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1.Eğitim nedir?

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı 

olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına uygun ) 

değişme meydana getirme sürecidir.’’





3. Başarı nedir?

"İstenilen bir sonucu elde etmektir."



4.Başarı değerlendirmesi nedir?

Gerçek başarı ile istenilen başarı arasında 

açıklığı belirlemeye yarayan bir süreçtir.  

5.  Başarı Değerlemesini Etkileyen 

Faktörler nelerdir?

 a-) Neyin ölçüleceği

 b-) Değerlendirmenin ne zaman yapılacağı

 c-) Değerlemeyi kimin yapacağı



 6. PISA nedir?

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Program 

(Program for International Student Assessment)

 PISA projesi şimdiye kadar üçer yıllık üç dönem halinde ve 
matematik, fen bilimleri, okuma becerileri olmak 
üzere üç alanda planlanmıştır.

 PISA projesi  ilk defa 1997 - 2000 yıllarını  kapsayan I. 
döneminde (First cycle) uygulamaya geçmiştir,            
Ülkemiz bu değerlendirmeye katılmamıştır.

 Ülkemizin de katıldığı PISA II. Dönem (Second Cycle) 
projesi 2000 - 2003 yıllarını kapsamaktadır. Bu 
dönemde ağırlıklı alan matematik olmak üzere fen 
bilimleri, okuma ve problem çözme alanlarında öğrencilerin 
bilgi ve becerileri ölçülmüştür. Bu projeye Türkiye dahil 41 
ülke katılmıştır.Bu ülkelerden otuzu OECD (Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilâtı) üyesi, on biri ise üye olmayan ülkelerdir.



7. PISA projesinin uygulanması niçin 

önemlidir?

 Öğrencilerin, okuldan mezun olduklarında, günlük 

hayatta karşılaşacakları durumlarla başa çıkma 

konusunda ne kadar hazırlıklı olduklarının ortaya 

koyması;

 Zaman içerisinde geliştirilmesi gereken alanların 

belirlenmesi amacıyla okullar,eğitim sistemleri ve 

hükümetler tarafından kullanılması.

 Farklı ülkeler arasında öğrenci performansları ve 

öğrenme ortamlarının karşılaştırılmasına olanak 

sağlanması gibi amaçları gerçekleştirmek için 

kullanılmaktadır.

















8.  Eğitim ve Ekonomi Arasındaki İlişki Nedir?

 Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini 

belirleyen en önemli faktörlerden biri de eğitimdir. 

 Eğitim, bireylere sağladığı özel yararlar yanında, toplumsal 

açıdan yaratmış olduğu dışsallıklar nedeniyle de ülkelerin 

ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. 

 Bireylerin eğitim seviyesi yükseldikçe nitelikli işgücü darboğazı 

aşılmakta, bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanmaktadır. 

 Eğitim düzeyi artan toplumlarda yönetim daha demokratik bir 

nitelik kazandığı, ekonomik ve siyasal istikrarı sağlamak 

kolaylaştığı ve suç işleme oranları düştüğü için, eğitime yapılan 

yatırımların geri dönüş hızı fiziksel sermaye 

yatırımlarınınkinden daha yüksek olmaktadır. 

 Eğitime yapılan harcamalar uzun dönemde bir yatırım 

harcaması olarak yarattığı artan getiri nedeniyle ekonomik 

kalkınmayı hızlandırmaktadır.





 Ekonomik büyüme ile eğitimi ilişkilendiren pek çok 

teorik çalışma (Uzawa, 1965; Lucas, 1988; Romer, 1986, 1990; 

Barro, 1991; Barro ve Lee, 1993, 1994; Barro ve Sala-i Martin, 1995) 

yapılmıştır. 

 ''Yıllardır yapılan bu çalışmalar, uzun dönem 

ekonomik büyümeyi açıklamada beşeri sermayenin 

önemini ortaya koymuştur. ''

 Lucas (1988)’e göre, ''Sürdürülebilir büyüme beşeri 

sermaye birikiminin sonucudur ve eğitim ise 

beşeri sermaye birikimini belirleyen temel 

unsurdur. ''



9. Eğitim-Devlet İlişkisi Nedir?

 Eğitimin, bir ülkenin amaçları ve izlediği 

stratejik yol ile çok yakından alakası vardır. 

Tayin edilen stratejik amaçlar çerçevesinde 

eğitim politikası ülke çapında şekillenecektir.

