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2030 Eğitim Incheon Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi kapsamında, “SKA 4 ve eğitimle ilgili diğer SKA’Ların raporlama ve izleme 
mekanizması” olarak tanımlanan Küresel Eğitim İzleme Raporu, “tüm ilgili paydaşları genel olarak SKA’ların takip edilmesi 
ve izlenmesi çerçevesindeki taahhütleri bağlamında hesap verebilir kılmaya yönelik ulusal ve uluslararası stratejilerin 
uygulanışını raporlama” sorumluluğuna sahiptir. Bu rapor, UNESCO’nun ev sahipliği yaptığı, bağımsız bir ekip tarafından 
hazırlanmaktadır.

Raporda yer alan gösterimler ve materyallerin sunumu; bir ülkenin, bölgenin, şehrin, alanın veya bölgedeki otoritelerin yasal 
statüsüne ya da sınırlarına ilişkin UNESCO’nun herhangi bir görüşünü yansıtmaz.

Küresel Eğitim İzleme Raporu ekibi; bu kitapta yer alan bilgilerin seçilmesinden ve sunumundan sorumludur. Burada ifade 
edilen görüşler; çalışmanın yazarlarına ait olup UNESCO’nun görüşlerini yansıtmayabilir ve Kuruluş açısından bağlayıcı 
değildir. Raporda dile getirilen görüşlerin ve fikirlerin genel sorumluluğu, bu raporu hazırlayan ekibin Direktörüne aittir. 

Küresel Eğitim İzleme Raporu ekibi
Direktör: Manos Antoninis 
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Stipanovic, Morgan Strecker, Rosa Vidarte and Lema Zekrya.

Araştırmacılar: Madhuri Agarwal, Gabriel Badescu, Donny Baum and Enrique Valencia-Lopez

Küresel Eğitim İzleme Raporu bağımsız ve yıllık bir yayındır. Bir dizi devlet, çok taraflı kuruluş ve özel vakıf bu raporun 
hazırlanmasına mali katkı sağlamaktadır. Yayının hazırlanması UNESCO tarafından kolaylaştırılarak desteklenmektedir. 

Sürdürülebilir 
Kalkınma
Amaçları

Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve

Kültür Örgütü

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

4

K Ü R E S E L EĞ İ T İ M  İ Z L E M E  RA P O R U  2 0 2 0Ö Z E T
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Eğitimi herkes için evrensel bir hak ve bir gerçeklik haline getirmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Hızla 
değişen dünyamız, teknolojik bozulmadan iklim değişikliğine, çatışmaya, insanların zorla yer değiştirmesine, 
hoşgörüsüzlüğe ve nefrete kadar eşitsizlikleri daha da genişleten ve önümüzdeki on yıllar boyunca etki yaratacak 
büyük zorluklarla karşı karşıyadır. COVID-19 salgını, bu eşitsizlikleri ve toplumlarımızın kırılganlığını daha da 
ortaya çıkardı ve derinleştirdi. Ortak insanlığımızı tehdit eden uzun süreli toplumsal sorunları azaltmaya yardımcı 
olarak, en savunmasız ve dezavantajlı durumda olanları desteklemek için her zamankinden daha fazla kolektif bir 
sorumluluğumuz var. 

2020 Küresel Eğitim Raporu’nda bu zorluklar göz önünde bulundurularak eğitimde kapsayıcılığın her zamankinden 
de önemli olduğuna dair mesajlar veriliyor. Eğitim fırsatlarının eşit bir şekilde dağıtılmaya devam ettiği konusunda 
uyarıda bulunuluyor. Kaliteli eğitimin önündeki engeller, birçok öğrenci için hala çok yüksektir. COVID-19 salgınından 
önce bile, her beş çocuktan, ergenden ve gençten biri eğitim sisteminden bütünüyle dışlanmış durumdaydı. 
Damgalamalar, kalıpyargılar ve ayrımcılık; milyonlarca öğrencinin daha sınıflarda yabancılaştığı anlamına 
gelmektedir.

Mevcut kriz, bu çeşitli dışlanma biçimlerini daha da devam ettirecektir. Küresel öğrenci nüfusunun yüzde 90’ından 
fazlasının Covid-19 ile ilgili okul kapanışlarından etkilenmesiyle, dünya, eğitim tarihinde eşi benzeri görülmemiş 
bir aksamayla karşı karşıyadır. Sosyal ve dijital ayrımlar, en dezavantajlı durumda olanları öğrenme kaybı ve okulu 
bırakma riskine soktu. Geçmişteki salgınlardan alınan dersler (Ebola gibi); sağlık krizlerinin pek çok kişiyi, özellikle de 
çoğu asla okula dönemeyen en yoksul kızları geride bırakabileceğini göstermiştir. 

Bu raporda, eğitim alanındaki tüm aktörlere sunulan temel öneri; kapsayıcı eğitim anlayışını kimliklerinden, etnik 
kökenlerinden veya beceri düzeylerinden bağımsız olarak tüm öğrencileri içerecek şekilde genişletmeleridir. Zira şu 
an kapsayıcı eğitim sistemlerini yeniden inşa etmek için çok doğru bir zamandayız.

Raporda dışlanmışlığın farklı biçimleri, bunlara nelerin neden olduğu ve bu konuda neler yapabileceğimiz tespit 
ediliyor.

Dolayısıyla ileride toplumların daha dayanıklı ve eşitlikçi hale getirilmesi için eylem çağrısında bulunuluyor. Daha 
kaliteli veriler toplamanın önemi de vurgulanıyor. Zira daha kaliteli veriler toplanmadığı takdirde, sorunun gerçek 
kapsamını anlamamız ya da ölçmemiz mümkün değil.  Şu anda yürürlükte olan etkili politika örneklerinden 
yararlanarak kesişen dezavantajları ele almak için hep birlikte çalışarak kamu politikalarını daha kapsayıcı hale 
getirmemiz için de çağrıda bulunuluyor. COVID-19 krizine müdahale ederken bakanlıkların ve kamu kurumlarının bu 
kapasiteye sahip olduğunu gördük.

Bu rapordan yararlanarak ileride izlememiz gereken yolu daha iyi anlayabiliriz. UNESCO, hep birlikte, dünyanın 
ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerini geliştirmek ve eğitimin hiç durmamasını sağlamak için devletlere ve eğitim 
topluluğuna yardım etmeye hazırdır.

Halihazırdaki güçlüklerin üstesinden gelerek kapsayıcı eğitime doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu, tartışmaya açık 
olmayan bir gereklilik ve harekete geçmeme gibi bir seçeneğimiz yok.  

Audrey Azoulay
UNESCO Genel Direktörü

Önsöz
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Eğitim; sosyal uyum içinde çeşitliliklerin kucaklanarak görüş farklılıklarının özgürce ifade edilebildiği ve çok sesliliğin 
sağlanabildiği kapsayıcı ve demokratik toplumların inşa edilmesine katkıda bulunur. 

Bu yılki Küresel Eğitim İzleme Raporu bize eğitim sistemlerinin, sadece eğitim sistemini oluşturanların yaptığı kadar 
kapsayıcı olduğunu hatırlatmaktadır.  Bu sistemler ve bağlamları da dezavantajlara yol açabilir. İnsanların ihtiyaçları 
hesaba katılmadığında dezavantajlar ortaya çıkar.

Eğitimde kapsayıcılık; her öğrencinin kendisine değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissetmesini sağlamak ve açık 
bir aidiyet duygusundan yararlanabilmesiyle ilgilidir. Yine de kapsayıcılık idealinin önünde pek çok engel bulunur. 
Ayrımcılık, kalıpyargılar ve yabancılaşma çok sayıda bireyin dışlanmasına yol açmaktadır. Bu dışlama mekanizmaları; 
toplumsal cinsiyet, konum, zenginlik, engellilik, etnik köken, dil, göç, yer değiştirme, cinsel yönelim, hapsedilme, 
din ve diğer inançlardan ve tutumlardan bağımsız olarak temelde aynıdır.

Rapor bize kapsayıcılığın temelini oluşturması gereken herkese erişimin sağlanması da dahil olmak üzere devam 
eden ve rahatsız edici eğitim eşitsizliklerini hatırlatıyor. Ama “istisnasız herkes için eğitim’ yaklaşımı, çocukları 
damgalayan etiketlerin bir kenara bırakılmasını da gerektirir. Bu tür etiketlere dayanan eğitim yaklaşımlarının 
benimsenmesi; çeşitli eğitim yaklaşımlarının tüm çocuklara sağlayabileceği faydaların ihmal edilmesine yol açar ve 
çocukların potansiyellerini sınırlandırır.

Dolayısıyla eğitim sistemlerinin nasıl tasarlandığı büyük bir öneme sahiptir. Ülkeler; eğitim sistemlerinin doğru yolda 
gidip gitmediğini belirlemek için hangi faktörlerin önemli olduğunu seçebilirler. Kapsayıcılık gündemini parça parça 
ele almayı tercih edebilirler ya da tüm zorlukları hep birlikte de ele alabilirler.

Kapsayıcılık idealine ulaşılmasıyla ilgili çelişkiler ve gerilimler bulunur. Şu an bulunduğumuz durumdan, ciddi engellere 
sahip öğrenciler de dahil olmak tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan sistemlere doğru ilerlemek, küçük bir adım 
değildir, hatta imkânsız bile olabilir. Bu raporda, tam kapsayıcılık idealinin bazı dezavantajlarının bulunabileceği de 
inkâr edilmemektedir. Kapsayıcılık yönündeki iyi niyetli çabalar; uyum sağlamak, grup kimliklerini yıpratmak ve dilleri 
engellemek konusunda bir zorlamaya dönüşebilir.  Kapsayıcılık adına, dışlanmış bir grubu tanımak ve onlara yardım 
etmek, aynı zamanda onları marjinalleştirebilir. Hem ayrımcılık temeline dayanan eğitim sistemlerini dönüştürmek 
isteyen zengin ülkeler hem de sıfırdan kapsayıcı bir sistem oluşturmak isteyen için yoksul ülkeler için uygulamada 
değişimin hızına karar verilmesi ile ilgili de zorluklar vardır.

