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OKUMA KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ UYGULAMALAR: ALMANYA ÖRNEĞİ
ÖZGÜR AKIN:
“Okuma Kültürü ve Eğitim Öğretim Kurumlarındaki Uygulamalar Almanya Örneği” başlıklı
panelimize hoş geldiniz. Geçen yıl da eğitim yayıncılığı üzerine bir panelimiz olmuştu. Türkiye Yayıncılar Birliği olarak okuma kültürünün geliştirilmesi ve bu konuda yapılacak her
türlü çalışmanın sektör için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konunun elbette tek bileşeni olmasak da bizim için en önemli konulardan biri bu.
Özellikle bu alanda yaptığı çalışmalarla bize örnek bir ülke olduğu için Almanya’dan iki değerli konuğumuz burada bulunuyor. Bu panelin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Frankfurt Kitap
Fuarına burada teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle de Frankfurt Kitap Fuarı adına Sayın Claudia
Dobry-Schneider’e teşekkür ediyoruz. Hem panelistleri ayarlama konusundaki hem de maddi anlamdaki destekler için çok teşekkürler. Onların katkılarıyla bu paneli düzenleyebiliyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Konuklarımız iki farklı alanda çalışıyor. Biri eğitim yayıncılığı alanında, diğeri de bir STK’da
okuma kültürüyle ilgili çalışmalar yapıyor. Sayın Karin Plötz, uzun yıllar Frankfurt Eğitim Fuarı’nda
sponsorluk ve iş birlikleri direktörü ve eğitim odağı direktörü olarak çalıştı. Bu görevini yerine getirirken, 2006’da başlattığı okur-yazarlık kampanyasıyla dünya genelinde okuryazarlık oranını arttırmaya yönelik projelerde bulundu. Bu çalışmalarını bugün LitCam adıyla tanınan kâr amacı gütmeyen
bir kuruluşa dönüştürdü. Karin hâlâ LitCam’in direktörlüğünü yürütüyor. Bize hem LitCam’in kuruluşu
hem de okuma kültürü ve dezavantajlı bölgeler için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verecek.
İkinci konuğumuz ise uzun yıllar eğitim yayıncılığı alanında çalışmış Sayın Dr. Anja Hagen. Sayın Hagen, 20 yıl önce ders kitabı editörü olarak başladığı çalışmalarına daha sonra 3 yıl süreyle federal ve
eyalet hükümetleri işbirliğiyle yürütülen büyük öğrenim projelerinin müdürü olarak devam etti. 8 yılı
aşkın bir süre de ilkokullara yönelik ürünlerin yayın yönetmenliğini yürüttü. Son olarak 5 yıllık bir süre
boyunca Almanya’nın en büyük eğitim yayıncılarından Fransız Cornelsen’in Yönetim Kurulu üyeliğinde
bulundu. İlk ve orta öğretim pazarının tümünden sorumlu olduğu bu görevi sırasında, kurumsal yalın ürün geliştirme süreçlerini oluşturdu. Bugün ise bağımsız danışman olarak çalışan Sayın Hagen,
belediyelere okullara ve yayıncılara dijital dönüşüm ve eğitim süreçleri konularında eğitim veriyor.
Öncelikle, hoş geldiniz! İlk konuşmacımız Sayın Plötz, Litcam’ın hem kuruluş aşaması hem de bugün gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Buyurun...
KARIN PLÖTZ:
Merhaba. Öncelikle, LitCam projelerini sunmak üzere davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. LitCam, 2006 yılında kurulduğunda şu fikri temel aldı: “Biz bir kitap fuarıyız ve kitap olmazsa, kitap fuarı olmaz. Okuyucu olmazsa kitap olmaz. Okuryazarlık olmazsa da okuyucu
olmaz. Bu nedenle, tüm dünyada okuryazarlığı artırmayı hedeflemeliyiz.” Bu çok yüksek bir
hedefti. Fakat sonra, bir okuryazarlık kampanyası başlatmayı düşündük.
İşe, 2006 yılında Uluslararası LitCam Konferansı ile başladık. İnsanların bütünleşmesi ve okuryazarlığı üzerine çalışan birçok STK’yi konferansa davet ettik. 2007’de ise kendi projemizi yapmaya
karar verdik ve projemize “Futbol Kültürle Buluşuyor” adını verdik. Büyüdük ve yeni bir karar
alarak 2010 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa dönüştük.

