bu nedenle dezavantajlı gruplarla ilgili verilerin sistematik bir
şekilde toplanması özel çaba gerektirmektedir.
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TEDBİR 3.3 Özel eğitime (tüm engel grupları ve üstün yetenekliler) ihtiyacı olan bireylerin, ailelerinin, öğretmenlerin ve yöneticilerin hayat boyu öğrenme
faaliyetlerine erişimi artırılacaktır.
Gösterge
Tanım
Kaynak
Kaynaktan alınan
Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
sıklık verileri
doğruluk ve sonuçlar
İlgili programlara (i) Özel eğitim
Tablo 1.15 Özel eğitim kurumlarındaki
Periyodik
Özel eğitim ihtiyaçları olan okul
katılan özel
kurumlarındaki
okulların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve
yaşındaki çocukları ölçmektedir.
eğitime ihtiyacı
öğrencilerin sayısı
sınıfların sayısı
Yetişkinlikleri kapsamamaktadır.
olan bireylerin
Ulusal Eğitim İstatistikleri
sayısı
Özel eğitime
(i) Özel eğitime ihtiyacı
Şu anda mevcut değil
yok
yok
ihtiyacı olan
olan öğrencilerin
bireylerin
rehberlik veya
ailelerinin ilgili
danışmanlık hizmeti
programlara
alan aile üyelerinin oranı
katılım sayısı
Özel eğitim
Özel eğitim
Tablo 1.15 Özel eğitim kurumlarındaki
Periyodik
Yöneticileri kapsamıyor
kurumlarında
kurumlarındaki
okulların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve
bulunan ve
öğretmenlerin sayısı
sınıfların sayısı
eğitim
Ulusal Eğitim İstatistikleri
faaliyetlerine
katılan
öğretmenlerin ve
idarecilerin sayısı
Tavsiye:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu göstergelerden sorumlu kurum olarak belirlenebilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde özel ihtiyaçların düzeyini
ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan metodoloji karmaşıktır. Üzerinde uzlaşılan bir AB yaklaşımı bulunmamaktadır. Çocukların özel eğitim ihtiyaçlarına
ilişkin veriler genellikle idari olarak üretilir, bu nedenle veriler, her ülkenin özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik geliştirdiği kendi okul temelli sistemleri
tarafından belirlenip tanımlanır. Yetişkinlerin özel eğitim ihtiyaçlarının ölçülmesi ise daha ülkeye özgü (genellikle kısmen) bir konudur.
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TEDBİR 3.4: Dezavantajlı grupların (engelliler, kadınlar, yaşlılar, eski hükümlüler, suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler,
uzun süreli işsizler, işsiz gençler, gezici geçici işçiler) eğitime erişimleri desteklenecektir. Bu amaçla uzaktan eğitim
ve açık öğretim kullanılacaktır.
Gösterge
Tanım
Kaynak
Kaynaktan alınan
Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
sıklık verileri
doğruluk ve sonuçlar
Dezavantajlı
Uzaktan eğitim ve açık
e-yaygın veri tabanı (dezavantajlı
Sürekli
Sosyal yardımlara ilişkin yayınlanan
kişilerin ilgili
öğretim programlarına
bireylere ait kişisel bazı veriler de
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
programlara
katılan ve resmi sosyal
içermektedir)
verileri, parasal toplamlardır ancak
katılım oranı
yardımlardan (yaşlılık
bu verilerin farklı yardım türlerinden
aylığı hariç) faydalanan
faydalanan kişilerin sayısına yönelik
kişilerin oranı
olması gerekir.
Tavsiye: Engelli ve özel ihtiyaçlı gruplara yönelik dünya çapındaki veriler yeterince iyi değildir ve kötü tanımlanmıştır. Daha fazla uluslararası
araştırma ve istişareye ihtiyaç vardır.
Tedbir 3.3.'e yönelik tavsiyeye bakınız. E-yaygın'a ek olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından da veri elde edilebilir.
TEDBİR 3.5: Çalışan çocukların eğitim almalarını sağlamak için teşvik mekanizmaları geliştirilecektir
Gösterge

Tanım

Kaynak

Kaynaktan alınan
sıklık verileri

Eğitimlerine devam
eden öğrencilerin,
eğitime hazır olan
toplam öğrenci
nüfusuna oranı

(i) örgün ilköğretim ve
ortaöğretimdeki toplam
öğrenci sayısı ARTI açık
öğretimdeki toplam öğrenci
sayısı BÖLÜ (ii) teorik 5 -16
yaş grubu.

TÜİK Örgün Eğitim istatistikleri

Yıllık

Tavsiye:
Bu gösterge bir sonucu ölçmektedir; etkiye yönelik orta düzeylerde tedbir bulunmamaktadır.
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Etkili izlemeye yönelik
bütünlük, doğruluk ve
sonuçlar
İyi

ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
TEDBİR 4.1: Hayat boyu rehberlik sisteminin geliştirilmesi için altyapı güçlendirilecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

İllerde hayat
boyu rehberlik
hizmeti veren
kuruluşların/kuru
mların dağılımı

HBR Hizmetinin Tasarlanması
ve Geliştirilmesine yönelik
Mutabakat Belgesini 2009
yılında imzalayan 13 kamu
kuruluşunun (İŞKUR, MEB,
MYK, YÖK ve diğerleri) coğrafi
konumları24

ÇSGB: Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, (İŞKUR
adına)
İŞKUR: Türkiye İş Kurumu
KOSGEB: Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı,
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı,
MPM: Milli Prodüktivite
Merkezi* Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
MYK: Mesleki Yeterlilik
Kurumu
TESK: Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu,
TİSK: Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu,
TOBB: Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği,
TÜİK - Türkiye İstatistik
Kurumu,
TÜRK-İŞ: Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu,
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu.