Raporda, bu zorluklar da göz önünde bulundurularak, kapsayıcı eğitimin izlenmesi için gerekçe aramanın gerekli olup 
olmadığı da sorulmaktadır.  Kapsayıcı eğitimin yararlarının tartışılması, Apartheidin ya da köleliğin kaldırılmasının 
yararlarını tartışmaya eşdeğer bir tartışma olarak görülebilir. Eğitimde kapsayıcılık; bir süreçtir, bir son nokta 
değildir. Bu yolculukta, birçok değişim ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir. Öğretmenler tarafından yapılan jestler, okul 
müdürlerinin eğitim ortamları için oluşturdukları etik ilkeler, ailelerin okul tercihleri konusunda kararları ve bir toplum 
olarak gelecekten ne beklediğimize ilişkin kararlar bağlamında değişiklikler sağlanabilir. 

Kapsayıcılık, sadece politika yapıcıların tercihi değildir. Yukarıdan dayatılan asla işe yaramaz. Bu nedenle, raporda 
okuyucular olarak size sorulan soru, mevcut zihniyete meydan okumaya hazır olup olmadığınız ve eğitimin herkes 
için olduğuna karar vermeye ve herkesi kapsayıcı olması için çalışmaya hazır olup olmadığınızdır. 

Right Honourable Helen Clark
Chair of the GEM Report Advisory Board

Önsöz
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T E M E L  M E S A J L A R
Kimlik, köken ve beceri düzeyi; eğitim fırsatlarını belirlemektedir.

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yüksek gelirli ülkelerde, her 100 zengin gence karşılık sadece 18 yoksul genç 
ortaöğretimi tamamlamaktadır. Çoğu Sahraaltı Afrika’da bulunan 20’yi aşkın ülkede, kırsal bölgelerdeki 
neredeyse hiçbir yoksul genç kız, ortaöğretimi bitirmemektedir.

Ayrımcılık, kalıpyargılar ve damgalama mekanizmaları; dışlanma riski olan tüm öğrenciler için 
benzerlik gösterir.

Ülkelerin %68’i kapsayıcı eğitim tanımına sahipken, bu tanımların sadece %57’si dışlanan birden fazla 
marjinalleşmiş grubu kapsamaktadır.

Veri toplama alanındaki ilerlemelere rağmen, pek çok ülkede, geride bırakılan çocuklar hakkında 
hâlen veri toplanmamakta, rapor edilmemekte veya kullanılmamaktadır.

2015’ten beri küresel nüfusun %13’ünü temsil eden ülkelerin %41’i temel eğitim göstergeleri hakkında 
ayrıştırılmış veriler sağlayan hanehalkı araştırmalarına sahip değildir. En düşük kapsama alanına sahip bölge 
Kuzey Afrika ve Batı Asya’dır. Çocuk İşleyiş Modülü’nü kullanan 14 ülkeden alınan güncel veriler; engelli 
çocukların, okul dışında kalan çocuk nüfusunun %15’ini oluşturduğunu göstermektedir. Engelli çocuklar, 
karmaşık bariyerlerle karşı karşıyadır. Duyusal, fiziksel veya zihinsel engeli olan çocukların; engeli olmayan 
akranlarına kıyasla hiç okula gitmeme ihtimali 2.5 kat daha fazladır.

Öğrenmeyle ilgili küresel rakamlar, en dezavantajlıların ne durumda olduğunu gizliyor.

Uluslararası bir değerlendirme olan PISA’da okuma konusunda asgari yeterliliği elde eden orta gelirli ülkelerdeki 
15 yaşındakilerin payı, 2003 ile 2018 arasında %53’te sabit kaldı. Bu gizlenme, çoğunlukla dezavantajlı arkaplanı 
olanlardan olmak üzere 15 yaşındaki çocukların okuldaki payı, dönem içinde yüzde 25 puan arttığı için 
ilerliyor. Bununla birlikte, ilerleme hızı hedefe ulaşmak için yetersizdir. Ek olarak, yeterlilik olduğundan fazla 
gösterilebilir: Çoktan seçmeli sorularda rastgele tahmin etmekten daha iyi olmayan öğrencilerin dörtte üçü 
Latin Amerika’daki 15 ülkenin bölgesel değerlendirmesinde okuma konusunda yetkin kabul edildi. 

Milyonlarca insan öğrenme fırsatını kaçırmaktadır.

Orta gelirli ülkelerde, son 15 yılda yüzde 25 oranında bir artış sağlanmasına rağmen, 15 yaşına kadar çocukların 
sadece dörtte üçü okuldadır. Bu çocukların sadece yarısı temel konuları öğrenmektedir. Söz konusu oran, uzun 
bir süre boyunca sabit kalmıştır. Öte yandan, birçok değerlendirmede öğrencilerin başarı düzeyi gerçekte 
olduğundan fazla gösterilmektedir: Latin Amerika’daki 15 ülkede çoktan seçmeli sorularda rastgele tahmin 
etmekten daha iyi düzeyde olmayan öğrencilerin dörtte üçü, bölgesel bir değerlendirmede okuma testinde 
yeterli kabul edilmiştir.
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Eğitime kapsayıcılığın önündeki en önemli engel, bunun mümkün olduğuna veya arzulanabilir bir 
durum olduğuna inanç duyulmamasıdır.

2018’de çoğunluğu üst-orta ve yüksek gelirli 43 ülkede her üç öğretmenden biri, öğretim şekillerini öğrencilerin 
kültürel çeşitliliğine göre ayarlamadıklarını bildirmiştir.

Bazı ülkeler kapsayıcılığa geçiş yaparken, eğitimde ayrım hâlen yaygındır.

Engelli öğrenciler bağlamında, ülkelerin %25’inin kanunlarında (Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de %40’ından 
fazla) ayrı ortamlarda eğitime, %10’unun kanunlarında entegrasyona ve %17’sinin kanunlarında kapsayıcılığa 
ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Geri kalan ülkelerde, engelli çocukları ayırma veya kaynaştırma 
yaklaşımlarının bir kombinasyonu uygulanmaktadır.  OECD ülkelerinde, tüm göçmen öğrencilerin üçte ikisi, 
öğrencilerin en az yarısının göçmen olduğu okullara gitmektedir.

Finansman, en çok ihtiyacı olanları hedeflemelidir.

32 OECD ülkesinde, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı okulların ve sınıfların daha az nitelikli öğretmenlere 
sahip olma ihtimali daha yüksektir. 1990’lardan bu yana Latin Amerika’da şartlı eğitim yardımları; eğitim 
düzeyini 0,5 ila 1,5 yıl arttırmıştır. Her dört ülkeden birinde, marjinalleşmiş grupların yükseköğretime 
erişmelerine destek sağlayan, olumlu bir eylem programı bulunmaktadır. Düşük ve düşük orta gelirli ülkelerin 
yaklaşık %40’ı, COVID-19 krizi sırasında eğitimin dışında kalma riski olan öğrencileri desteklemek için herhangi 
bir önlem almamıştır.

Öğretmenler, öğretim materyalleri ve öğrenme ortamları; genellikle çeşitliliğin faydalarını göz 
ardı ederler.

48 eğitim sistemindeki öğretmenlerin yaklaşık %25’i özel gereksinimleri olan öğrencilere eğitim vermek için 
mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarını bildirmektedir. Sadece 41 ülke, işaret dilini resmi bir dil olarak kabul 
etmektedir. Avrupa’daki 49 ülkeden 23’ü müfredatlarında cinsel yönelim ve cinsel kimlik konularını doğrudan 
ele almamaktadır. 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 4 (SKA 4) ‘kapsayıcı, 
eşitlikçi ve kaliteli eğitim’ sağlama ve ‘herkes için yaşam 

boyu öğrenmeyi’ teşvik etme taahhüdü, Birleşmiş Milletler 
(BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin geride 
kimseyi bırakmama taahhüdünün bir parçasıdır.  Gündem, 
“en dezavantajlı konumdaki insanların ihtiyaçlarının 
karşılandığı adil, eşitlikçi, hoşgörülü, açık ve sosyal olarak 
kapsayıcı bir dünya”  vadetmektedir.

Sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler; eğitimde 
kapsayıcılığın ve eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları 
tamamlayabilir veya bunlara köstek olabilir. Öğrenen 
çeşitliliği bir sorun olarak değil, bir meydan okuma olarak 
görülürse, eğitim kapsayıcı toplumlar için temel bir giriş 
noktası sunar: bireysel yetenekleri her şekil ve biçimde 
belirlemek ve gelişmesi için koşullar yaratmak. Ne yazık 
ki, dezavantajlı gruplar, müfredattan dışlanmaya, alakasız 
öğrenme hedeflerine, ders kitaplarında kalıp yargıların 
bulunmasına, kaynak tahsisinde ve değerlendirmelerde 
ayrımcılığa, şiddete tolerans göstermeye ve ihtiyaçların 
ihmal edilmesine yol açan iyi kötü kararlar yoluyla eğitim 
sistemlerinden uzak tutulur ya da uzaklaştırılır.

Siyaset, kaynaklar ve kültür gibi bağlamsal faktörler 
nedeniyle, kapsayıcılık konusunda karşılaşılan güçlükler, 
ülkeler veya gruplar arasında farklılık gösterebilmektedir. 
Gerçekte, bağlam ne olursa olsun, güçlük aynıdır. Eğitim 
sistemleri engelleri aşmak, başarıyı artırmak ve öğrenmeyi 
geliştirmek için her öğrenciye saygılı bir şekilde muamele 
etmelidir.  Sistemler, eğitim müdahalelerinin planlanmasını 
ve sunulmasını kolaylaştırma bahanesiyle benimsenen 
bir uygulama olan öğrenenleri etiketlemeyi bırakmalıdır. 
Kapsayıcılık, gruplar ayrı ayrı ele alınarak sağlanamaz 
(Şekil 1). Öğrencilerin birden fazla kesişen kimlikleri vardır. 
Ayrıca, hiçbir özellik, önceden belirlenmiş herhangi bir 
öğrenme becerisi ile ilişkilendirilmemektedir.