Bugün size sunmak istediğim üç proje var. Ana projemiz, “Futbol Kültürle Buluşuyor.” Okuryazarlık
ve kitaplar, okullar, okuma alışkanlığı ve ihmal edilmiş bölgelerdeki çocuklara götürmek istediğimiz her şey bu projenin konusu dâhilinde yer alıyor. Hedef grubumuz, 8 ila 14 yaş arası çocuklar.
İkinci sırada, Litcam’de asıl amacımız olan eğitim eşitliği için siyasi kurumların ne yapmaları gerektiğine karar vermesinde katkıda bulunmak için verdiğimiz Frankfurt Kitap Fuarı konferansları
yer alıyor.
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İlk projemiz “Futbol Kültürle Buluşuyor” ile sunuma başlıyorum. Önce PISA araştırmasıyla ilgili bazı sonuçlar göreceksiniz. En iyi okuma sonuçları 535 puanla Singapur’a ait.
Ardından Kanada ve Hong Kong geliyor. Dördüncü, Finlandiya. Almanya 12’nci, Türkiye ise 50’nci sırada yer alıyor.
Bu nedenle, iyi bir okuyucu olmak için gerekli olan okuma
becerisi ve okuma motivasyonunun, Türkiye ve Almanya’da
biraz daha teşvik edilmesi gerekiyor. Bence okuma motivasyonuna sahip olmak özel bir durum. Okuma performansı için önem taşıyan üç ana unsur var; öğrencinin kendisi
ve elbette ailesi, öğretmen ve öğrenci ve eğitim sistemi.
LitCam olarak okulları, okumayı ve çocukları birleştiren üç
projemiz var. Bunlar: Futbol Kültürle Buluşuyor, Lese-Kicker
ve Kitaplar Hoş Geldiniz Diyor.
Geçmişte Almanya’da yedi buçuk milyon birey düzgün bir
şekilde okuma ve yazmayı bilmiyordu. Aslında, okuryazar olmalarına rağmen metni okuyup anlamada sıkıntı
yaşıyorlardı. Alman eğitim sisteminin diğer bir sorunu da
eğitim eşitliği sağlama konusunda yaşanan zorluk. Almanya’da yayınlanan Eğitim Raporu 2016 verilerine göre, Alman
eğitim sistemi, sosyal köken ve eğitim başarısı arasındaki
bağlantıyı kırmayı hâlâ başaramadı. Bu sorunlardan hareketle bir fikir geliştirdik. Futbolun, bütünleşmeyi teşvik
ettiğini ve insanlarda bir araya gelmek için istek yarattığını biliyoruz. Tüm dünyadan; Türkiye,
Nijerya, Büyük Britanya ve İtalya’dan her çocuk, Ronaldo’yu tanıyor ve onun gibi oynayabilmeyi
arzu ediyor. Her çocuk futbolu seviyor. Sadece erkek çocuklar değil, kız çocuklar da böyle. Uzun
vadeye yönelik projemiz iyileştirici öğretim, futbol antrenmanı, ilgi çekici kültürel etkinlikler, kültüre ilgi ve çocukların öğrenme isteğinin güçlendirilmesi gibi öğelerin bir araya gelmesiyle şekil
buluyor.
Projemizdeki bir motivasyon unsuru da bölgede tanınan futbol kulüplerindeki genç takım antrenörlerinin çocukları çalıştırması. Amacımız çocukların özgüvenlerini güçlendirmek ve onlara
yaşamlarında gereken yetkinlikleri kazandırmak. Futbol Kültürle Buluşuyor projemiz, iyi eğitim
almamış ya da yoksul aile çocuklarının dillerini ve sosyal becerilerini ve elbette okumalarını ge-
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liştirmelerine yardımcı oluyor. İyileştirici öğretim ve kültürel etkinlikler sayesinde çocuklar gerçekten de bu projeyi okula gitmekten daha fazla seviyor.
Projenin doğasını yenilikçi bir yaklaşım oluşturuyor. Konsepte göre yerel okulla yerel futbol kulübünün işbirliği yapması gerekiyor. Mesela Dortmund’dayken, Dortmund’daki bir okulla ve Borussia Dortmund ile çalışıyoruz. Grup için, iyi eğitim almamış ya da yoksul ailelerden 24 çocuk
seçiyoruz. Hepsi 8 ila 12 yaş aralığında. Çocuklar haftada iki kez, bir saatlik ek ders ve bir saatlik
futbol eğitimi alıyor. İki gruba ayrılıyorlar. 12’si ders yaparken 12’si futbol eğitimi alıyor. Bir saat
sonra yer değişiyorlar. 2015’ten bu yana dijital okuryazarlığı da projeye dâhil ediyoruz. Ayrıca,
ayda bir ya da altı haftada bir kez tiyatro veya müze gezisi gibi kültürel etkinlikler düzenliyoruz.
Deneyimli eğitimciler rehberlik ve koruma hizmeti veriyor. Futbol eğitimi ise yerel Alman ligi kulüplerinin genç takım antrenörleri tarafından veriliyor.
2

Şu anda Almanya’da 17 şehirde 27 projeyle
650 çocuğa ulaşıyoruz. En ilgi çekici etkinliğimiz ise her yıl yapılan futbol turnuvası.
Tüm çocuklar bir noktada, iki günlüğüne
bir araya geliyor. Futbol Kültürle Buluşuyor
kupasını kazanmak için oynuyorlar. Ayrıca,
üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Karlsruhe Öğretmen Eğitimi Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi projemizi değerlendiriyor. Öğretmenlerin ve antrenörlerin deneyimlerinden bir örnekleme oluşturup dijital ortama
aktarıyorlar. Ayrıca bir kılavuz hazırlıyorlar.
Böylece grubumuzdaki tüm öğretmen ve
antrenörlerin bir kılavuzu oluyor.
Sıra adımlara geldi. İlk adımımız elbette
futbol eğitimi. Futbol eğitimi çocukları en
azından projeye katılmaları için heveslendiriyor. Futbol oynayacaklarını öğrenince,
“Tamam, varız.”, diyorlar. Yerel futbol kulübünün antrenörü haftada iki kez çocukları eğitiyor. Antrenör, şüphesiz onlar için bir rol model
oluyor. Özellikle erkek çocuklar antrenörü seviyor. İşte Dortmund’un antrenörü geliyor, diyorlar
ve onun anlattıklarını iyi öğreniyorlar. Vaktinde geliyor ve kurallara uyuyorlar.
İkinci adımımız, ek dersler. Bu derslerde gerçekten bir öğretmene ihtiyacı olan çocuklarla çalışıyoruz.
Çocukları eğitmek için çok istekli bir öğretmenle Almanca öğrenmeye yönelik çalışmalar da yapıyoruz.
Çünkü sık sık göçmen çocuklarla çalışıyoruz. Derslerin içeriği futbol etrafında dönüyor. Örneğin futbolla ilgili ders kitapları seçiyoruz. Paneldeki ortağımızın hazırladığı çok popüler bir ders kitabımız var. Bu
kitap futbolla ilgili ve içeriğinde Alman yıldız oyuncular bulunuyor. Yıldızlar sayesinde dersler rahatlıyor.
Kitap çok ilgilendikleri bir konu hakkında olduğu için çocuklar bu kitapla çalışmaya daha istekli oluyor.