24

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
Yıllık

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
İyi

Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme II Projesi için Taslak Hayat Boyu Rehberlik Politika Belgesi Proje faaliyeti: 1.2.2. Tibor Bors Borbély-Pecze, PhD. Kıdemli Uluslararası KOU
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Protokol sayısı

Hizmet veren
personel sayısı

Mesleki gelişim
becerilerine
yönelik
yayınlanan ve
uygulanan eğitim
programlarının
sayısı
Tavsiye:

2009 yılında Mutabakat
Belgesini imzalayan taraflar
arasında ulusal düzeyde
belirlenen görev dağılımları ve
işbirliği anlaşmaları
Şu alanlardaki tam zamanlı
çalışanlar:
a) eğitsel rehberlik
b) mesleki rehberlik
c) psikolojik rehberlik
TRT tarafından izlenen
ve içeriği Eğitim Politikaları
Daire Başkanlığı tarafından
'mesleki gelişim' olarak
tanımlanan
televizyon ve radyo programları

DTP: Devlet Planlama
Teşkilatı* Kalkınma Bakanlığı
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Rehberlik Hizmetleri Dairesi

Yıllık

İyi

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Rehberlik Hizmetleri Dairesi

Yıllık

TRT'de 6 aylık yayın
özetler

6 aylık

Özel istihdam kuruluşlarının ve İK
şirketlerinin aktif olduğu kar amacı
güden sektör dahil değil.
Yükseköğretim öğrenci hizmetleri
dahil değil.
Yalnızca devlet kanalları
raporlanmaktadır. Özel kanallardaki
(sayısı az olmasına rağmen) yayınlar
dahil değildir.

TEDBİR 4.2: Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Meslekleri
tanıtmak için
hazırlanan görsel
ve yazılı
materyallerin
sayısı
Hizmet alan
bireylerin
memnuniyet

TRT, MYK ve [adı geçen]
STK'lar tarafından
düzenlenen
poster kampanyaları ve
dergi reklamları

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Rehberlik Hizmetleri Dairesi

Anketteki memnuniyet
sorusuna cevap veren
bireylerin sayısı

Mevcut durumda
toplanmamaktadır
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Kaynaktan alınan
sıklık verileri

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Özel istihdam kuruluşlarının ve İK
şirketlerinin aktif olduğu kar amacı
güden sektör dahil değil.

yok

Yetişkin Eğitimi Anketindeki soruya
ekleyiniz. Kurum popülasyonları
Yetişkin Eğitim Anketi dışındadır

düzeyi
Rehberlik ve
danışmanlık
hizmeti alan
bireylerin sayısı

Hizmet içi eğitim
programlarının
ve katılımcıların
sayısı

i) 18 yaşın üstündeki anket
katılımcılarından şu
kaynaklardan rehberlik
hizmeti aldığını belirtenlerin
yüzdesi:
a) bir eğitim kurumu
b) kitle iletişim araçları
c) kitaplar
e) diğer
ÇARPI (ii) 18 yaşın
üstündeki toplam
popülasyon
i) Ekonomik faaliyet
kapsamında mesleki eğitim
veren işletmelerin oranı
(NACE Rev. 2) ÇARPI ii)
Toplam işletme sayısı
ÇARPI (iii) işletme başına
ortalama çalışan

Yetişkin Eğitimi Anketindeki
öğrenme olanakları sorusu
hakkında bilgiye erişim
http://www.turkstat.gov.tr/PreTabl
o.do?alt_id=1018

Her 5 yılda25

i) İşletmelerde Sürekli Mesleki
Eğitim, TÜİK
http://www.turkstat.gov.tr/PreTabl
o.do?alt_id=1018
ii) İşletme demografi tabloları
TÜİK
http://www.turkstat.gov.tr/PreTabl
o.do?alt_id=1080
Mevcut durumda
toplanmamaktadır

Yıllık

Portfolyo
MEB öğrenme portfolyosu
yok
hazırlayan
İŞKUR e-kariyer
bireylerin sayısı
portfolyosu
Tavsiye:
İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verdiği için bu konuda daha fazla veri sağlamak üzere görevlendirilebilir.