EĞİTİMDE KAPSAYICILIK HER ŞEYDEN 
ÖNCE BİR SÜREÇTİR 
Kapsayıcılık, herkes içindir. Kapsayıcı eğitim; genellikle 
engelli insanların ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmekte, özel 
eğitim ve genel eğitim arasındaki ilişki bağlamında 
düşünülmektedir. 1990’dan bu yana, engellilerin 
mücadelesi; eğitimde kapsayıcılık konusunda küresel bakış 
açısını şekillendirmiş ve 2006 tarihli BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nde (EHS) yer alan Madde24 kapsamında 
kapsayıcı eğitim hakkının tanınmasını sağlamıştır. Bununla 
birlikte, 2016 yılında tanınan söz konusu maddeye ilişkin 
4 No’lu Genel Yorumda kapsayıcılık daha geniş bir kapsamla 
kabul edilmiştir. Aynı mekanizmalar; sadece engellileri değil, 
cinsiyetleri, yaşları, konumları, yoksullukları, engellilikleri, 
etnik kökenleri, dilleri, dinleri, göç veya yer değiştirme 
durumu, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri, hapis 
durumları, inanç ve tutumları nedeniyle diğer insanları 
da dışlar. Bu, Covid-19 salgınının da ortaya çıkardığı gibi, 

ŞEKİL 1 : 
Tek ortak özelliğimiz, farklılıklarımızdır.

100 çocuk içinde,...

Bu çocukların bir engeli  olabilir. 

Geri kalanı içinde bu çocukların özel 
eğitim ihtiyacı olabilir

Geri kalanı içinde bu çocuklar göçmen, ülke  
içinde yerlerinden edilmiş 
kişiler ya da mülteci olabilir. 

Geri kalanı içinde bu çocuklar; etnik, dini veya 
dilsel azınlığa ya da yerli grubuna 
mensup olabilir. 

Geri kalanı içinde, bu çocuklar, ücra kırsal 
bölgelerde yaşıyor olabilir. 

Geri kalanı içinde, bu çocuklar, 
bir ırk veya kast gibi başka 

bir marjinalleşmiş gruba mensup olabilir. 

Geri kalanı içinde, bu çocuklar, kız çocukları olabilir.

Geri kalanı içinde, bu çocuklar, 
LGBT olabilir.

Geri kalanı içinde, bu çocuklar 
belki de  yoksul olabilir.

Ya sonuncu? 
O, burada yeni!

Geri kalanı içinde, bu çocuklar; 
obez olabilir, depresyonda olabilir, okuldan sonra 

çalışıyor olabilir,  sınıfın düzenini bozuyor olabilir, 
öksüz ya da yetim olabilir,  suç işlemiş olabilir, solak 

olabilir, astımlı olabilir, alerjiye sahip olabilir.
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ihtiyaçlarının çeşitliliğini ve çokluğunu dikkate almayan bir sistem ve bağlamdır. Kuralları belirleyen, normallik 
tanımını yapan ve farklılığı bir sapkınlık olarak algılayan toplum ve kültürdür. Katılımın ve öğrenmenin önündeki 
engeller kavramı, özel gereksinimler kavramının yerine geçmelidir.

Kapsayıcılık bir süreçtir.  Kapsayıcı eğitim, sosyal içerme hedefine ulaşılmasına katkıda bulunan bir süreçtir. 
Eşitlikçi eğitimin tanımlanması için ‘eşitlik’ ve ‘hakkaniyet’ arasında bir ayrım yapılması gerekir Eşitlik bir durumdur 
(ne): girdilerde, çıktılarda veya sonuçlarda gözlemlenebilen bir sonuçtur. Hakkaniyet ise bir süreçtir (nasıl): eşitliği 
sağlamaya yönelik eylemlere işaret eder. Kapsayıcı eğitimi tanımlamak güçtür, çünkü süreç ve sonuç iç içe geçmiştir. 
Bu raporda, kapsayıcılığın çeşitliliği kucaklayan ve aidiyet duygusunu geliştiren, her insanın değere ve potansiyele 
sahip olduğuna dair inancı pekiştiren; kökeninden, beceri durumundan veya kimliğinden bağımsız olarak herkese 
saygı duyulması gerektiği anlayışına dayanan bir süreç olarak düşünülmesi gerektiğini savunulmaktadır.

SONUÇ OLARAK EĞİTİMDE KAPSAYICILIK: HERKES İÇİN EĞİTİMLE BAŞLAR
Yoksulluk ve eşitsizlik temel engellerdir.  Aşırı yoksulluğu azaltma konusunda sağlanan ilerlemeye rağmen, 
Özellikle Asya’da yoksulluk; her 10 yetişkinden 1’ini, her 10 çocuktan 2’sini ve Sahraaltı Afrika’da her 10 çocuktan 
5’ini etkilemektedir. Gelir eşitsizliği; dünyanın bazı bölgelerinde artmaktadır ya da düşüyorsa bile ülkeler arasında 
ve ülkeler içinde kabul edilemez derecede yüksektir. Temel insani gelişim sonuçları da eşit olmayan şekilde 
dağıtılmaktadır. 30 düşük ve orta gelirli ülkede, hanelerin en yoksul %20’lik dilimindeki ailelere mensup 5 yaşın 
altındaki çocukların %41’i kötü beslenmektedir. Bu oran, en zengin %20’lik dilimde olanların iki katıdan fazladır. 
Bu durum, eğitimden yararlanma fırsatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.

Eğitime katılım alanındaki ilerleme durmuştur. Tahmini hesaplamalara göre, 258 milyon çocuk, ergen ve genç, 
veya toplamın %17’si okul dışındadır (Şekil 2). Devam oranlarında gelir eşitsizlikleri büyüktür: 65 düşük ve orta 
gelirli ülke içinde, en yoksul ve en zengin ülkeler arasındaki devam oranlarındaki ortalama fark hanelerin %20’sinde 
ilkokul çağındaki çocuklar için yüzde 9, ortaokul çağındaki gençler için yüzde 13 ve lise çağındaki gençler için yüzde 
27’dir. En yoksulların sınıf tekrarlama ve okulu erken bırakma ihtimalleri daha fazla olduğundan, okul tamamlama 
oranlarında gelir farklılığı daha da yüksektir: İlkokul için yüzde 30, ortaokul için yüzde 45 ve lise için yüzde 40.

ŞEKİL 2: 
250 milyon çocuk, ergen ve genç okulda değil.  

a. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar arasında okul dışı kalan 
çocukların, gençlerin ve ergenlerin oranı, 1990-2018 

b. İlkokul ve ortaokul çağında olan ve okul dışında kala  
çocuklar, ergenler ve gençler,1990-2018 
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GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig2
Kaynak: UIS veritabanı.
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Yoksulluk; katılımı, tamamlamayı ve öğrenme fırsatlarını 
etkiler.  Avrupa ve Kuzey Amerika hariç tüm bölgelerde, 
hanelerin en zengin %20’lik diliminden her 100 ergen 
ortaokula gidip mezun olurken en yoksul %20’lik dilimden 
87’si ortaokula gitmiş ve 37’si ortaokuldan mezun 
olmuştur. İkinci grupta en zengin %20’lik dilimden her 
100 ergenin yaklaşık 50’si okuma ve matematikte asgari 
yeterlilik elde etmiştir. (Şekil 3). Çoğu zaman dezavantajlar 
kesişmektedir. Eğitimden dışlanma ihtimali en yüksek 
olanlar, aynı zamanda dil, konum, cinsiyet ve etnik köken 
nedeniyle de dezavantajlı durumdadır. Verilere sahip 20’yi 
aşkın ülkede, kırsal bölgelerde yaşayan neredeyse hiçbir 
yoksul genç kız liseyi bitirmemiştir.

EĞİTİMDE KAPSAYICILIKLA İLGİLİ 
SONUÇLARI ELDE ETMEK GÜÇ OLSA 
DA BU BİR HAYAL DEĞİL, GERÇEKTİR
Eğitime evrensel erişim, kapsayıcılık için bir ön koşul 
olmakla birlikte, engelli öğrenciler ve dışlanma riski altında 
olan diğer dezavantajlı gruplar için eğitimde kapsayıcılığın 
tam olarak ne anlama geldiği konusunda tam bir uzlaşma 
bulunmaz.  

Engelli öğrenciler için kapsayıcılık, yerleştirmeden daha 
fazlası anlamına gelir. Engelli Hakları Sözleşmesi’nde 
engelli çocukların okullaşmasına odaklanılması, sayesinde, 
birçok ülkede engelli çocukları eğitimden dışlama ya da 
özel okullarda diğer çocuklardan ayırma veya onları ayrı 
sınıflara yerleştirme uygulamasından vazgeçildi. Bununla 
birlikte, kapsayıcılık, okul desteğinde ve okul ilkelerinde 
daha birçok değişikliği gerektirir. EHS’de engelliler için özel 
okulların sözleşmeyi ihlal ettiği iddia edilmemekle birlikte, 
Engelli Hakları Komitesi’nin son raporlarında bu yönde bir gidişata işaret edilmektedir.  Sözleşme; hükümetleri 
kapsayıcı eğitimin şekli konusunda serbest bırakmıştır ve kapsayıcılığın önündeki engelleri dolaylı olarak kabul 
etmiştir. Sözleşmenin taahhütlerine ters düşen ve birçok hükümet tarafından başvurulan dışlayıcı uygulamaların 
ortaya konması gerekir, ancak genel eğitim veren okulların ve eğitim sistemlerinin ne kadar esnek olabileceğine 
ilişkin sınırlar da kabul edilebilir ve edilmelidir.