 ''Eğitim kişilere ve ailelere sağladığı özel 

yararlar yanında topluma da önemli yararlar 

sağlamaktadır (Stevens ve Weale, 2003:5). Bu nedenle 

eğitim yarı kamusal bir mal olarak kabul 

edilmektedir''



10.Eğitimin işlevi nedir?
 Eğitim, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi suretiyle 

emeğin verimliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır.  Eğitim 
kurumları emeğin verimliliğini artırmaktadır.               Buna bağlı 
olarak üretim artmaktadır.

 Potansiyel yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesini 
sağlamaktadır.

 İnsanların, iktisadi büyüme ile yakından ilintili iş fırsatlarındaki 
değişimlere uyum sağlama yeteneklerini arttırmasıdır. 

 Eğitim kurumları öğrencilerini öğretim elemanı olarak da 
yetiştirmek suretiyle üretim için gerekli bilgilerin kuşaktan kuşağa 
aktarılmasını sağlamaktadır.

 Gelişmekte olan ekonomilerde eğitim yolu ile halkın yüksek bilgi 
ve beceri kazanması hızlı ekonomik büyümenin gerçekleşmesini 
sağlamaktadır

 Ayrıca: Hemen hemen bütün ülkelerde bir sosyal sınıftan 
diğerine geçişi sağlayan en önemli faktör eğitimdir.



11. Eğitime ayrılan ödenek bakımından                             

Fransa-Türkiye Karşılaştırması















12. Sonuç:

 Ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile nüfusun eğitim 
düzeyi arasında doğru orantı vardır. Yeterli 
sermaye ve kaynakları olmasına rağmen yine de 
kalkınamamış olan ülkelerin geri kalmışlıklarının 
asıl nedeni nüfusun eğitim düzeyinin çok düşük 
olmasıdır. 2. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda bu 
ülkede yaşanmaz denilen Almanya ekonomik bir 
atılım yapabilmiş ise bunu savaş sonrası ülkeye 
dönen on milyondan fazla iyi yetişmiş teknik insan 
gücüne borçludur. Aynı gerekçe Japonya ve İsrail 
için de geçerlidir.



 İster ilköğretim ister ortaöğretim isterse yüksek 
öğretim olsun eğitime ne kadar ekonomik destek 
sağlarsanız o kadar başarı oranı artacaktır. Bu tespit 
yüzde yüz geçerli değildir. Ama çoğunlukla böyledir. 
Dünyaya ve ülkemizdeki örneklerine bakacak olursak 
istatistiki veriler hep bu doğrultudadır. Başarı kavramını 
sorgulamak gerekir. Ülkemizde başarı denildiği zaman 
öğrencinin akademik başarısı akla gelmektedir. Öğrenciyi 
hayata hazırlayan unsurları hep göz ardı edildiği için 
eğitimde istenilen sonuca bir türlü ulaşılamamaktadır. 
Öncelikle öğrenci başarısı insani meziyetleri bünyesinde 
barındırıp barındırmadığıyla ilgili olmalıdır.Akabinde 
akademik başarı gelmelidir.Yukarıdaki istatistiki veriler 
ışığında Eğitim Sistemimiz yeniden sorgulanmalı ve 
temeline ‘Bilimsel Düşünce’ oturtulmalıdır. Böylece 
eğitiminin sonuna gelen bir birey olayları neden-sonuç 
ilişkisi çerçevesinde akıl süzgecinden geçirip tarafsız bir 
şekilde analiz ederek ‘analitik düşünebilme’ sürecini 
tamamlamış olacaktır.



 Eğitim aynı zamanda teknolojik ilerlemenin de 
belirleyicisidir. Eğitim bilimsel araştırmaları 
özendirmekte, bilginin yeni nesillere aktarılmasını 
sağlamaktadır. Günümüzde gelişmiş ve az gelişmiş 
ülkeler arasındaki en önemli ayrıcalık eğitim ve 
bilgidir. Eğitimde geri kalan bir ülke bütün alanlarda 
geri kalmaya mahkûmdur.Eğitim iktisadi kalkınmada 
lokomotif güç olup, iyi eğitilmiş insan gücüne sahip 
olan ülkeler daha hızlı kalkınmaktadır. Eğitim 
toplumsal barış ve düzeni sağlamakla kalmayıp aynı 
zamanda toplum ve uygarlığın gelişmesinde ve 
iktisadi kalkınmanın sağlanmasında da önemli rol 
oynamaktadır.Eğitim ile kalkınma arasında çok sıkı 
bir ilişki olup, eğitim için gerekli koşullar 
oluşturulmadan  iktisadi kalkınma gerçekleştirilemez.
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