25

Son Yetişkin Eğitimi Anketi 2013 yılının başlarında yapılmıştır. Bu nedenle bir sonraki 2018 yılında yapılmalıdır.
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(hosteller, hastaneler, hapishaneler,
bakım evleri ve askeri kışlalar)
Kurum popülasyonları Yetişkin
Eğitim Anketi dışındadır (hosteller,
hastaneler, hapishaneler, bakım
evleri ve askeri kışlalar)

Mesleki eğitim faaliyetleri, mesleki
eğitim derslerini ve diğer mesleki
eğitim şekillerini kapsar. İşletme, 12
aylık referans dönemde hem mesleki
eğitim dersi hem de diğer şekillerde
mesleki eğitim verebilir.

yok

TEDBİR 4.3: Hayat boyu rehberliği destekleyen ulusal ve uluslararası bilgi ağı geliştirilip yaygınlaştırılacaktır
Gösterge

Tanım

Kaynak

Ağda yer alan
kuruluşların
sayısı

Rehberlik ağındaki kurucu
kuruluşların sayısı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Rehberlik Hizmetleri Dairesi

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
Periyodik

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Sosyal ağ analizi karmaşık ve iyi
gelişmiş bir alandır

Portala kayıtlı
E-yaygın portalına kayıtlı
e-yaygın
Sürekli
Portala kayıtlı olmayan uluslararası
üyelerin sayısı
rehberlik üyelerinin sayısı
ortakları kapsamamaktadır
Portalı ziyaret
Portalı ziyaret eden
e-yaygın
Sürekli
Ziyaretçiler tek seferlik olabilir ve
eden bireylerin
bireylerin sayısı
ağın bir parçası olmayabilir
sayısı
Tavsiye:
Karmaşık ve iyi geliştirilmiş bir alan olan sosyal ağ analizi, garanti edecek kadar geliştiğinde bu tedbire uygulanabilir. O zamana kadar basit bir sosyal
medya 'altmetrikleri' hesabı yapmak yeterli olabilir.
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ÖNCELİK 5 : ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
TEDBİR 5.1: Yaygın ve serbest öğrenmelerle kazanılan bilgi/beceri ve deneyimlerin tanınması sağlanacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

ÖÖT kapsamına
dahil edilen
mesleklerin
sayısı

Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK)
tarafından tanınan
münferit mesleklerin
toplam sayısı
Tüm VOQ Test
Merkezleri tarafından
kabul edilen yıllık
bireysel başvuruların
toplamı
Tüm VOQ Test
Merkezleri tarafından
verilen ÖÖT
Sertifikalarının yıllık
toplamı BÖLÜ tüm VOQ
Test Merkezleri
tarafından kabul edilen
bireysel başvuruların
yıllık toplamı
Türkak tarafından
akredite edilen VOQ test
merkezlerinin sayısı

ÖÖT
başvurularının
sayısı
Önceki
öğrenmeleri
tanınan bireylerin
oranı

ÖÖT ile ilgili
süreçleri ve
prosedürleri
yürüten
merkezlerin
sayısı

MYK Meslekler Listesi

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
Yıllık

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
İyi

MYK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yıllık

İyi

VOC Test Merkezleri ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Yıllık

İyi

MEB

Yıllık

İyi
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ÖÖT alanında
çalışan
değerlendirme
uzmanlarının
sayısı

Tüm VOQ Test
Merkezlerindeki MYK
tarafından
yetkilendirilmiş
değerlendiricilerin
toplamı ARTI
MEB tarafından
yetkilendirilen
değerlendiriciler

Yıllık

MYK ve MEB

Tavsiye:
Bu göstergelerin tanımları ve kaynakları, ÖÖT'ye yönelik idari süreç tamamen belirlendikten sonra yeniden gözden geçirilecektir.
TEDBİR 5.2 Yaygın eğitim ve serbest öğrenmenin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında tanınması sağlanacaktır.
Gösterge

Tanım

TYÇ'de yer alan
yeterliliklerin
sayısı

Okullar veya
Yeterliliklerin TYÇ kaydı
üniversiteler tarafından
verilenler hariç TYÇ'de
kayıtlı yeterliliklerin tümü

Kaynaktan alınan
sıklık verileri
Yıllık

Kaynak

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
İyi

Tavsiye:
Mevcut durumda TYÇ'de kayıtlı yeterlilik bulunmamaktadır. Bu göstergenin tanımları ve kaynakları, prosedürler netleştirildikten sonra onaylanmalıdır.
TEDBİR 5.3: Önceki öğrenmelerin tanınması sistemi kurulacak ve uygulama sürecinin teşvik edilmesi ve tanıtılması sağlanacaktır
Gösterge
Dağıtılan
posterlerin ve
broşürlerin sayısı
Medyadaki
programların

Tanım

Kaynak

TRT, MYK ve [adı
geçen] STK'lar
tarafından düzenlenen
poster kampanyaları ve
dergi reklamları
Eğitim Politikaları Daire
Başkanlığı tarafından

TRT

Kaynaktan alınan
sıklık
Talep üzerine

TRT'de 6 aylık yayın
özetler

6 aylık
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Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Gösterge farkındalık
kampanyalarına atıfta bulunuyor
ancak önlem system geliştirmeye
yönelik bir önlem

sayısı

Konferans/semin
er katılımcılarının
sayısı

Medyadaki
haberlerin sayısı

içeriği 'önceki
öğrenmelerin
tanınmasına özgü'
şeklinde tanımlanan ve
TRT tarafından izlenen
televizyon ve radyo
programları
MEB ve MYK tarafından
düzenlenen ÖÖT ile ilgili
tüm kamu etkinliklerine
katılan kayıtlı
katılımcıların toplam
sayısı
MEB internet sitesindeki
önceki öğrenmelerin
tanınmasına ilişkin
basın açıklamaları

MEB ve MYK

MEB Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

Talep üzerine

Bu iyi tanımlanan veya kullanışlı bir
gösterge değildir

Talep üzerine

Haberler editöryel kararlara bağlı
olarak seçiliyor, bu sebeple sadece
örnek amaçlıdır.