Kapsayıcı eğitim, birden fazla amaca hizmet eder. Engelli çocukların aynı çatı altında diğer çocuklarla etkileşimini 
azami düzeye çıkarma amacı ile tüm çocukların öğrenme potansiyelini tam olarak kullanması (öğrencilerin en 
iyi öğrendiği her yerde) amacı arasında çatışmalar bulunabilir. Sistemin ideale doğru ne hızda ilerleyebileceği, 
geçiş döneminde neler olacağı; erken ihtiyaç tespiti, etiketleme ve damgalama arasındaki denge de göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar arasında yer alır.

Eşzamanlı olarak farklı hedeflere ulaşma çabaları, birbirini tamamlayabilir veya birbiriyle çelişebilir. Politika yapıcılar, 
yasa koyucular ve eğitimciler; kapsayıcılıkla ilgili hassas ve bağlamsal sorularla karşı karşıyadır. Eğitimde ayrıma 
dayanan hizmet sunma düzenini muhafaza etme konusunda çıkarı olan kişiler tarafından yapılan muhalefetin 
farkında olmalıdırlar. Aynı zamanda, hızlı bir değişimin sürdürülebilirlik potansiyeli de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu hızlı süreç, hizmet edilmesi amaçlanan kişilerin refahını olumsuz yönde etkileyebilir. Kapsayıcılık hedefine ulaşmak 
için yeterince hazırlanmayan, desteklenmeyen ve bu konuda hesap verme sorumluluğu bulunmayan genel okullara 
engelli çocukların yerleştirilmesi, dışlanma deneyimlerini yoğunlaştırabilir, okulları ve sistemleri daha kapsayıcı kılma 
eğilimine karşı direnci arttırabilir.

Tam kapsayıcılığın da bazı dezavantajları bulunabilir.  Bazı bağlamlarda, kapsayıcılık; bunu amaçlamasa da, uyum 
sağlama yönündeki baskıyı arttırabilir. Grup kimlikleri, uygulamalar, diller ve inançlar değersizleştirilebilir, tehlikeye 
girebilir, yok edilebilir ve dolayısıyla aidiyet duygusunu zayıflatabilir. Grubun kendi kültürünü koruma hakkı, 

ŞEKİL 3: 
Devam, mezuniyet ve öğrenim alanlarında büyük 
gelir eşitsizlikleri bulunur.
Seçilen ülkelerde devam, mezuniyet, okuma ve 
matematikte asgari yeterlilikte zenginlik parite 
endeksi, eğitim düzeyine göre,  2013-17.
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GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig3
Not: Örnekleme Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yüksek gelirli 
ülkeler dahil edilmemiştir.
Kaynak: Hanehalkı araştırmalardan (devam ve mezuniyet) ve 
UIS veirtabanından (öğrenme) yararlanan Küresel Eğitim İzleme 
Raporu ekibinin analizi.
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kendi kaderini tayin etme hakkı ve kendini temsil etme hakkı giderek daha fazla kabul görmektedir.  Önyargılar 
nedeniyle kapsayıcılığa karşı direnç gösterilebilir, ama sadece bir azınlığın belirli bir bölgede çoğunluk olduğunda 
kimlik muhafaza edilebileceği ve güçlenme sağlanabileceği yönündeki bir kavrayış da kapsayıcılığa karşı direnç 
gösterilmesine neden olabilir. Kapsayıcılık politikaları; bazı durumlarda, olumlu bir sosyal katılım sağlamaktan ziyade 
toplumsal dışlanmışlığı daha da arttırabilir.  Çoğunluğa maruz kalmak; hâkim önyargıları güçlendirerek azınlığın 
dezavantajlarını arttırabilir. Hedef odaklı yardım; damgalamaya, etiketlemeye ya da kapsayıcılığın istenmeyen 
şekillerine neden olabilir. 

Çelişkilerin çözümlenmesi için anlamlı bir katılım sağlanması gerekir.  Kapsayıcı eğitim; diyaloğa, katılıma ve 
açıklığa dayalı olmalıdır. Politika yapıcılar ve eğitimciler; uzun vadeli kapsayıcılık idealinden vazgeçmemeli veya 
ödün vermemeli; etkilenenlerin ihtiyaç ve tercihlerini göz ardı etmemelidir. Temel insan hakları ve ilkeleri; eğitimle 
ilgili kararlar için ahlaki ve politik temel sağlar, ancak kapsayıcılık idealine ulaşmak azımsanacak bir iş değildir. Yeterli 
ölçüde farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş destek sağlanması için azim, dayanıklılık/esneklik ve uzun vadeli bir 
bakış açısı gerekir. Bazı çocuklara uygun olan ve diğer çocukları uyum sağlamak zorunda bırakan bir eğitim sistemi 
tasarımından bir kararname ile kolay bir şekilde uzaklaşmak mümkün değildir. Yaygın tutumlar ve düşünce yapıları 
sorgulanmalıdır. Ciddi bir adanmışlığa ve kararlılığa rağmen, kapsayıcı eğitime giden yol çetin olabilir. Bu nedenle, 
bazı insanlar; kapsayıcı eğitim hedefine sınır getirilmesi gerektiğini savunur. Öte yandan, ileriye gitmenin tek yolu, 
engellerin farkında olmak ve onları ortadan kaldırmaktır.

IKapsayıcılık çeşitli yararlar da sağlar. Dikkatli planlama ve kapsayıcı eğitim hizmetleri; akademik başarı düzeyini 
arttırabilir, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyebilir, özgüvenin ve akran kabulünün artmasını sağlayabilir. Genel 
eğitim veren okullara ve sınıflara çeşitli öğrencilerin dahil edilmesi; damgalamayı, kalıpyargıları, ayrımcılığı ve 
yabancılaşmayı önleyebilir. Bunun yanı sıra, tek ve kapsayıcı bir eğitim sisteminde, paralel eğitim yapılarının ortadan 
kaldırılması ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması sayesinde verimlilik tasarrufları da elde edilebilir. 
Öte yandan, kapsayıcı eğitime ilişkin ekonomik gerekçeler, planlama için değerli olmakla birlikte, yeterli değildir. 
Çok az sayıda sistem, tam maliyetin hesaplanması için ideale yeterince yakındır ve nesillere yayılmaları sebebiyle 
faydaların hesaplanması güçtür.

Kapsayıcılık, ahlaki bir ön koşuldur. Kapsayıcı eğitimin faydalarını tartışmak, insan haklarının yararlarını tartışmaya 
benzer. Kapsayıcılık, sürdürülebilir toplumlar için ön şarttır. Eğitimin de ön koşuludur. Aynı zamanda adalete ve 
eşitliğe dayanan bir demokrasi için de büyük önem taşır. “Her öğrenci önemlidir ve eşit derecede önemlidir” ilkesi 
doğrultusunda, engelleri kaldırmak için sistematik bir çerçeve sağlar. Bunun yanı sıra, okulların tek bir boyutta 
değerlendirildiği ve kaynak tahsisinin performanslarıyla bağlantılı olduğu durumlarda eğitim sisteminin istisnalara ve 
dışlamalara izin verme eğilimlerini önler.

Kapsayıcılık, tüm öğrenciler için eğitimi iyileştirir. Son yıllarda, bir eğitim krizi anlatısı; düşük ve orta gelirli ülkelerde 
okul çağındaki çocukların çoğunluğunun temel becerilerde asgari yeterliliği elde etmediğine dikkat çekmiştir. 
Öte yandan, bu anlatı, en geride kalan ülkelerde eğitim sistemlerinin işlevsiz özelliklerini (dışlama, elitizm ve eşitsizlik 
gibi) göz ardı edebilmektedir. SKA 4 kapsamında ülkelere kapsayıcı eğitim sağlamaları için çağrıda bulunulması 
tesadüfi değildir.  Dışlanmışlığın kökeninde yatan engelleri ele almayan mekanik çözümler, sadece öğrenme 
sonuçlarını iyileştirme yönünde ilerleme sağlayabilir. Kapsayıcılık; öğretim ve öğrenim yaklaşımlarının temeli 
olmalıdır.

2020 Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda temel politika çözümleri, uygulamanın önündeki engeller, koordinasyon 
mekanizmaları, finansman kanalları ve kapsayıcı eğitimin izlenmesi ile ilgili sorular yöneltilmektedir. Mümkün olduğu 
ölçüde, bu soruların zaman içinde nasıl değiştiği de ele alınmaktadır. Öte yandan, kapsayıcılık kadar karmaşık bir 
alan, henüz küresel ölçekte yeterince belgelenmemiştir. Bu Raporda Afganistan’dan Zimbabve’ye kadar her ülkenin 
eğitime kapsayıcılıkla ilgili zorlukları nasıl ele aldığı hakkında bilgi toplanmaktadır. Sözü edilen bilgiler, yeni bir internet 
sitesi olan PEER’de mevcuttur. Ülkeler; bu internet sitesini deneyimlerini paylaşmak ve özellikle de bağlamların 
benzer olduğu bölgesel düzeyde birbirlerinden öğrenmek için kullanabilirler. Profiller, 2030’a kadar nitel ilerlemeyi 
gözden geçirmek için bir temel durum işlevi görebilir.