Bir de çocukların ufkunu genişletmek için projeye dâhil ettiğimiz
kültürel etkinliklerimiz var. Birlikte çalıştığımız çocukların birçoğu müzeye veya tiyatroya gitmiyor, okumalara katılmıyordu.
Kültürel kurumlara gitmiyorlardı. Etkinlikler sayesinde çocuklara böyle bir katılım şansı verebiliyoruz. Ayrıca birlikte atölye
çalışmaları yapıyoruz. Rap şiir atölyesini buna örnek olarak verebiliriz. Bu şekilde kendileri bir şeyler yaratabiliyorlar. Atölye
sırasında bir rap şarkısı yapıyorlar. İki yıl önce, Frankfurt Kitap
Fuarında kendi yaptıkları rap şarkısını söylediler. Bu, çocuklar
için çok iyi bir fırsattı ve çok mutlu oldular.
Dördüncü adım çok önemli. Projenin sonunda gerçekleştirilen
futbol turnuvasına projedeki tüm
takımlar katılıyor. Bir keresinde,
üniversitedeki bir profesör “Bu
turnuva, çocukların yıl boyu ka3
tılımı için bir motivasyon ve bu turnuvaya katılmaya gerçekten
çok hevesliler. Bu da onların projede olmak için istekli olmalarını
sağlıyor.” yorumunu yaptı. Ayrıca birçok çocuk ilk kez kendi şehirlerinden dışarı çıkıyor. Turnuvada başka yerlerden gelmiş farklı
çocukları görüyorlar ve bu onlar için gerçekten etkili oluyor. Diğer
çocuklarla birlikte hem ekip ruhu gelişiyor, hem de ortak bir gruba
ait olduklarını hissediyorlar.
Şimdi projenin etkilerine gelelim. Ana hedefimiz, çocukların Almanca bilgisinde ve diğer konularda uzun vadede gelişme sağlamak. Aynı zamanda ortaokula geçişlerini kolaylaştırmak istiyoruz.
Almanya’da dördüncü sınıftan sonra bir ara verilir. Bu süre içeri4
sinde öğrencilerin hangi okula gideceklerine karar vermeleri gerekiyor. Bu süreç içerisinde bazılarının daha iyi bir şansı olmasını
istiyoruz.
Projeye katılan çocukların okul derslerine çok daha iyi yoğunlaşabildiklerini gördük. Spor sayesinde, hareket sayesinde ve
futbol sayesinde... Okuldaki başarıları kayda değer oranda arttı.
Aynı zamanda akran ilişkileri de olumlu yönde gelişti; saldırgan
davranışlar azalırken, diğer öğrencilerle daha sakin bir ilişki
kurmaya başladılar. Antrenman ve Almanca/Matematik ek derslerinin eşgüdümlü yürütülmesi çocukların dil yetkinliklerini de
geliştirdi.
Takımda oynarken birbirleriyle daha sık konuşuyorlar ve duygularını daha rahat ifade etmeyi öğreniyorlar. Katılımcı çocuklar
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öğrenmeye ve ufuklarını genişletmeye daha istekli oluyor. Sosyal
becerileri ve takım çalışması becerileri gelişiyor. Kültürel ilgileri
teşvik ediliyor. Aynı zamanda, her yıl özel bir konuyu öne çıkarıyoruz. Bir yıl sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme üzerinde durduk.
Geçen yıl okumayı teşvik ettik. Bu yıl süreklilik üzerinde duracağız. İleride kültürel etkinlikler ve öğrenme dersleri de olacak gibi
görünüyor.
Okuma konusuna gelirsek; özellikle erkek çocukların okuması için,
“futbol” motive edici görünüyor. Sıra kitap okumaya geldiğinde,
çocuklar, Ronaldo veya Messi gibi ünlü futbolcular hakkında yazılan kitapları tercih ediyorlar. Çocuklar bu tür kitapları, onlar için
kolay olmasa bile büyük bir hevesle okumaya çalışıyor.
Okula gittiğimizde bizzat gördüm. 9 yaşında bir çocuk, hiç kitap
okumuyormuş. Okumayı sevmediğini söylüyordu. Ancak, Ronaldo
6
hakkında uzun bir yazıyı onun için okuması kolay olmasa da oturup 30 dakika okudu. Ronaldo’su
hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunu yaptı. Gördüğünüz gibi, çocukları gerçekten sevdikleri bir şeyle motive edebilirsiniz. Sonra daha fazla kitap okurlar. Başlamaları için bir şey lazım.
Projemize değer katan bir diğer etkinliğimiz de kitap okuma günleridir. Aynı zamanda iyi bir okuyucu
da olan bir yazarın okuma günlerine katılan çocuklar, onu dinledikten sonra sık sık gelip “Bu kitabı
okumak istiyorum.” derler. Size özel bir örnek anlatmak istiyorum. İki ay önce bir kitap okuma gününde, Berlin’de futbol oynayan çocuklarla ilgili bir gençlik kitabı okunuyormuş. Çocuklardan birinin
hiç kendi kitabı yokmuş. Kitap okumayı sevmiyormuş. Kitabı sormuş ve yazar ona kendi kitabını vermiş. Ve çocuk anında o kitabı okumaya başlamış. Demek ki okuma
günleri de onlarda gerçek bir istek yaratıyor.
Resimlerin ve gerçek hikâyelerin de okuma motivasyonu için
önemli ve gerekli olduğunu görüyoruz. Çocukları ciddiye almalısınız. Bir haber dergisi düşünün. Örneğin, Almanya’daki Der Spiegel.
Resimli ve popüler konuları olan kısa hikâyeleri okumak, çocukların ilgisini çekiyor. Kısa bir hikâyeyle başlayıp sonra belki de o konuda, tam bir kitap okumak istiyorlar. Yani çocukları bu tip yayınları okutarak da motive ediyoruz. Özellikle erkek çocukların, tablet
ya da akıllı telefonlardan okumaya hevesli olduklarını da gördük.
Bu nedenle, çocukların tablet ya da akıllı telefonları kullanmalarını
engellememelisiniz. Erkek ya da kız çocukların bu aygıtlarda kitap
okumaya başlama ihtimali de var. Tableti olduğunda okumayı denemek isteyebilir. Bu ona ilginç gelebilir ve tablette sadece oyun
oynamak değil, kitap okumak da isteyebilir.
Şüphesiz elçilerimiz de var. Schalke 04’ten Bastian Oczipka; MSV
Duisburg’lu futbolcu Ahmet Engin; kadın futbolunda milli takım-
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larda dünya şampiyonu olmuş Nia Künzer. Manuel Neuer ve Dirk
Nowitzki de bizim için yardım maçlarında oynuyor. Joachim Król
ve Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da
kültür elçimiz. Tüm bu destekler, Futbol Kültürle Buluşuyor projesi dâhilinde veriliyor.
Futbol Kültürle Buluşuyor’da, LitCam olarak en iyi futbol kitabı
ödülü fikrini de geliştirdik. Yarışmaya, 36 yayınevinin güncel futbol kitapları katıldı. Uzmanlardan oluşan bir heyet, bu kitapların
arasından en iyi beş futbol çocuk kitabını ve en iyi beş futbol
gençlik kitabını seçti. Daha sonra, aralarında Manuel Neuer’in de
bulunduğu bir jüri, en iyi futbol çocuk ve futbol gençlik kitaplarını seçti. Bu yıl ilk kez, yetişkinlerden oluşan jürinin yanı sıra
çocuklardan oluşan jüri de en iyi kitabı seçme sürecine katıldı.
Bu yıl Dünya Şampiyonası olduğu için projeye yüz okulu dâhil etmeye başladık.
8
10
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12 numaralı resimde görünen, çocuklara ve gençlere yönelik kısa listelerde beşer kitap var. Sonra
bu ödülü kimin kazanacağı konusunda bir karar alınması gerekiyor. Okullarda projeye katılan
çocuklara beş kitap ve kitapları okumaları için bir hafta süre veriliyor. Kitapları okuyup karar
veriyorlar. Öğrencilerden gelen sonuçlar, jürinin değerlendirmesiyle birlikte, Lese-Kicker ödülünü
kazanan kitapları belirliyor.
Bir diğer etkinliğimiz de stadyumlarda yaptığımız resmî okuma günleri... Yani kısa listedeki kitapların yazarları futbol stadyumlarında kitaplarını okuyor. Yarışmada yer alan sınıflardan bir
tanesini seçip okuma gününe katılma şansı veriyoruz. Son olarak ödül veriliyor. Bir ödül törenimiz
Alman Futbol Müzesinde yapıldı. Dünya şampiyonu olmuş Nia Künzer, futbol konulu en iyi çocuk
kitabı ödülünü verdi. Mario Götze’nin ödül alışını anlatan kitabın adı, “Mario’nun Büyük Hayali”.
Ünlü Dortmund’lu futbolcu Lars Ricken da Michael Horeni’ye, Asphalt Fieber kitabı için ödül verdi.
Ödül törenine ayrıca projedeki sınıflarımız da katıldı. Resim 11’de gördüğünüz gibi orada oldukları
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için çok mutluydular.
Son projemiz, “Kitaplar Hoş
Geldin diyor” projesi, Alman
Yayıncılar Birliği, Frankfurt
Kitap Fuarı ve LitCam tarafından 2015 yılında ortaklaşa başlatılan ve amacı,
göçmenlerin okuma ve öğrenme materyallerine kolay
erişim sağlamalarını hedefleyen bir girişim. Mülteci
merkezlerinde, öğrenme ve
okuma odaları yapmaya karar verdik. Farklı vakıfların
projeye sağladıkları destek
12
sayesinde, programı uyum
sınıflarının olduğu okullara ulaştırabiliyoruz. Kitapçılar da sponsor oldu. Projeye para yardımı yaptılar veya bağış topladılar. Noel
öncesiydi ve bu sayede bu projeyi mülteci merkezlerinde gerçekleştirmek için çok para toplayabildik. En az 42 mülteci merkezine
öğrenme ve okuma odaları yapıldı.
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Şimdi de aynısını okullara yapmaya başlıyoruz. Yeni sponsorlarımız var. Mülteci öğrencinin çok
olduğu okullara öğrenme ve okuma merkezleri açacağız.
Projelerimiz kısaca bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
ÖZGÜR AKIN:
Teşekkürler. Diğer konuğumuz Sayın Doktor Anja Hagen. Kendisinden özellikle uzun yıllara
dayanan eğitim yayıncılığı deneyiminden, Almanya’daki okullarda yapılan kitap seçiminden, eğitim politikalarıyla birlikte yayıncıların yaptığı işbirliklerinden ve içerik gelişimiyle
ilgili yapılan çalışmalardan söz etmesini rica ettik. Buyurun.
DR. ANJA HAGEN:
Çok teşekkür ederim. Tünaydın bayanlar baylar. Davetiniz için teşekkür ederim.
Size Almanya’da okuma kültürü ve okumayı teşvik etme konularından bahsetmek istiyorum. Ayrıca, Almanya’da okuma kültürünü teşvik etmek için bakanlıkların, okulların, öğretmenlerin ve eğitim yayıncılarının nasıl birlikte çalıştıklarına bakacağız.
Okumayı teşvik etme, 18 yıldır Almanya’da önemli bir konu. Neden mi? Her şey, PISA denen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarının 2000-2001’de ilk kez açıklanmasıyla başladı. Alman öğrenciler, OECD ortalamasına göre çok düşük puan aldı. Finlandiya’nın PISA sonuç-