Tavsiye:
ÖÖT süreci oluşturulurken göstergelerin kurumların oluşturulması ve kurulması çerçevesinde tanımlanması uygun olacaktır. Önceki öğrenmelerin
tanınmasının ölçülmesi konusunda işverenler ve bireyler üzerindeki etkiye odaklanılmalıdır.
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ÖNCELİK 6: HAYAT BOYU ÖĞRENME İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
TEDBİR 6.1: HBÖ alanında politikalar geliştirilmesine yardımcı olacak istatistikler hazırlanacaktır
Gösterge

Tanım

Kaynak

HBÖ'ye katılıma
ilişkin veriler

HBÖ GM İzleme
ve
Değerlendirme
Daire Başkanlığı
tarafından
mevcut ulusal
kaynaklardan
derlenen kilit
HBÖ istatistikleri
konusunda bir
rapor

E-Yaygın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve
EUROSTAT

Kaynaktan alınan
sıklık verileri

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar

Yıllık

E-Yaygın, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve EUROSTAT'tan elde
edilen veri tanımları değişiklik
gösterebilir

Tavsiye: Bu göstergeler tüm bilgi sistemini kapsamalıdır, sadece tek seferlik raporları değil
TEDBİR 6.2 Hayat boyu öğrenme alanında politika ve stratejiler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır
Gösterge

Tanım

HBÖ
kapsamındaki
lisans ve doktora
tezlerinin sayısı

X yılında Türkiye'nin en iyi 10
üniversitesinde HBÖ kapsamında
tamamlanan doktora programlarının
sayısı

Münferit üniversitelerin çevrimiçi açık
arşivleri

Yıllık

Yayınlanan
makale sayısı

X yılında Google Scholar tarafından
Türkiye'deki üniversitelerden alıntı
yapılan hayat boyu öğrenme

Google Scholar

Sürekli

Kaynak

Kaynaktan
alınan
sıklık
verileri
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Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Ülkedeki en iyi üniversiteler HBÖ
konusunda uzmanlaşmamış olabilir, bu
nedenle örneklem araştırma faaliyetinin
sonuçlarını olduğundan daha az
gösterebilir
Bu göstergenin geçerliliği konusunda
tartışmalar bulunuyor ancak oldukça
popüler ve sezgisel

hakkındaki makalelerin tümü
Yürütülen
araştırma
projelerinin
sayısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (Tübitak)
tarafından X yılında HBÖ
konusunda yapılan araştırmalara
verilen ödüller

Tübitak
https://www.tubitak.gov.tr/en

Yıllık

Bu, araştırma çıktılarının mükerrer
sayımı anlamına gelir.

Tavsiye: Bu göstergeler birbirini tekrar etmektedir, makul bir şekilde yazılabilirler.

TEDBİR 6.3 Hayat boyu öğrenme web portalı kapsamındaki veri tabanı geliştirilerek işlevselliği artırılacaktır.
Gösterge

Tanım

Kaynak

Kaynaktan alınan
sıklık verileri

Kayıtlı kullanıcıların
sayısı

X yılındaki tüm kayıtlı
kullanıcıların kümülatif toplamı

İnternet sitesi kayıt sayfası

Sürekli

İnternet Sitesinin Google
Analytics Raporu

Devam ediyor

İnternet sitesi kayıt sayfası

Devam ediyor

İnternet sitesi kayıt sayfası

Sürekli

Ziyaretçi sayısı
Portalda yer alan
kuruluşların sayısı
Portalda yer alan
hizmet sağlayıcıların
sayısı
Portalın
hizmetlerinden
faydalanan bireylerin
ve kuruluşların
sayısı
Portaldan yararlanan
kişilerin memnuniyet
oranı

X yılında internet sitesini ziyaret
eden kişilerin sayısı
X yılında kayıtlı kullanıcı olan
resmi kuruluşların kümülatif
toplamı
X yılında kayıtlı kullanıcı olan
hizmet sağlayıcıların kümülatif
toplamı

Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar
Düzenli olarak güncellenmezse
kayıtlar uzun süre aktif olmayan
kullanıcıları da kapsayacaktır
İyi
Düzenli olarak güncellenmezse
kayıtlar uzun süre aktif olmayan
kullanıcıları da kapsayacaktır
Düzenli olarak güncellenmezse
kayıtlar uzun süre aktif olmayan
kullanıcıları da kapsayacaktır

İnternet sitesinde birden fazla
sayfayı ziyaret eden kişilerin
sayısı

İnternet Sitesinin Google
Analytics Raporu

Devam ediyor

Bu tanımda, ana sayfayı açtıktan
sonra siteden çıkmayan ziyaretçilerin
sitede değerli bir bilgi bulduğu
varsayımı kullanılmaktadır

İnternet sitesinin açılır
sayfasındaki (popup) kullanıcı
anketine 'memnun' veya 'çok
memnun' yanıtını veren kişilerin