Raporda ülkelerin kapsayıcı eğitim hizmetleri sağlarken farklı bağlamlara sahip oldukları ve karşılaştıkları çeşitli 
güçlükler kabul edilmektedir. Eğitimden dışlanma riski olan çeşitli gruplar ve öğrencilerin özellikle de özelliklerinin 
kesiştiği durumlardaki engeller göz önünde bulundurularak dışlanmanın fiziksel, sosyal (kişiler arası ve grup 
ilişkilerinde), psikolojik ve sistemsel olabildiği gerçeği de kabul edilmektedir. Söz konusu güçlükler ilgili bölümlerdeki 
yedi unsur vasıtasıyla ele alınmaktadır. Diğer taraftan kısa bir bölümde, bu güçlüklerin Covid-19 bağlamında nasıl bir 
rol oynadığı vurgulanmaktadır.
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2 Kanunlar ve politikalar

Bağlayıcı yasal sözleşmelerde ve bağlayıcı olmayan bildirgelerde, kapsayıcılıkla ilgili uluslararası amaçlar dile 
getirilmektedir. 1960 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Sözleşmesi ve 1990 Herkes için Eğitim Dünya Bildirgesi 
Tayland’ın Jomtien ilçesinde kabul edilmiştir. Söz konusu belgelerde, eğitimde eşit muamele sağlamaları ve 
yeterince hizmet verilmeyen grupların eğitim fırsatlarına erişimi konusunda hiçbir ayrım yapılmamasını sağlayacak 
tedbirler almaları için ülkelere çağrıda bulunulmuştur.  1994 Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi, İspanya’nın Salamanca 
şehrinde kabul edilmiştir. Söz konusu çerçevede, tüm çocukların, “çocuğun engeli olmasa gideceği okula” devam 
etmesi gerektiği ilkesi ortaya konulmuştur. Bu ilke 2006 yılında bir hak olarak kabul edilmiştir. Söz konusu metinler, 
kapsayıcılık yönünde ilerleme sağlayan ulusal yasaları ve politikaları da etkilemiştir.

Kapsayıcı eğitimin ulusal tanımları genelde daha geniş kapsamlıdır. Bu Raporun analizi, ülkelerin %68’inin kapsayıcı 
eğitim yasalarını, politikalarını, planlarını ya da stratejilerini tanımladığını göstermektedir. Ülkelerin %57’sinde tüm 
dışlanan grupları içeren tanımlar bulunur. Ülkelerin %17’sinin kapsayıcı eğitim tanımı sadece engellileri veya özel 
gereksinimleri olan kişileri kapsamaktadır.

Yasalar, eğitim sisteminden dışlanma riski olan belirli grupları hedefleme eğilimindedir. Ulusal yasalarda genelde, 
tüm öğrencileri eğitim sistemine dahil etme anlayışı bulunmaz. Ülkelerin sadece %10’u genel veya kapsayıcı eğitim 
yasalarında tüm öğrenciler için kapsamlı hükümlere sahiptir.  Daha yaygın olarak, eğitim bakanlıkları tarafından 
oluşturulan mevzuatta belirli gruplar ele alınmaktadır. Tüm ülkeler arasında %79’u engelliler, %60’ı dilsel azınlıklar, 
%50’si toplumsal cinsiyet eşitliği ve %49’u etnik ve yerli gruplara atıf yapan yasalara sahiptir. 

Politikalar; genelde eğitimde kapsayıcılık konusunda geniş kapsamlı bir vizyona sahip olma eğilimindedir. Ülkelerin 
yaklaşık %17’si tüm öğrenciler için kapsamlı hükümler içeren politikalara sahiptir. Bu eğilim, bağlayıcılığı daha az olan 
metinlerde daha güçlüdür. Ulusal eğitim plan ve stratejilerinin %75’inde tüm dezavantajlı grupları kapsama niyeti 
beyan edilmektedir. Ülkelerin yaklaşık %67’sinin engelli öğrencilerin eğitime dahil edilmesiyle ilgili politikaları vardır ve 
bu politikalara ilişkin sorumluluk, eğitim bakanlıkları ve diğer bakanlıklar arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür.

Engelli öğrencilerin genel okullara devam edip etmemesi gerektiği konusunda yasalar ve politikalar farklılıklar 
göstermektedir. Ülkelerin %25’inin kanunlarında eğitimin ayrı alanlarda sağlanmasına ilişkin hükümler bulunur. 
Bu oran; Asya, Latin Amerika ve Karayipler’de %40’ı aşmaktadır. Ülkelerin yaklaşık %10’unun kanunlarında 
entegrasyon ve %17’sinin kanunlarında kapsayıcılık zorunludur. Geri kalan ülkelerde öğrencileri ayırmanın ve birlikte 
eğitimin çeşitli kombinasyonlarına başvurulmaktadır.  Politikalar kapsayıcı eğitime doğru yaklaşmaktadır: Ülkelerin 
%5’inde ayrı ortamda eğitim sağlanmasına için politika hükümleri bulunurken %12’si entegrasyonu ve %38’i 
kapsayıcılığı tercih etmektedir. Kanunlarda ve politikalarda dile getirilen iyi niyetlere rağmen, hükümetler, genelde 
bunların uygulanmasını sağlamamaktadır.

Politikaların farklı yaş ve eğitim düzeyleri için tutarlı ve bütünlüklü olması gerekir. Erken çocukluk bakımı 
hizmetlerine ve eğitimine erişim, oldukça eşitsizdir; konuma ve sosyoekonomik duruma bağlıdır. Kalite, özellikle de 
etkileşimler, entegrasyon ve oyun temelinde çocuk merkezlilik de kapsayıcılığı belirler. Çocukların ihtiyaçlarının erken 
tespit edilmesi; doğru müdahalelerin tasarlanması açısından büyük bir öneme sahiptir, ancak kapsayıcılık adı altında 
farklılık etiketleri oluşturulması ters bir etki yaratabilir. Dışlanmış gruplar için özel gereksinim kategorilerinin orantısız 
bir şekilde belirlenmesi, ayrımcı usullere işaret edebilir. Örneğin Roman öğrencilerin eğitim hakları konusundaki yasal 
güçlükler ayrımcı usullere işaret etmektedir.

Erken okul terkinin önlenmesi için çok yönlü politikalar uygulanması gerekir. Eğitim sistemleri bir çelişkiyle karşı 
karşıyadır. Sınıf tekrarı; okulu bırakma ihtimalini arttırıyor gibi görünmektedir, ama otomatik sınıf geçme için 
sistematik bir yaklaşım ve iyileştirme desteği gerekir. Birçok ülke bunu iddia etse de uygulama konusunda başarısız 
olmaktadır.  Yasalar ve politikalar, kapsayıcılık ilkeleri ile tutarlı olmayabilir. Örneğin çocuklar için asgari çalışma 
yaşının ya da evlilik yaşının daha küçük olduğu ülkelerde böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bangladeş, SKH 4 hedefine 
ulaşmak açısından büyük bir önem taşıyan, eğitimde ikinci şans programlarına yoğun yatırımlar yapan birkaç ülke 
arasında yer almaktadır.
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Hükümetler; zorunlu eğitim sonrası eğitimi ve yetişkin eğitimi politikalarını daha kapsayıcı hale getirmek için 
çalışmaktadır. Teknik ve mesleki eğitim; başta genç kadınlar ve engelliler gelmek üzere savunmasız durumdaki 
grupların, emek piyasasına dahil edilmesini kolaylaştırabilir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için Malavi’de olduğu 
gibi öğrenme ortamlarının daha güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi gerekir. Kapsayıcılık odaklı yükseköğretim 
müdahaleleri, kotalar veya maliyet uygunluğu tedbirleri yoluyla dezavantajlı gruplara erişimi teşvik etme 
eğilimindedir. Yine de 71 ülkenin sadece %11’i kapsamlı eşitlik stratejilerine sahiptir, diğer %11’i ise sadece belirli gruplar 
için ayrıntılı yaklaşımlar hazırlamıştır. Özellikle de yaşlılar için, dijital kapsayıcılık, giderek bilgi ve iletişim teknolojisine 
(BİT) daha bağımlı hale gelen ülkeler için büyük bir zorluktur.

1,6 milyar öğrenciyi etkileyen Covid-19 krizine yönelik müdahaleler kapsamında tüm öğrencilerin eğitime dahil 
edilmesine yeterince özen gösterilmemiştir. Düşük gelirli ülkelerin %55’i ilköğretim ve ortaöğretimde çevrimiçi 
uzaktan eğitimi tercih ederken az gelişmiş ülkelerdeki hanelerin sadece %12’si evde internet erişimine sahiptir. Düşük 
teknoloji gerektiren yaklaşımlar bile öğrenimde sürekliliği sağlayamamaktadır. Etiyopya’da en yoksul %20’lik dilimde 
bulunan hanelerin sadece %7’si bir radyoya sahiptir ve hiçbirinde televizyon yoktur. Genel olarak, düşük ve orta gelirli 
ülkelerin yaklaşık %40’ı dışlanma riski altındaki öğrencileri desteklememiştir. Fransa’da öğrencilerin %8’i üç haftalık 
tecrit sonrasında öğretmenlerle irtibatını kaybetmiştir.

BÖLÜM

3 Veriler

Eğitime kapsayıcılık hakkında ve kapsayıcılık için toplanan veriler büyük bir öneme sahiptir. Kapsayıcılığa ilişkin 
veriler, eğitim fırsatlarıyla ilgili eşitsizlikleri ve öğrenen gruplar arasındaki sonuçları vurgulayarak geride bırakılma 
riski altında olan öğrencilerin tespit edilmesine ve karşılaştıkları engellerin ciddiyetinin belirlenmesine yardım edebilir. 
Bu tür bilgileri kullanarak, hükümetler; kapsayıcılık politikaları geliştirebilir, uygulama hakkında daha fazla veri 
toplayabilir ve daha az gözlemlenen nitel sonuçlar hakkında bilgi edinebilir.