larıyla arasında çok büyük fark vardı. Ayrıca, Almanya’da en zayıf ve en iyi öğrenciler arasındaki
fark, bütün OECD ülkeleri içindeki en yüksek orandaydı. Başarısız öğrenciler, sosyal olanaklardan
yoksun ve göçmen ailelerin çocuklarıydı. Alman öğrencilerin çoğu teknik olarak okuma becerisine sahip olsalar da ne okuduklarını anlamıyorlardı. Bu kesinlikle şok ediciydi. Almanya, eğitim
sistemiyle çok gurur duyuyordu ama bu sistem 18’inci yüzyıldaki eğitim reformuna dayanıyordu.
PISA’dan sonra bilim, toplum ve ekonomi, eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duydu. Böylece çeşitli girişimler başlattık.
Almanya’da ilkokuldan sonra üç kısımlı bir okul sistemimiz var. İlkokuldan sonra bir alt ortaokula, ortaokula ya da dilbilgisi okuluna gidebiliyorsunuz. Bu sistem çok seçici ve daha az başarılı öğrencilere yeterince destek vermiyor. Bugün tüm federal eyaletlerde, alt ortaokullar ve
ortaokullar gün geçtikçe kapatılıyor ve yerlerine birleştirilmiş okullar açılıyor. Bu okullarda her
performans seviyesinden öğrenci, aralarında çok farklılık olsa da birlikte aynı sınıfta ders görüyor. Öğrencilerin bireysel olarak teşvik edilmesi çok önemli olduğu için her öğretmen buna göre
eğitiliyor. 2003, 2004 ve 2012’de Ulusal Eğitim Standartları yayınlandı. Bundan önce bir ulusal
eğitim standardımız yoktu.
Bu sayede okumanın teşvik edilmesi güçlü bir şekilde vurgulandı. 2004 yılında Berlin’de, Eğitimde
Kaliteli Gelişim Ulusal Enstitüsü kuruldu ve ulusal karşılaştırma değerlendirmelerine başladı. O
zamandan bu yana öğrenciler, üçüncü ve sekizinci sınıfta teste tabi tutuluyor. Bu sistemin nasıl
işlediğine ve daha iyiye gidip gitmediğine bakılıyor. Almanya federal eyaletleri arasında farklılıklar olup olmadığı test ediliyor.
Bu çabalar başarılı oldu. 2000’den sonra Alman öğrencilerin PISA testindeki sonuçları sürekli olarak iyiye gitti. Bize göre yeterli değil ama 2015’teki son PISA testinde Almanya, OECD ortalamasının 16 puan üstündeydi ve bir önceki PISA testine göre skorunu 6 puan yükseltmişti.
Almanya’daki eğitim ekosistemine bir bakalım (Tablo 1). Eğitimi iyileştirmek için bakanlıklar, okullar, öğretmenler ve eğitim yayıncıları yıllardır güvenilir bir işbirliği içerisindeler. Okumayı teşvik
etme açısından, Avrupai ya da ulusal kurumlardan da söz etmemiz gerekir. Örneğin, PISA konsorsiyumu ya da Avrupa Kaliteli Gelişim Ulusal Enstitüsü. Çocuk ve genç kitapları yayıncılarını
da eklemeliyiz. LitCam gibi STK’lerden ve diğer kuruluşlardan da bahsetmeliyiz. Ancak ben sunumumda, bu dört merkez oyuncuya odaklanacağım. Biliyorsunuz, Almanya’da 16 eğitim bakanlığı bulunuyor. 16 federal eyaletimiz ve 16 eğitim bakanlığımız var. Bu da aynı zamanda 16 ayrı
müfredat, 16 okul türü demek. Fakat buna sonra geleceğim. Bu eğitim bakanlıkları bölgelerdeki
denetleyici okul yetkilileriyle birlikte kuralları koyuyor. Kalite güvencesine ve kalite kontrolüne
hakîmler. Onların işi kuralları belirlemektir. Almanya’daki 15 eğitim yayıncısı, materyalleri sunuyor ve öğretmenlere derse yönelik, öğretici, pedagojik destek sağlıyor.
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Almanya’daki 33.500 genel eğitim okulu kuralları uyguluyor ve bu materyalleri kullanıyor. Ancak
Almanya’daki eğitim sisteminin merkezinde öğretmenler var. Almanya’da 370 bin öğretmen bulunuyor. Merkezinde derken neyi kastettim? Biz Alman eğitim sisteminin, her bir öğretmenin özgürlüğüne ve sorumluluğuna dayandığına inanıyoruz. Öğretmen elbette çeşitli kurallara, yasalara,
kararlara uymak zorundadır. Diğer yandan belirli bir sınıfı, oradaki belirli öğrencileri bir tek o