İnternet Sitesi açılır sayfa
kullanıcı anketi

Sürekli

İnternet sitesi kullanıcı anketlerine
yanıt verme oranı düşüktür –
ortalama %5
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sayısı
Tavsiye: Bu göstergeler birbirini tekrar etmektedir, makul bir şekilde yazılabilirler.
TEDBİR 6.4 HBÖ kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme mekanizması geliştirilecektir.
Gösterge

Tanım

Kaynaktan alınan
sıklık verileri

Kaynak

TRH3.1.LLLII/P-01
Faaliyet 1.3.1
İzleme ve
kapsamında Kıdemli
değerlendirme
Uluslararası Uzman
Kıdemli Uluslararası İzleme ve
Mart 2017
yöntemi
tarafından hazırlanan
Değerlendirme Uzmanı
geliştirilecektir
izleme ve değerlendirme
rehberi ve kontrol
listeleri
Tavsiye: Yeni 2019-2023 HBÖ(III) tedbirleri ve göstergeleri belirlendiğinde rehberin güncellenmesi gerekmektedir
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Etkili izlemeye yönelik bütünlük,
doğruluk ve sonuçlar

2014-2018 HBÖ Stratejisi için
belirlenen tedbirler ve göstergeler
temelinde

Ek A: Yetişkin Eğitimi, İş Anketi veya İnternet Sitesi Açılır Sayfa için Yetişkin
Öğrenimi ve Hizmet İçi Eğitime yönelik Örnek Araç

Aşağıdakiler, bir örnek işletme veya bireyin hayat boyu öğrenmeye katılımı hakkında veri toplamak
için basit bir çoktan seçmeli anketin nasıl oluşturulacağına dair bir örnektir. Yanıtları analiz etmek için
internette ücretsiz yazılım (SurveyMonkey, GoogleSurveys) mevcuttur.
İşletmelere yönelik Sorular
1. Tam zamanlı
 Hiç
çalışanlarınıza genelde  Yılda 1 – 5 gün
yılda kaç gün ücretli
 Yılda 5 - 10 gün
eğitim günü (herhangi
 Yılda 10 günden
bir konuda)
fazla
veriyorsunuz?
 Bilmiyorum
2. İşletmeniz aşağıda
üniversite
yer alan kurumların
 teknik kolej
herhangi biriyle eğitim
 lise
amaçlı işbirliği yapıyor
açık lise
mu?
Yok

Bireylere/Hanelere yönelik Sorular
1. Bu yıl iş yerinizde
 Hiç
kaç ücretli eğitim günü
 1 – 5 gün
kullandınız?
 5 - 10 gün
 10 günden fazla
 Bilmiyorum

3. Adını verdiğiniz
kurumla nasıl işbirliği
yaptığınızı lütfen
açıklayınız

[serbest yazılı yanıt]

4. Önceki öğrenme
yeterliliklerini tanıyor
musunuz?
5. Şirketinizin eğitim
ihtiyaçlarının gelecekte
nasıl değişeceğini
düşünüyorsunuz?

 Evet
 Hayır
 Bilmiyorum
 Artacak
 Azalacak
 Aynı kalacak
 Bilmiyorum

3. Bu yıl
sertifika/diploma verilen
herhangi bir eğitim
faaliyetine katıldınız
mı?
4. Dersi almanızın
temel nedeni nedir?

2. Son 12 ayda
aşağıdaki öğrenme
faaliyetlerinden
herhangi birini
uyguladınız mı
(dersinizin bir parçası
olarak değil)?

5. Eğitim maliyetini kim
karşıladı?
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 Konferansa katılmak
 Referans kitaplar
veya dergiler okumak
 Öğrenmek için
interneti kullanmak
 Öğrenmek için
videolar, kasetler veya
televizyonu kullanmak
 Evet
 Hayır
 Bilmiyorum

İş veya kariyer
Kişisel ilgi
Bilmiyorum
 Kendim
 İşverenim
 Sendikam
 Bir devlet kurumu
 Bilmiyorum

Ek B: Basit bir Anket Hazırlamaya yönelik Kılavuz İlkeler
Aşağıda, hane halkı veya bireylerin basit bir kamuoyu araştırmasının nasıl tasarlanacağı ile ilgili bazı
yönergeler bulunmaktadır. Temel ilkeleri ve terminolojiyi içerir. Daha detaylı bilgi için Ek C'de yer alan
web sitelerine bakın.
Sorular
Tam olarak ne bulmaya çalışıyorsunuz ve bulduğunuzda bu verileri nasıl kullanacaksınız? Anket
yapılmadan önce bu noktaları netleştirmeniz soru hazırlamanızda yardımcı olur. Bir anket hazırlarken
göz önünde bulundurmanız gereken diğer kilit konular şunlardır:







Uzun cümle, jargon ve karmaşık cümle yapısı kullanımından kaçının.
Modülü (eğer hassas veya karmaşık bir konu ise) açıklayıcı giriş ifadeleri kısa tutulmalıdır.
Mümkün olduğu durumlarda varsayıma dayalı sorulardan kaçının.
Tanıtım kartları kullanılırken cevap seçenekleri en fazla on ile sınırlandırılmalıdır.
Kişilere yüzdeler konusunda bilgi gerektirecek sorular sorulmamalıdır.
Mümkün
olduğu
durumlarda
halihazırda
bulunan
ölçekler
kullanılmalıdır
katılıyorum/katılmıyorum vs.