Savunmasızlıkla ilişkilendirilen özelliklerle ilgili uygun soruların formüle edilmesi konusunda bazı hassasiyetler 
bulunabilir. Nüfus düzeyinde anketler ve araştırmalar vasıtasıyla toplanan eğitimde eşitsizliğe ilişkin veriler, eğitim 
bakanlıklarının eşitsizlik konusunda farkındalığını arttırır. Bununla birlikte milliyet, etnik köken, din, cinsel yönelim ve 
cinsiyet ayrımı gibi özelliklere ilişkin sorular; hazırlanma şekillerine bağlı olarak, hassas kişisel kimliklere dokunabilir, 
müdahaleci olabilir ve zulüm korkularını tetikleyebilir.

Engellilikle ilgili soruların hazırlanma şekli iyileştirilmiştir.  Engellilikle ilgili geçerli bir ölçümü/tedbiri kabul etme 
süreci uzun bir süre boyunca devam etmiştir. BM İstatistik Komisyonu Washington Engelli İstatistikleri grubu, 
2006’daki nüfus sayımları veya anketler için bir dizi kısa soru önermiştir. Bu sorular yetişkinler için kritik işlev 
alanlarını ve etkinlikleri kapsamaktadır. Daha sonra UNICEF ile birlikte çocuklara özgü bir modül de geliştirilmiştir. 
Sorular, engelli istatistiklerini engelliliğe ilişkin sosyal modelle uyumlu hale getirmekte ve karşılaştırılabilirlikle ilgili 
ciddi sorunları çözmektedir.  Bunları benimseme oranı, yavaş bir şekilde artmaktadır.

Engellilikle ilgili yeni elde edilen bulgular, daha kalitelidir ama hâlen tam değildir.  Daha geniş kapsamlı ve çocuğa 
özgü modül kullanılarak yapılan, 2017-2019 Çoklu Gösterge Küme Anketleri’ne (MICS) katılan 14 ülkenin analizi; 
yüksek kaygı ve depresyon oranlarının bir sonucu olarak %6 ile %24 arasında değişen, %12 oranında bir engellilik 
yaygınlığı göstermiştir. Bu ülkelerde, engelli çocuklar, ergenler ve engelli gençler; okul dışında kalan nüfusun %15’ini 
oluşturmaktadır İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki akranlarına göre, engellilerin okul dışı kalma ihtimali sırasıyla 
yüzde 1, 4 ve 6 puan ile daha olasıdır. Duyusal, bedensel veya zihinsel engellilerin ise yüzde 4, 7 ve 11 puan daha 
yüksek olması muhtemeldir.

Bazı okul anketleri kapsayıcılık hakkında daha derin öngörüler sağlar. 2018 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı’nda (PISA) 15 yaşındaki her beş öğrenciden biri okulda yabancı gibi hissettiğini bildirmiştir. Öte yandan, 
bu oran; Brunei Darussalam, Dominik Cumhuriyeti ve ABD’de %30’u aşmıştır. Tüm katılımcı eğitim sistemlerinde, 
düşük sosyoekonomik statüye sahip öğrencilerin aidiyet duygusu hissetme ihtimallerin daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Kapsayıcılık hakkında nitelikli bulgular toplamak için idari verilerden daha fazla yararlanılabilir. Yeni Zelanda, 
göstergeleri ulusal düzeyde sistematik bir şekilde izlemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin kendilerini güvende ve 
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güvenli hissedip hissetmedikleri, yeterince bakım görüp görmedikleri hakkında göstergeler de takip edilmektedir.  
Olumlu ilişkiler kurma ve muhafaza etme, diğer insanların ihtiyaçlarına saygı gösterme ve empati kurma da bu 
kapsamda yer alır. Düşük ve orta gelirli ülkelerin neredeyse yarısı, engelli öğrenciler hakkında hiçbir idari veri 
toplamaz.

Veriler, engellilerin nerelerde diğer öğrencilerden ayrı tutulduğunu gösterir. Brezilya’da bir politika değişikliği, 
genel okullara devam eden engelli öğrencilerin oranını 2003’de %23’ten 2015’de %81’e çıkarmıştır. Asya ve Pasifik’te, 
engelli çocukların neredeyse %80’i, Kırgızistan’da %3’ü, Timor-Leste ve Tayland’da %100’ü kadar genel okullara 
devam etmiştir. Dağınık verilerde; kızlar, dilsel azınlıklar ve dini topluluklar gibi belirli gruplara hizmet veren okullar 
kaydedilir. Bunların kapsayıcılığa katkısı belirsizdir: Örneğin yerel okullar; geleneklere, kültürlere ve deneyimlere saygı 
duyulan bir ortam sağlayabilir, ancak dışlanmışlığın devam etmesine de yol açabilir.  PISA gibi okul araştırmaları; Şili 
ve Meksika gibi ülkelerde sosyo-ekonomik ayrım düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu ülkelerde tek tip 
sosyoekonomik karışım elde etmek için öğrencilerin nerdeyse yarısının okulları değiştirilmektedir. Bu tip okullarda 
ayrı eğitim, 2000-15 yılları arasında çok az değişmiştir.

Özel eğitim gereksinimlerinin tespiti tartışmaya açık bir konudur. Tespit; öğretmenlere, öğrencilerin ihtiyaçları 
hakkında bilgi sağlayabilir. Böylece öğretmenler hedef odaklı destek ve yardım hizmetleri sağlayabilirler. Yine de 
çocuklar, akranları, öğretmenleri ve yöneticileri tarafından etiketlere indirgenebilir. Bu da etiketlenmiş öğrencilere 
karşı damgalayıcı veya tıbbi yaklaşımlara neden olabilir. Portekiz, kısa süre önce, özel ihtiyaçların belirlenmesi için 
kategorik olmayan bir mevzuat benimsemiştir. “Öğrenme güçlüğüne sahip” gibi bir etiket düşük beklentilere yol 
açarak kendi kendini doğrulayan bir kehanete dönüşebilir. Avrupa’da özel eğitim ihtiyacı tespit edilen öğrencilerin 
oranı İsveç’te %1’den İskoçya’da %20’ye kadar değişkenlik göstermektedir. Öğrenme engeli, ABD’de en geniş özel 
gereksinim kategorisi olmasına rağmen bu kategori Japonya’da bilinmiyordu.  Bu tür farklılıklar; temelde, ülkelerin 
eğitimde bu tür kategorileri nasıl yapılandırdığı ile ilgili farklıklarla açıklanmaktadır: Kurumlar, finansman ve eğitim 
ihtiyaçları farklılık göstermektedir, dolayısıyla politika etkileri de farklılaşmaktadır.

BÖLÜM 

4 Yönetişim ve finans

Kapsayıcı eğitim sağlamak, sadece eğitim politikası alanındaki aktörlerin sorumluluğunda değildir. Hizmetlerin 
entegrasyonu, çocukların ihtiyaçlarının dikkate alınmasını sağlayarak, sınıf hizmetlerinin kalitesini arttırabilir ve 
maliyetini daha uygun hale getirebilir. Entegrasyon, bir hizmet sağlayıcı, başka birinin erişimi için yönlendirme 
noktası olduğunda sağlanabilir. 18 Avrupa ülkesinde kapsayıcı eğitim hizmetleri haritası çıkartılmıştır. Bu haritada 
kurumların engelli öğrencilerle ilgili sorumlulukları gösterilmektedir: eğitim bakanlıkları öğretmenlerden, okul 
idarelerinden ve eğitim materyallerinden; sağlık bakanlıkları tarama, değerlendirme ve rehabilitasyon hizmetlerinden 
ve sosyal koruma bakanlıkları ise mali yardımlardan sorumludur.  

Sorumluluğun paylaşılması; koordinasyonu, yatay ve dikey işbirliğini garanti etmez. Köklü normlar, gelenekler ve 
bürokratik çalışma kültürleri; yalıtılmış hizmet sunumu formlarından kapsayıcı formlara sorunsuz geçişi engeller. 
Yetersiz kaynaklar da rol oynayabilir: Kenya’da engelli çocukların eğitime erişimini sağlamak ve genişletmek için 
kurulan Eğitim Değerlendirme Kaynak Merkezilerinin üçte birinde, öngörülen çok disiplinli ekipler yerine tek bir 
sorumlu bulunur. 

Net bir şekilde tanımlanmış ve sorumlulukları özetleyen ölçülebilir standartlara ihtiyaç vardır. Ruanda, müfettişlerin 
sınıftaki kapsayıcılığı değerlendirmesini sağlayan standartlar geliştirmiştir Ürdün’de çeşitli aktörler özel eğitim 
merkezlerinin akreditasyonu ve lisansı için ayrı standartlar kullanmıştır, yeni 10 yıllık stratejide bu sorun ele 
alınacaktır.

Devlet kademeleri arasında dikey entegrasyon bulunması ve yerel yönetime destek sağlanması gerekir. Merkezi 
yönetimler, yerel yönetimlerin kapasitelerini bütünüyle geliştirmek için taahhütlerini hayata geçirmek amacıyla 
bütünüyle finanse etmelidir. Moldova Cumhuriyeti; çocukları yatılı devlet okullarından çıkarmak için reform 
yaparken tökezlemiştir, çünkü tasarruflar, bu çocukları alan yerel yönetim kurumlarına ve okullara aktarılmamıştır. 
Nepal’de okul sektör programı değerlendirmesine ilişkin ara değerlendirmede ve ilk kapsayıcı eğitim çalıştayında, 
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merkezi kamu görevleri, yerelleştirme kapsamında yerel yönetime aktarılırken yerel yönetimin eğitim hizmetlerinin 
destekleme kapasitesinin zayıf kaldığı ortaya konmuştur. 