OKUMA KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ UYGULAMALAR: ALMANYA ÖRNEĞİ

Tablo 1

öğretmen tanır. Profesyonelliği sayesinde ne yapılması gerektiğini bilir. Teşvik mi etmeli, karşı
mı çıkmalı karar verebilir. Bu nedenle öğretim yöntemini seçmekte özgürdür. Eğitim ve öğretim
materyallerini seçmekte de özgürdür.
Alman okul yasaları eyaletin, okullarda hangi materyalin kullanılacağını belirlemesine izin vermiyor. Okullar ve öğretmenler eğitimsel tasarım özgürlüğüne her zaman sahip. Yani bu ekosistemde
öğretmenlerin zorunlu olduğu ve ayrıca özgür olduğu alanları şu şekilde özetleyebiliriz:
Öğretmenler için
> tarafsız olmak,
> yasa ve düzenlemelere uymak,
> kılavuzları ve müfredatı takip etmek,
> okulun eğitim-öğretim misyonunu gözetmek,
> konferanslarda alınan kararları ve okulun idari talimatlarını uygulamak
zorunludur.
Aynı zamanda öğretmenler,
> uygulayacakları pedagoji ve öğretim yöntemlerinde,
> ders tasarımında,
> öğrencilerin öğretim, rehberlik ve değerlendirmesinde,
> öğrenme ve öğretim malzemelerinin seçiminde
özgürdür.

Bunu söyleyeceğim diğer her şey için de aklınızda tutun. Peki, bu ekosistem nasıl çalışıyor? Almanya’da federal eyalet ve bölgeler arasında işlevsel bir görev ayrımı var. Yani, bu federal eyaletlerdeki topluluklarla, belediyelerle... Bölgeler, okulları temin ediyor. Bu bakımdan okulların dış
işlerinden, yani okulların kurulumundan ve bakımından sorumlular.
Buna öğrenme materyallerinin temin edilmesi de dâhil. Federal eyaletlerin eğitim bakanlıkları,
okulların iç işlerinden sorumludur. Yani müfredattan, sınav düzenlemeleri ve öğretmen desteğinden veya öğretmenlerin eğitiminden sorumludurlar.
Eğitim bakanlıkları müfredatı oluşturur ve standartları belirler ve sunulan öğrenme malzemelerini kontrol eder. Eğitim yayıncıları yazarlarıyla birlikte, ders kitaplarını ve diğer materyalleri
bu müfredata göre hazırlar. Yayınlanmamış ders kitaplarını da bakanlıklara teslim eder. Kitap
eleştirmenleri, gönderilen ders kitaplarının müfredata ve belirli bir federal eyaletin eğitimsel