ör:

A. Basit sorular
Ör. “Son üç ayda iş amaçlı herhangi bir taşıt kullandınız mı?”
1 Evet
2 Hayır
Genel olarak tüm sorularda 'Bilmiyorum' ve 'Cevap vermek istemiyorum' seçenekleri
bulundurulmalıdır. Eğer kişilerin yalnızca verilen seçeneklerden birini seçmesi isteniyorsa bu nokta
özellikle belirtilmelidir.
B. Yönlendirici sorular
Ör. “Saç renginiz nedir?”
1 Kahverengi,
2 Sarı,
3 Siyah,
4 Kızıl?
5 Diğer (Yalnızca spontane)”
C. Bireysel sorular
Bu, temel bir sorunun birbirinden biraz farklı durumlar için tekrarlanması için geçerlidir.
Ör. “Hastayken herhangi bir yardım aldınız mı...
1 eşinizden? Evet/Hayır
2 diğer akrabalardan? Evet/Hayır
3 arkadaşlardan? Evet/Hayır
4 evdeki birinden? Evet/Hayır
5 hiçbiri? Evet/Hayır

D. Çoklu yanıt verilen sorular
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Bu sorularda kişiler birden fazla yanıt seçebilir. Son yanıt genellikle 'diğer' seçeneğidir ve kişi bunu
seçerse 'diğer' seçeneğinin ne olduğunu belirtmesi istenir.
Ör. “Neden çalışmayı bıraktınız?
1 Aile kurmak için
2 Sağlık nedeniyle
3 Emeklilik– gönüllü
4 Emeklilik – zorunlu
5 İşten çıkarılma
6 Diğer (lütfen belirtiniz
E. Öncelik kodlu sorular
Bu sorular, birden fazla kodun uygulanabileceği durumlarda kullanılır ancak kodlar listede azalan
önem sırasına göre yazılmıştır. Olumlu bir yanıt verildiğinde anketi uygulayan kişi kalan yanıt
kategorilerini okumaz.
Ör.
“Bilgisayar kullanımıyla ilgili herhangi bir düzenlendi mi...
1 son 12 ayda?
2 bir yıldan daha uzun bir süre önce?
3 hiç eğitim alınmadı?”

F. Göz önünde bulundurulması gereken konular
Tüm modüllerde kısa bir girişe ihtiyaç vardır. Ancak uzunca yazılan bilgiler, soruları yanıtlayan
kişilerin dikkatini çekmez. Giriş kısmını mümkün olduğunca kısa ve öz tutun.
Sorular anlaşılması kolay ve kısa olmalı, basit cümleler kullanılmalı, jargon ve teknik terimlerin
kullanımından kaçınılmalıdır. Katılımcılar tüm yaş gruplarından ve eğitim düzeylerinden farklı iş
deneyimlerine sahip kişiler olabilir, bu nedenle sorularınızın tüm kesimlere hitap etmesi gerekir.
Halkın rakamlara ilişkin bilgi düzeyleri farklılık gösterir; rakamlarla ilgili ileri bilgi düzeyi
gerektirecek sorular sorulmamalıdır, örneğin ‘Her ay gelirinizin yüzde kaçını biriktiriyorsunuz?’ sorusu
yüzde ve küsurat hesaplamayı gerektireceğinden iyi bir soru olmayacaktır.
Sorularda yanıt seçenekleri olarak zaman çerçeveleri veya katılıyorum/katılmıyorum ölçekleri
bulunabilir. Uygun olduğu durumlarda bunları kullanmalısınız.
Varsayıma dayalı sorular sormayın. Örneğin, ‘Size yüklü miktarda bir paranın miras kaldığını
hayal ediniz. Bu parayla ne yapardınız?’ gibi sorular, kişilerden tamamen deneyimleri dışında olan ve
hiçbir ilgili referansları bulunmayan bir durumda olduklarını hayal etmelerini istemektedir. Bunun
yerine kişilerin cevap verebileceği basit ve net bir senaryo düşünün. Örneğin, ‘Şu andaki varlığınıza
ek olarak yılda 10,000 £ daha fazla paranız olsaydı, bu parayla ne yapardınız?” Ayrıca tanıtım kartları
ve yönlendirici sorular aracılığıyla aradığınız bilgileri nasıl gösterebileceğinizi de düşünmelisiniz. Yine
de bu tip sorulara büyük oranda 'Bilmiyorum' yanıtı almaya hazır olmalısınız.
Sosyal açıdan kabul edilebilir yanıtlara yönelik ön yargılardan kaçınmaya çalışın. Örneğin, ‘Hangi
sıklıkla hız limitini aşıyorsunuz?’ sorusuna doğru yanıtlar almanız olası değildir. 'Bazen hız limitini
aşmanın gerekli olabileceğini düşünüyor musunuz’ sorusu daha faydalı olabilir.
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Soru yönlendirme
Modülünüzün veya modülünüzün bazı kısımlarının popülasyon içindeki alt gruplara sorulması
gerekiyorsa, standart olarak toplanan sınıflama verilerinden yönlendirme yapabilir veya alt grupları
belirlemek için sorular sorabilirsiniz.
Görüşme sorularını kendi kendine tamamlama
Hassas bilgiler toplamak için geliştirilen modüller veya modül kısımları için yüz yüze görüşme yerine
soruları kendi kendine doldurma yöntemini kullanın.
Soru yazımı
Sorularınızı standart bir formatta yazarsanız, anket hazırlama süreci hızlanacak ve gerekliliklerin
doğru anlaşılması sağlanacaktır.
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Ek C: Hayat Boyu Öğrenme İstatistik Referansları ve Tavsiye Edilen Web
Bağlantıları