Eğitimde kapsayıcılık ve eşitlik için üç finansman düzeyi önemlidir. İlk olarak, hükümetler; kişi başına düşen 
hibeler vasıtasıyla, kaynakların yerel yönetimlere veya okullara tahsis edilmesiyle ilgili dezavantajları tazmin 
edebilir veya etmeyebilir. Arjantin federal hükümeti, kırsal bölge ve okul dışı kalan çocuk nüfuslarını hesaba katarak 
il yönetimlerine blok hibeler tahsis etmektedir. İller, eğitim hizmetlerini kendi gelirlerinden finanse etmektedir 
ve illerin gelir düzeyleri büyük bir değişkenlik göstermektedir. Bu durum da eşitsizliği arttırmaktadır.  İkinci 
olarak, eğitim finansmanı politikaları ve programları kapsamında nakit biçimindeki destekler (örneğin burslar) 
ve ödeme muafiyetleri (örneğin harç muafiyetleri) ile öğrenciler ve aileleri hedeflenebilir. Dört ülkeden yaklaşık 
biri, yükseköğretime erişimi destekleyen programlara sahiptir. Üçünü olarak, eğitime özgü olmayan finansman 
politikaları ve programları, eğitim üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Uzun vadede, Latin Amerika’da 
şartlı eğitim yardımları, eğitim düzeyini 0,5 ila 1,5 yıl arasında arttırmıştır.

Engellileri kapsayan eğitimin finansmanı için ilave destek gerekir. Finansman için, genel mekanizmaları, hedef odaklı 
programlarla tamamlayan çift yönlü bir yaklaşım önerilmektedir. Politika yapıcıların, sunulacak hizmetler ve bunların 
karşılayacağı maliyetler için tanımlanmış standartlara ihtiyacı vardır. Özel gereksinimleri tespit etme oranları arttıkça 
artan maliyetleri karşılama güçlüğünü de ele almaları gerekir. Geniş kapsamlı bir dizi ihtiyaç için hedef odaklı hizmet 
sunulmasını, finanse edilmesini ve buna öncelik verilmesini sağlamak için yollar da geliştirmelidir. Finlandiya bu 
yönde ilerlemektedir.

Daha zengin ülkeler bile engelli öğrenciler için eğitimin finansmanı konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Avrupa 
ülkelerinde kapsayıcı eğitimin finansmanının haritasını çıkaran bir proje kapsamında, 18 kişiden sadece 5’inin gerekli 
bilgiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Tek ve ideal bir finansman mekanizması yoktur, zira ülkelerin tarihi, kapsayıcı 
eğitim anlayışı ve âdem-i merkeziyetçilik düzeyleri farklılık gösterir. Birkaç ülkede, birden fazla ağırlıktan (örn. engel 
türüne göre) ziyade genel okullar için daha basit bir finansman formülü tercih edilmeye başlanmıştır.  Bu da özel 
ihtiyaçları olan öğrencilerin sayısını attırabilir. Birçoğu kaynak, tesis paylaşımı ve kapasite geliştirme fırsatları için 
ağları teşvik etmektedir.

Yoksul ülkeler, genellikle özel eğitimden kapsayıcı eğitime geçişi finanse etme konusunda zorluk çekerler. Bazı 
ülkeler, engelli öğrencilerin eğitime dahil edilmesini sağlamak için bütçelerini arttırmıştır.2018/19’da Mauritius 
bütçesi; özel gereksinimlere sahip öğrenciler için her yıl, kişi başına düşen yardım, hizmet, mobilya ve ekipmanı dört 
katına çıkarmıştır.

BÖLÜM

5
Müfredatlar, ders kitapları ve 
değerlendirmeler

Müfredat seçimleri, kapsayıcı ve demokratik bir toplumu teşvik edebilir veya engelleyebilir.  Müfredat; dışlanma 
riski altındaki tüm gruplara, içerik veya uygulama açısından eğitim projesinin temelini oluşturduklarına dair güven 
vermelidir. Bazı gruplar için farklı standartlara sahip farklı müfredatların kullanılması kapsayıcılığı engeller ve 
damgalar yaratır. Yine de birçok ülkede hala engelli öğrenciler için özel bir müfredat kullanılmaktadır, mülteciler için, 
mültecilerin ülkelerine geri dönmesini teşvik etmek için yalnızca kendi ülkelerinin müfredatı kullanılmaktadır ve daha 
düşük düzeyde başarı gösterenleri daha yavaş eğitim yollarına itme eğilimindedir. Çeşitli bağlamlarda zorluklar 
ortaya çıkmaktadır: Bosna ve Hersek’te ülke içinde yerinden edilen topluluklar; Peru’da toplumsal cinsiyet sorunları; 
Tayland’daki dilsel azınlıklar; Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti’ndeki Burundi ve Kongolu mülteciler; Kanada’daki yerli 
halklar. Avrupa’da 49 ülkeden 23’ünde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri açıkça ele alınmamıştır.

Kapsayıcı müfredatların; anlamlı, esnek ve ihtiyaçlara duyarlı olması gerekir. Güney Asya ve Sahraaltı Afrika’da 
vatandaşların liderliğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular; müfredat hedefleri ile öğrenme 
çıktıları arasındaki büyük farklara işaret etmiştir. Uganda’daki temel matematik müfredat çalışmasının gösterdiği 
gibi, müfredat daha ayrıcalıklı öğrencilere ve belirli bilgi türlerine hitap ettiğinde, kırsal ve kentsel alanlar arasında 
uygulama eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Anadilde eğitim, özellikle de ilkokulda, bilgi eksikliklerini önlemek, öğrenme 
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ve anlama hızını artırmak için hayati önem taşır. Hindistan’ın Odisha eyaletinde, çok dilli eğitim, 1,500 ilkokulu ve 
21 aşiret eğitim dilini içeriyordu. Dünya genelinde sadece 41 ülkede işaret dili resmi bir dil olarak kabul edilmektedir, 
bu ülkelerin 21’i Avrupa Birliği’ne üyedir. Avustralya’da öğrencilerin %19’u için müfredatta ayarlamalar yapılmaktadır.  
Müfredatlar, eğitimde çıkmazlara yol açmamalı, ancak sürekli eğitim fırsatları için yollar sunmalıdır.

Ders kitapları kalıpyargıların sürmesine yol açmaktadır. Ders kitaplarında etnik, dilsel, dini ve yerli azınlıkların 
temsili büyük ölçüde tarihsel ve ulusal bağlama bağlıdır. Ülkelerin azınlıklara muamelesini etkileyen faktörler 
arasında yerli nüfusun varlığı, bir veya daha fazla etnik grubun demografik, politik-ekonomik egemenliği; ayrışma 
veya çatışma tarihi; ulus kavramsallaştırması; ve göçmenliğin rolü de yer almaktadır. Ders kitaplarında, azınlık 
grupları, “öteki” olarak algılanma ya da kendilerini algılama derecelerini arttırabilecek ya da azaltılabilecek şekilde 
sunulabilmektedir. Belirli nüfus gruplarının bazı özellikleriyle ilgili uygunsuz görseller ve açıklamalar; azınlık kökenli 
öğrencilere kendilerini yanlış temsil edilmiş, yanlış anlaşılmış, öfkeli ve yabancılaşmış hissettirmektedir. Pek çok 
ülkede, kadınlar genellikle yetersiz bir şekilde ve kalıpyargılara dayalı olarak temsil edilirler. İngilizce ortaokul ders 
kitaplarında metinlerde ve görsellerde kadınların oranı; Endonezya’da %44, Bangladeş’te %37 ve Pakistan, Punjab 
ilinde %24 düzeyindeydi. Kadınlar daha az prestijli mesleklerde ve içe dönük bir şekilde temsil ediliyordu.

Kaliteli değerlendirmeler, kapsayıcı bir eğitim sisteminin temel bir parçasıdır. Değerlendirmeler; genellikle farklı okul 
türlerinde belirli okullara kabulü belirlemek için çoğu zaman dar bir şekilde düzenlenmektedir ve devletin kapsayıcılık 
taahhüdü hakkında çelişkili sinyaller vermektedir.   Büyük ölçekli, uluslar çapında ve özetleyici değerlendirmeler; 
engelli öğrencileri veya öğrenme güçlükleri olan öğrencileri dışlama eğilimindedir. Değerlendirme, öğrencilerin 
görevlerine odaklanmalıdır: bunlarla nasıl başa çıktıklarına, hangilerinin zor olduğuna ve bazı yönlerin başarıyı 
sağlamak için nasıl uyarlanabileceğine odaklanmalıdır. Eğitim döngüsünün sonunda yüksek riskli ve özetleyici 
değerlendirmelerden, eğitim dönemi boyunca yapılan düşük riskli ve biçimlendirici değerlendirmelere geçiş, 
değerlendirmeyi kapsayıcı eğitimin amacına uygun hale getirmeye yönelik çabaları destekler. Test düzenlemeleri çok 
önemlidir, ancak öğrencileri bir modele sığdırdıklarında geçerlilikleri sorgulanmalıdır. Bunun yerine değerlendirmenin 
engeli olan öğrencilerin öğrendiklerini ortaya koymalarını nasıl destekleyebileceğine vurgu yapılmalıdır. Sahraaltı 
Afrika ülkelerinin yedisinde, hiçbir öğretmen, öğrenci değerlendirmesi hakkında asgari bilgi düzeyine sahip değildir. 

Çeşitli faktörlerin; kapsayıcı müfredat, ders kitabı ve değerlendirme reformları için uyumlu hale getirilmesi gerekir. 
Paydaşların işbirliği içinde çalışabilmeleri ve stratejik düşünebilmeleri sağlamak için kapasite geliştirilmelidir.  Tüm 
tarafların süreci sahiplenmesi ve bu hedefler doğrultusunda çalışması için paydaşlıklar kurulmalıdır. Müfredatları, 
ders kitaplarını ve değerlendirmeleri kapsayıcı hale getirme yönündeki başarılı girişimler; tasarım, geliştirme ve 
uygulama sırasında katılımcı süreçleri gerektirir. 