Tablo 2

amaçlarına uygunluğunu kontrol eder. Federal eyaletlerdeki ilkeler farklılık gösterebilir, bazıları
diğerlerinden daha kısıtlayıcıdır.
Örneğin, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin müfredatı yayıncılara çok büyük bir serbestlik bırakır.
Müfredata çok fazla yorum getirebilirsiniz. Diğer yandan, Bavyera eyaletinde, kitaplardaki karakterlerin isimleri bile önceden belirlenir. Mesela onlara Maria veya Hans demek zorundasınızdır.
Kevin veya onun gibi başka bir isim veremezsiniz. En iyi durumda, bir eğitim yayıncısı olarak ders
kitabınızı yayımlamak için onay alırsınız. Ancak bakanlıkların, diğer özel yayıncılarla çalışmak
için başka yolları da vardır. Almanya’da çok işe yarayan özel bir üründen bahsetmek istiyorum.
2001 yılında bir öğretmen, Antolin adında bir platform oluşturdu. Birkaç yıl sonra bu platform,
özel eğitim yayıncısı Westermann’a satıldı. 1 ila 10. sınıflar için hazırlanan Antolin, Almanya’da çok
popüler. Almanya’daki tüm ilkokulların yüzde 90’ında kullanılıyor. 70 binin üzerinde çocuk ve genç
kitabında testleri bulunuyor. Öğretmenler için değerlendirmeler bölümünün yanı sıra öğretmen
ve ebeveynler, burada kendi testlerini de hazırlayabiliyor. Çocukların okuma becerilerini ya da
okuduğunu anlamasını geliştirmiyor ama Karen’ın bahsettiği gibi okumayı teşvik ediyor. Çünkü
öğrenciler doğru cevap verdiğinde puan toplayıp yüksek puanlara ulaşabiliyor.
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Antolin sadece okullara satılıyor. Bazı federal eyaletler ya da bölgeler okulların Antolin’i ek masraf olmadan kullanabilmesi için ulusal lisans almış durumda. Genelde okulların, okulun bütçesinden karşılanan ya da destek kulüplerin sponsor olduğu bir okul ya da sınıf lisansı almaları gerekir.
Amerika’da sanırım iki benzer platform var. MyOn ve Russ Kids... İçerisinde sınavların bulunduğu
çocuk ve genç kitaplarını yayımlıyor. Dediğim gibi Almanya’da okul yasalarına göre okullar öğrenme materyallerini ancak bakanlıklar tarafından onaylanmışlarsa kullanabilir. Eğitim bakanlıkları,
onaylı öğrenme materyalleri kataloğunu internet sitelerinde yayınlar.
Okumayı teşvik alanına daha yakından göz atalım. Almanya’da müfredat 2003 yılından beri verimliliğe yöneliktir. Bu demektir ki, bir öğrencinin herhangi bir sınıfın sonunda neyi yapabiliyor
olması gerektiği belirtilir; ancak bu yeterliliğin nasıl elde edileceği belirtilmez. Öğretmen, öğrencilerin bu yeterlilikleri en iyi şekilde edinebilmesi için kendi sınıf yönetimini ve öğretim yöntemlerini tasarlamakta özgürdür.
Öğretim yöntemlerine ve sınıfının performans seviyesine en iyi uyan öğretim araçlarını öğretmen seçer. Örneğin, yine Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin müfredatında, okuma yeterliliği birinci
ve ikinci sınıfların sonunda belirlenir. Öğrenciler yaşlarına uygun metinleri okur ve metinle ilgili soruları cevaplar. Okuyacakları metinleri kitap kutularından, sınıflarından veya okul kütüphanesinden seçerler. Kuzey Ren-Vestfalya’nın kaynak kataloğuna göre beş değişik eğitim yayıncısından çıkmış 14 farklı ilk okuma kitabı vardır. Bunlar müfredat için onaylanmıştır. Eğitim
yayıncılarının çoğu birden fazla konsept sunar. Müfredata göre genelde üç-dört farklı konsept
oluşturulur. İlk okuma kitapları farklı yaklaşımlarla yazılır, farklı yapılandırılır ve farklı konular
içerir. Bazılarının konusu futbol, bazılarının konusu ejderhalardır. Böylece öğretmen, sınıfı için en
iyi olana karar verebilir. Ayrıca, farklı zorluk seviyelerine uygun farklı okuma öğretim yöntemleri
kullanırlar. Yani, bazıları yüksek performanslı bazılarıysa düşük performanslı sınıflar için daha
uygundur.
Bu şekilde ortaya çıkan çeşitlilik, farklı seçenekler doğrudan okullara, öğretmenlere ve son olarak öğrencilere yarar sağlıyor. Pazara dayalı hareket, her zaman tek ilkeye göre belirlenir. Bir
talep ve çeşitli ürünler vardır. Müşteri kendisine en çok uyan ürünleri seçer. Tedarikçi olarak,
ürününüzün seçilmesi için müşterinin ihtiyaçlarını çok iyi bilmek sizin yararınızadır. Ayrıca, bir
sonraki satın alma kararında yine sizi seçmesi için müşteriyi memnun etmeniz de yararınızadır.
Almanya’da eğitim araçları için de aynı durum geçerlidir.
Eğitim yayıncıları satış elemanlarımız, pazar araştırması, öğretmen mülakatları ya da sınıflarda
izleyici olarak, okulların ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca öğrenmeye çalışır.
Unutmayın, eğitim yayıncıları müfredata uymak zorundadır.
Ancak yaklaşımlarda, öğretim yöntemlerinde ve zorluk derecelerinde çeşitlilik sunabilirler. Buna
ek olarak satış sonrası girişimleriyle de öğretim kaynaklarının her öğretmen tarafından her sınıfta kullanılabilmesini sağlarlar. Bunun için öğretmenlere eğitim verir ve yardımcı materyal hazırlarlar. Büyük eğitim yayıncılarının her biri, her yıl bin kadar eğitim etkinliği ve atölye olanağı
sağlar.