Aşağıdakiler, (i) AB yaşam boyu öğrenme istatistikleri ve (ii) izleme ve değerlendirme
kılavuzları, araç setleri ve metodolojileri ile ilgili bazı temel belge ve web sitelerinin çok kısa
bir listesidir. İlgilenen okuyucuların bu sitelere daha ayrıntılı (ve sürekli güncellenen)
kaynaklar ve kaynaklar için başvurmaları kesinlikle önerilir.

Seçenekler (yöntemler
veya süreçler) ve
yaklaşımlar hakkında
bilgi paylaşımı ve
üretilmesi yoluyla
değerlendirme
uygulama ve teorisini
iyileştirmek için
uluslararası bir işbirliği

http://betterevaluation.org/en

Toplum Araçları: Verinin
Toplanması ve Analiz
Edilmesi
Eğitim ve Hayat Boyu
Öğrenmeye Yönelik
Araştırma CRELL AB
Merkezi
Karışık Metodlu
Araştırmaların
Tasarlanması ve
Gerçekleştirilmesi, 2nci
Basım, Thousand Oaks,
CA Sage Yayınevi,
Creswell, J. and V.
Plano Clark. 2010.
Eğitim ve Öğrenim
Takibi 2015
AB Beceriler Sözlüğü
Ajansı
AB kalkınma
politikasının AB
Değerlendirme politikası
Tüm Hayat Boyu
Öğrenme Programlarına
Yönelik AB İstatistikleri
Avrupa ve Çevresinde
Eğitim ve Öğrenime
Yönelik AB Desteği

http://ctb.ku.edu

https://crell.jrc.ec.europa.eu/ET2020Indicators/

https://us.sagepub.com/en-us/nam/designing-and-conducting-mixedmethods-research/book233508

http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor15_en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/education-and-training-glossary/s
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-policy_en

http://www.statisticsforall.eu/index.php

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skillsdevelopment_en.htm#
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Hayat Boyu Öğrenmenin

http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf
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Kalite Göstergeleri
hakkında Avrupa
Raporu: 15 Kalite
Göstergesi

Eurostat Eğitim
İstatistikleri Sözlüğü

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Category:Education_and_training_glossary

Eğitim ve Öğrenim
Sistemlerinin
Evriminin Takibi:
Ortak Değerlendirme
Çerçevesine Yönelik
Rehber
Eğitim Reformu
Sözlüğü
Yetişkin
Yetkinliklerinin
Uluslararası
Değerlendirilmesine
İlişkin Program
(PIAAC)
Beceri Panoraması

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handbook.pdf

TÜİK Eğitim
İstatistikleri
ISCED’e Yönelik
UNESCO İstatistik
Enstitüsü websitesi

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018

http://edglossary.org/
http://www.oecd.org/skills/piaac/

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standardclassification-of-education.aspx
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Ek D: Sözlük