Bunlar öğretmenler için parasızdır. Eğitim yayıncıları her yıl üç ila dört bin arası öğretmen eğitimi
etkinliği düzenler. Bu sayı eyaletin öğretmen eğitimlerinden çok daha fazladır. Bunu kitap satmak
için bir hizmet olarak yaparlar. İkinci hizmetleri ise ek materyallerdir.
Örneğin, Kuzey Ren-Vestfalya’nın 14 ilk okuma kitabından birini alalım. Eğitim yayıncıları bu ders
kitaplarına ek olarak, öğretmenlere teknik ve eğitsel arka plan bilgileri, ek çalışma kitapları ve
görsel-işitsel materyal sağlar. Ev ödevi için çeşitli eğitim materyalleri bulunuyor. Bu aynı zamanda zayıf öğrencileri de teşvik edici niteliktedir.

Tablo 3

Ayrıca, özel ihtiyaçları veya engelleri olan öğrencilere özel materyaller de kullanılmaktadır. Mesela, göçmen kökenli öğrenciler için... Bunların arasında en azından bir sözlük ya da okuma kitabı
gibi yardımcı materyaller bulunur. Onaylı ders kitabına yardımcı materyaller, Almanya’da büyük
bir pazara sahip.
Satışların yüzde 40 ila yüzde 50’si yardımcı ders kitaplarıdır. Bunları eyalet değil aileler, öğretmenler ya da destek kulüpleri finanse eder. Destek kulüplerinden birkaç kez söz ettim. Nedir bu
kulüpler? Okullar, bölgelerden aldıkları öğretim kaynaklarının bütçesini yönetir. Buna ek olarak
okulların, öğretim bütçesi dediğimiz çok küçük bir bütçeleri vardır. Bu bütçeyle oyun materyallerini veya fotokopi kâğıtlarını karşılarlar.
Bir okul özel bir satın alma yapmak isterse, ailelerden destek almak ya da bağış toplamak zorundadır. Almanya’da neredeyse her okulun bir destek kulübü vardır. Bir destek kulübü ailelerin, öğretmenlerin, mezunların ve yerel şirketlerin birliğidir. Çok dar anlamda yerel, yani mahalle esnafı
ve işçiler gibi kişilerden bahsediyoruz. Aynı zamanda söz konusu okulun çabalarını desteklemek
isteyen gönüllü vatandaşları da buna ilave edebiliriz.
Destek kulüpleri, eyalet ve aile bütçelerinin ardından Almanya’daki öğretim materyalleri için
üçüncü kaynaktır. PISA şokundan sonra, neredeyse her okulda “okuma köşeleri” adı verilen alanlar oluşturuldu. Okul kütüphaneleri her zaman vardı ama okuma köşeleri, kitaplara ilgi çekmek
ve öğrencilerin okuma arzusunu artırmak için oluşturuldu.
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13

14

15

13, 14 ve 15 numaralı resimlerde okuma köşesi örneklerini görüyorsunuz. Sınıfın bir köşesinde,
okumak ve dinlenmek için bir alan var. Bu köşede rahat mobilyalar ve bol bol kitap bulunuyor.
Okuma köşeleri sayesinde çocuk ve genç kitapları için normal kitap ticaretinin ötesinde bir pazar
oluştu. PISA şokundan önce, neredeyse sadece kurgu veya kurgu dışı çocuk ve genç kitapları
vardı. Ancak, son yıllarda daha fazla ürün grubu ortaya çıktı. Örneğin, göçmen kökenli çocuklar
için farklı okuma seviyeleri olan ve iki dilde yazılmış kitaplar hazırlanıyor.
Eğitim yayıncıları öğretmenlerle çok yakın çalışır. Bir eğitim yayıncısı için bir öğretmenin üç rolü
vardır, öncelikle kararı veren kişidir; sınıfta hangi materyali kullanacağına o karar verir; ayrıca kullanıcı ve yazardır. Karar verici rolündeki öğretmene, eğitim yayıncılarından doğrudan özel
postayla ya da e posta adresine birçok bilgilendirici materyaller gelir.
Öğretmenler, doğrudan tedarikçilerden satın aldıkları takdirde kendi kullanımlarına özel her eğitim materyaline yüzde 24 indirim aldıkları için ev adreslerini yayıncıya verirler. Eğitim yayıncılarının portföyünde her tür okul ve konu olduğu için Almanya’daki öğretmenlerin aşağı yukarı yüzde
60’ının ev adres kaydı da bulunmaktadır.
Yayıncılar kullanıcı rolündeki öğretmeni, ders materyallerinin kullanımında ek materyaller ve
öğretmen eğitimleri vasıtasıyla azami oranda destekler. Daha önce de bahsetmiştim. Yayıncılar
aynı zamanda, öğretmenin materyal konusundaki geri bildirimiyle de çok ilgilidir.

Tablo 4

Çünkü materyallerini geliştirmek istiyorlar. Başlıca eğitim yayıncıları pazar araştırmaları, öğretmenlerle mülakatlar ya da tartışmalar yapıyor. Editörleri derslere giriyor. Yeni yaklaşımlar küçük
bir öğretmen grubunda test ediliyor. Dijital ürünlerde, özellikle de öğretmenin görüşünü almak
için ücretsiz deneme süreleri tanınıyor.
En nihayetinde ise bir yazar olarak öğretmen, eğitim yayıncılarının en önemli ortağı durumundadır.
Almanya’daki 15 eğitim yayıncısı, yaklaşık 30 bin yazarla çalışır. Bunların çoğu öğretmendir. İnanıyoruz ki, öğretmenlerle birlikte çalışmak, ders kitaplarının pratikte işe yaramasını garanti altına alır.
Son olarak, okumayı teşvik etme alanından bir örnek vereceğim. Yayıncılar, okulda okutulan çocuk ve genç kitaplarının bazı öğrenciler için çok zor olduğuna dair bir geribildirim aldı. Dil çok
karmaşıktı ve öğrenciler hikâyeyi takip edemiyorlardı. Okuduklarını hatırlayamıyorlardı. Öğretmenlerle işbirliği yapan eğitim yayıncıları bir ‘kolay okuma’ dizisi çıkardı.
Yeni bir tür kitap oluşturuldu. Bunlar başlıca çocuk ve genç romanlarının lisanslı ürünleri. Dili
basitleştirilmiş ve destekleyici çizimler
16
17
içeriyor. Ayrıca her bölümden sonra okuduğunu anlama testi bulunuyor. Böylece
çocuklar hikâyeyi takip edebiliyor ve kendilerini hikâyeye verebiliyor. Karmaşık dille
uğraşmak zorunda kalmıyorlar.
Size Almanya eğitim pazarındaki, öğrenmeyi teşvik edici ürünlerin bir özetini sunabildiğimi umuyorum.
Cornelia Funke: Die wilden
Hühner (Çılgın Tavuklar)
(Oetinger)
Uluslararası arenada en
başarılı Almanca çocuk
kitapları yazarı

Die wilden Hühner.
Ein Leseprojekt (Çılgın
Tavuklar. Bir Okuma
Projesi) (Cornelsen)
Anlama düzeyini ölçen
soruların olduğu
basitleştirilmiş versiyon

Lütfen soru sormaktan çekinmeyin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
ÖZGÜR AKIN:

Bu ders kitaplarının ne kadarı kitapçılar
aracılığıyla satılıyor, ne kadarı okula doğrudan yayıncılar tarafından veriliyor?

DR. ANJA HAGEN:
Okullarda kullanılan tüm ders kitapları eğitim yayıncıları tarafından hazırlanıyor.
ÖZGÜR AKIN:
Peki, o kitapların yüzde kaçı doğrudan yayıncılar tarafından veriliyor?
DR. ANJA HAGEN:
Satışı kastediyorsunuz.
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ÖZGÜR AKIN
Aslında dağıtımı soruyorum.
DR. ANJA HAGEN:
Bir okul yeni ders kitapları almak istediğine karar verince belli bir dersi öğretmenlerine,
mesela fizik öğretmenlerine “kendiniz inceleyin ve yeni ders kitabını seçin”, der. Yani bu
karar, okulda o dersin öğretmenleri tarafından alınır. Sonra öğretmen topluluğu der ki,
“Eğitim yayıncıları, gelin okulumuza bakalım ya da bilgilendirici materyaller gönderin.”
Sonra karar verirler. Ardından bölge yönetimine, “İstediğimiz kitaplar bunlar. Lütfen alın.” derler.
Sonra bölge yönetiminden biri, ihale çağrısı yapar. Çünkü Avrupa yasaları bunu gerektiriyor. Çoğu
zaman yerel kitapçı bu ihaleyi kazanır. Sonra yerel kitapçı, eğitim yayıncısından kitapları satın
alır ve okullara verir.
ÖZGÜR AKIN:
Peki, bu dağıtımın yüzdeleriyle ilgili bir bilginiz var mı?
DR. ANJA HAGEN:
Doğrudan bir bilgimiz yok ama her yıl okulları arayıp ne karar verdiklerini sorarız. Ayrıca
satış yetkilimiz çok yakın temastadır ve bilgisi vardır.
ÖZGÜR AKIN:
Bu konuda bir tahminde bulunabilir misiniz?
DR. ANJA HAGEN:
Sanırım neredeyse % 50 oranında diyebiliriz.
ÖZGÜR AKIN:
Teşekkür ederim.
ADEM TURUNCU – İZLEYİCİ
Göçmenlerin eğitim süreciyle ilgili bir soru soracağım. Çocukların ana diliyle ilgili bir eğitiminiz var mı? Avrupa’da bu süreç nasıl oluyor, yani ana dilde eğitim nasıl veriliyor?
KARİN PLÖTZ:
Bazı araştırmalar, okumaya ana dilde başlamanın daha iyi olduğunu söylüyor. Fakat bunun için
kapasite de olanak da genellikle yok. Sadece göçmen kökenli çocuklarla çalışmıyoruz. Sosyal
sorunları olan ya da başka ihtiyaçları olan çocuklarla da çalışıyoruz. Şu anda yüzde 70 göçmen
kökenli ve mülteci öğrencimiz var. Ancak bence tek dilde öğrenim görmeleri daha iyi sonuç veriyor. Çünkü göçmen kökenli çocukların ana dilleri çok çeşitlilik gösteriyor. Bazen bir sınıfta yedi,
sekiz, dokuz hatta 20 farklı dilden öğrenci olabiliyor. Bu durumda ana dilde eğitim veremeyiz.
Öyle bir kapasitemiz yok. Ne öğretmenlerimiz var, ne de materyallerimiz. Bu nedenle, sorun olur.

DR. ANJA HAGEN:
Şunu eklemek isterim. Bazı federal eyaletlerde çocukların ana dillerinde ders veriliyor.
Daha ziyade Türkçe ve Arapça gibi popüler olan dillerde bu eğitim veriliyor. Ayrıca, İtalyanca
ve İspanyolcayı da sayabiliriz.
ÖZGÜR AKIN:
Başka sorumuz yoksa iki konuşmacımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ekim ayında Milli Eğitim
Bakanlığının yayınladığı bir genelge ile bizde yayıncıların öğretmenlerle gidip konuşması
bile yasak. PISA sınavında kötü not aldıktan sonra bir devlet olarak, ulus olarak alarma
geçip yayıncılarla işbirliği yapıp daha sonra ülkelerindeki eğitim seviyesini çok iyi bir yere
getiren Almanya örneği umarım bizim için de ilham verici olabilir. İlgililerin de böyle bir örneği değerlendirmesini umut ediyoruz. Almanya’daki ders kitabı yayıncılarının içerik geliştirme konusundaki hevesleri, Anja’nın da sonda söylediği gibi öğretmenlere eğitim verecek
şekilde ilerlemiş durumda. Bizde ders kitabını devlet üretiyor ve ürettiriyor. Yardımcı ders
kitabına gerek olmadığı ve piyasadan kaldırılacağı belirtiliyor. Ancak, Anja’nın sunumunda
da gördüğümüz gibi Almanya’da bile %30-%40 seviyesinde bir yardımcı ders kitabı pazarı
var. Umarım bu bizler için iyi örnek olacaktır. Yine okuma kültürüyle ilgili futbol örneği için
çok teşekkür ediyoruz. Umarım biz de kitap okumayı, özellikle erkek çocuklar gibi bu konuda çok isteksiz olan ve zorlamaya ihtiyaç duyan gruplara sevdirmek için benzer projeler
yapabiliriz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Panelin altyazılı videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=sQAZVJJgN4M
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