faaliyet

yapılan eylem veya çalışmalar

ESCO

Avrupa Becerileri, Yetkinlikleri, Yeterlilikleri ve Meslekleri. AB iş gücü piyasası ve
eğitim ve öğretim ile ilgili becerileri, yetkinlikleri, yeterlilikleri ve meslekleri
sınıflandıran, 25 Avrupa dilinde yazılmış standart bir terminoloji
Avrupa Becerileri, Yetkinlikleri, Yeterlilikleri ve Meslekleri. AB iş gücü piyasası ve
eğitim ve öğretim ile ilgili becerileri ve yetkinlikleri sınıflandıran, 25 Avrupa dilinde
yazılmış standart bir terminoloji
Avrupa'daki Eğitim hakkında Bilgi Ağı
Yükseköğretim, orta öğretime dayanan ve
en az iki yıllık yüksek öğretim veren tüm eğitim kurumlarını kapsar.
Yükseköğretim kurumları şunlardır;
•Üniversiteler,
•Fakülteler,
•Enstitüler,
•Kolejler,
•Konservatuvarlar,
•Meslek Okulları,
•Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Programın neticesi olarak gösterilen uzun vadeli sonuçlar, ör. Hayat boyu
öğrenmeye katılan öğrenenlerin maaşlarındaki artış, yaşam standartlarında
iyileşme
Program için kullanılan finansal, beşeri ve maddi kaynaklar, ör.
Personel, Teknik Uzmanlık, Ekipman
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED). Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından yürütülen eğitime ilişkin bilgilerin
düzenlenmesine yönelik istatistiksel çerçeve. ISCED kapsamında örgün ve yaygın
eğitim programları ve ilgili örgün eğitim yeterlilikleri yer alır. ISCED ilk olarak
UNESCO tarafından 1976 yılında oluşturulur. ISCED 1997'de 7 eğitim seviyesi
bulunurken yeni kabul edilen ISCED 2011 kapsamında 9 eğitim seviyesi vardır. İki
yükseköğretim seviyesinde Lisans-Yüksek Lisans-Doktora sistemi trendi dikkate
alınır. Eğitimin en düşük seviyesine (ISCED 0) mevcut durumda erken çocukluk
eğitimi adı verilir ve çok küçük çocukların eğitim programlarının yer aldığı yeni bir
kategoriyi kapsar
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından yürütülen eğitime ilişkin bilgilerin
düzenlenmesine yönelik istatistiksel çerçeve. ISCED kapsamında örgün ve yaygın
eğitim programları ve ilgili örgün eğitim yeterlilikleri yer alır. ISCED ilk olarak
UNESCO tarafından 1976 yılında oluşturulmuştur. ISCED 1997'de 7 eğitim
seviyesi bulunurken yeni kabul edilen ISCED 2011 kapsamında 9 eğitim seviyesi
vardır. İki yükseköğretim seviyesinde Lisans-Yüksek Lisans-Doktora sistemi trendi
dikkate alınır. Eğitimin en düşük seviyesine (ISCED 0) mevcut durumda erken
çocukluk eğitimi adı verilir ve çok küçük çocukların eğitim programlarının yer aldığı
yeni bir kategoriyi kapsar.
Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırması (ISCO-08) yeterlilikler ve meslekler
eğitim
Kişisel, sivil, sosyal ve ekonomik açıdan becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi
amacıyla hayat boyu yürütülen tüm faaliyetler
Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, örgün eğitimin herhangi bir seviyesinde
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bulunan veya bu seviyeden ayrılmış olan vatandaşlar için örgün eğitime ek olarak
veya ondan bağımsız olarak şunları amaçlar:
*Vatandaşlara okuma yazma öğretmek ve eksik eğitimlerini tamamlamaları için
onlara sürekli eğitim fırsatı sunmak,
* *Yaygın eğitim kapsamındaki vatandaşlara istihdam politikalarıyla ve ekonominin
gelişimiyle uyumlu bir şekilde meslek edinmelerine yönelik fırsatlar sağlamak,
*Sağlıklı yaşamı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek,
*Farklı mesleklerden kişilere kendilerini geliştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri
sağlamak ve
*Boş zamanı verimli bir şekilde kullanma alışkanlığı kazandırmak.
Yaygın eğitim istatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen derslere ilişkin
verileri kapsar ve e-yaygın sistemi tarafından toplanır. Yaygın eğitim aynı
zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen ve ilgili verilerin toplandığı
Kuran Kurslarını da kapsar.
Açık Lise

Sonuç
Çıktı
PIAAC

PIAAC

güvenilir
güvenilir
SILC
TALIS

Çapraz
beceriler

Yüz yüze eğitim veren örgün eğitim kurumlarında
eğitim alamayan,
yaş bakımından örgün eğitim çağını geçmiş
ve
liseye devam ederken açık lise müfredatını izlemek isteyen öğrencilere yönelik
eğitim. Eğitim geçme-kalma ve kredi sistemi yoluyla verilir. Sistemde ihtiyaç
duyulmaması nedeniyle
sınıf ve öğretmen bulunmaz.
Program sonrası gözlemlenen etki veya değişiklikler
Faaliyet sonucunda ortaya çıkan ürün, mal ve hizmetler
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı Okur-yazarlık, matematik
becerileri ve teknolojik ortamlarda sorun çözme becerileri gibi kilit bilgi işlem
becerileri konusunda yetişkin uzmanlığını ölçmek üzere OECD tarafından
yürütülen ve yetişkinlerin evde, işte ve toplumda becerilerini nasıl kullandığı
hakkında bilgi ve veri toplayan bir araştırma.
Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı. Okur-yazarlık, matematik
becerileri ve teknolojik ortamlarda sorun çözme becerileri gibi kilit bilgi işlem
becerileri konusunda yetişkin uzmanlığını ölçmek üzere OECD tarafından
yürütülen ve yetişkinlerin evde, işte ve toplumda becerilerini nasıl kullandığı
hakkında bilgi ve veri toplayan bir araştırma.
verilerin farklı zaman ve yerlerde sabit ve tutarlı olması durumu. Göstergelerin
ölçümü her seferde aynı şekilde yapılır.
verilerin farklı zaman ve yerlerde sabit ve tutarlı olması durumu. Göstergelerin
ölçümü her seferde aynı şekilde yapılır.
Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri. AB araştırması. Türkiye'de 2006 yılından bu
yana her yıl TÜİK tarafından toplanır
Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması. Ortaokullardaki öğrenme ortamına
ve öğretmenlerin çalışma koşullarına odaklanan, ortaokul öğretmenleri ve
müdürleri hakkında OECD sponsorluğunda yürütülen bir araştırma.
Okulda ve daha sonraki yaşamda başarılı olmak için oldukça önemli olduğu
düşünülen bir dizi bilgi, beceri ve iş alışkanlığı.
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