BÖLÜM

6 Öğretmenler ve eğitim destek personeli

Kapsayıcı eğitimde, tüm öğretmenler tüm öğrencilere erişmeleri için hazırlanmalıdır. Öğretmenler değişim elçisi 
haline gelmediği sürece ve her öğrencinin başarılı olmasına olanak sağlayan bilgilere, değerlere ve tutumlara sahip 
olmadığı sürece kapsayıcı eğitim hedefine ulaşılamaz. Öğretmenlerin tutumları, çoğu zaman kapsayıcılık ilkesine 
ilişkin taahhüdü, hazırlıklarına ilişkin şüpheyle ve eğitim sisteminin onları ne ölçüde desteklemeye hazır olduğuyla 
birleştirmektedir. Öğretmenler; toplumsal önyargılardan ve kalıp yargılardan muaf olmayabilirler. Kapsayıcı eğitim, 
öğretmenlerin çeşitliliğe açık olmasını ve tüm öğrencilerin sınıf deneyimini hayat deneyimleriyle birleştirerek 
öğrendiğinin farkında olmayı gerektirir. Birçok öğretmen eğitimi ve mesleki öğrenme olanakları buna göre 
tasarlanırken, bazı öğrencilerin yetersiz, öğrenemeyen veya beceriksiz olduğuna dair yerleşik görüşler nedeniyle, 
öğretmenler, her öğrencinin öğrenme kapasitesinin açık uçlu olduğunu görme konusunda zorluk çekebilirler. 

Kapsayıcı öğretime hazırlıksızlık, pedagojik bilgideki eksikliklerinden kaynaklanabilir. 2018 Eğitim ve Öğretim 
Uluslararası Araştırmasına katılan öğretmenlerin yaklaşık %25’i özel gereksinimleri olan öğrencilere eğitim 
verebilmek için mesleki gelişime ihtiyaç duyduklarını bildirmiştir.  Frankfon Sahraaltı Afrika ülkelerinde, 2. sınıfların 
%8’i ve 6 öğretmen, kapsayıcı eğitimde hizmet içi eğitim almıştır. Farklı türdeki öğretmenlerin ayrı ortamlarda farklı 
öğrencilerin hazırlanması önem taşır. Öğretmen eğitiminin kaliteli olması için, tüm öğrenciler için kapsayıcı eğitimin 
çeşitli yönlerini kapsaması gerekir. Öğretim tekniklerinden ve sınıf yönetiminden, çok uzmanlı ekiplere ve öğrenme 
değerlendirme yöntemlerine kadar çeşitli unsurları içermelidir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin yeni becerilerini sınıf 
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uygulamalarına entegre edebilmeleri için takip bileşenini de kapsamalıdır. Kanada’nın New Brunswick eyaletinde, 
kapsamlı bir kapsayıcı eğitim politikası, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencileri desteklemeleri için öğretmenlere 
eğitim fırsatları sunmuştur.

Öğretmenler, öğretim tekniklerini öğrenci ihtiyaçlarına uyarlamak için uygun çalışma koşullarına ve desteğe 
ihtiyaç duyarlar. Kamboçya’da öğretmenler; kalabalık sınıflarda kıt kaynaklarla ve hırslı müfredatlarla çocuk merkezli 
pedagojiyi uygulamanın mümkün olup olmadığını sorgulamışlardır. Öğrenme değerlendirmesi için gereken standart 
içeriğin öğretilmesi öğretmenlerin uygulamalarını adapte etmesini zorlaştırabilir. Farklı okullardaki öğretmenler 
arasındaki işbirliği, özellikle ayrımcılıktan kapsayıcılığa geçen sistemlerde çeşitlilikle ilgili zorlukları ele almalarına 
yardımcı olabilir. Bazen aynı okuldaki öğretmenler arasında bu tür bir işbirliği bulunmaz. Sri Lanka’da genel 
okullardaki az az sayıda öğretmen, özel gereksinim birimlerle işbirliği yapmıştır.

Özel gereksinimleri olan öğrencilerin genel okullara dahil edilmesiyle birlikte destek personel sayısı da artmıştır. 
Ancak, küresel olarak, hizmet sunumu yetersizdir. Öğretmen sendikaları tarafından yapılan bir ankete katılan 
kişiler, destek personeli sayısının ülkelerin en azında %15’iinde ciddi ölçüde yetersiz olduğunu bildirmiştir. Sınıfta 
öğrenme veya öğretim asistanları özellikle yararlı olabilmektedir. Bununla birlikte, onların rolleri; öğretmenlerin 
çalışmaları tamamlayıcı nitelikte iken, genellikle kendilerinden çok daha fazla şey beklenmektedir. Artan profesyonel 
beklentilerle birlikte, mesleki gelişim düzeyinin çoğu zaman düşük kalması; eğitim kalitesinin düşmesine yol 
açabilir, akranlar arasındaki etkileşimi olumsuz yönde etkileyebilir, yetkin eğitim hizmetlerine erişimi azaltabilir ve 
damgalanmaya neden olabilir. Avustralya’da engelli öğrencilerin kalifiye öğretmenlere erişimi, sistemin niteliksiz 
destek personeline aşırı bağımlılığı nedeniyle kısmen de olsa engellenmiştir.

Öğretmen çeşitliliği, genellikle nüfus çeşitliliğinin gerisinde kalmaktadır. Bu; bazen, dışlanmış grupların üyelerinin 
vasıflar edinmelerini, gerekli vasıflara sahip olduktan ve meslekte kaldıktan sonra okullarda öğretmenlik yapmalarını 
engelleyen yapısal sorunların sonucudur. Sistemler, bu öğretmenlerin benzersiz öngörüler sunarak ve tüm 
öğrencilere rol model olarak hizmet ederek kapsayıcılığı destekleyebileceğinin farkına varmalıdırlar.  Hindistan’da ülke 
nüfusunun %16’sını oluşturan kastlardan gelen öğretmenlerin oranı, 2005 ve 2013 yılları arasında %9’dan ve %13’e 
çıkmıştır.

BÖLÜM

7 Okullar

Eğitimde kapsayıcılık, kapsayıcı okullar gerektirir. Okulun etik ilkeleri – bir okulun atmosferini oluşturan kişilerarası 
ilişkilerin yanı sıra açık ve örtük değerler ve inançlar - öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri ve refahı ile de 
bağlantılıdır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde bulunan ve okulda ‘ait’ olduklarını düşünen 
öğrencilerin oranı; göçmen kökenli öğrencilerin payının artması ve yerli halk arasında aidiyet duygusunun azalması 
nedeniyle, 2003’te %82’den 2015’te %73’e düşmüştür.

Okul müdürleri ortak bir kapsayıcılık vizyonunu teşvik edebilirler. Kapsayıcı pedagojiye rehberlik edebilir ve mesleki 
gelişim faaliyetleri planlayabilirler. Genel okullarda özel gereksinimleri olan öğrencilerin, öğretmenleri hakkında 
yapılan karşılaştırmalı bir çalışma, öğretim konusunda yöneticilerinden daha fazla destek alan kişilerin mesleki 
gelişim ihtiyaçlarının daha düşük düzeyde olduğu bildirilmiştir. Okul müdürlerinin görevleri giderek karmaşık hale 
gelmekle birlikte, okul müdürlerinin yaklaşık beşte biri (Hırvatistan’da yarıya kadar yükselir) öğretim konusunda 
hiçbir liderlik eğitimi almamıştır. 47 eğitim sisteminde, okul müdürlerinin %15’i (Vietnam’da bu oran %60’ı aşar) eşitliği 
ve çeşitliliği teşvik etme konusunda yüksek düzeyde mesleki gelişim ihtiyaçları bulunduğunu bildirmiştir.  

Okul zorbalığı ve şiddet, dışlanmaya neden olur. 11-15 yaş arası çocukların üçte biri okulda zorbalığa maruz kalmıştır. 
Sosyal normlardan veya ideallerden farklı olarak algılananların mağdur olma ihtimali yüksektir. Cinsel, etnik ve 
dini azınlıklar, yoksullar ve özel gereksinimleri olan çocuklar da bu gruba dâhildir.  Yeni Zelanda’da lezbiyen, gey, 
biseksüel, transseksüel ve interseks öğrencilerin zorbalığa maruz kalma ihtimali üç kat daha fazladır. Uganda’da 
engelli çocukların %84’üne karşılık engeli olmayan çocukların %53’ü akranları ya da personel tarafından uygulanan 
şiddete maruz kalmıştır. Sınıf yönetimi uygulamaları, rehberlik hizmetleri ve politikaları, zorbalığı ve şiddeti önlemek 
ve ele almak için personelin sorumluluklarını ve eylemlerini belirlemelidir. Cezaya dayalı yaklaşımlar; öğrencileri 
desteklemeye, yetiştirmeye odaklanan saygılı atmosferin yerine geçmemelidir. 
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Okullar; güvenli ve erişilebilir olmalıdır. Okula geçiş, bina tasarımı ve sıhhi tesisleri; genellikle erişilebilirlik, kabul 
edilebilirlik ve uyarlanabilirlik ilkelerini ihlal eder. 11 Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkesindeki kızların dörtte birinden 
fazlası okula giderken ya da okuldan çıkarken kendilerini hiç güvende hissetmediklerini ya da nadiren güvende 
hissettiklerini bildirmiştir. Burundi, Nijer ve Samoa’daki hiçbir okulda ‘engelli öğrencilere göre uyarlanmış altyapı 
ve materyaller’ yoktu. Slovakya’da, ilkokulların %15’i ve ortaokulların %21’i bu standartları karşılamıştır. Ülkelerin 
standartları değiştiği ve okullar bir standardın tüm unsurlarını karşılamadığı için güvenilir ve karşılaştırılabilir kanıtlar 
elde etmek hala zordur. Buna ek olarak, izleme kapasitesi zayıftır ve veriler bağımsız olarak doğrulanmaz.

Erişilebilir altyapı, genellikle herkesi desteklemez. Engelli Haklar Sözleşmesi’nde, yaşları, beceri düzeyleri ya da 
büyüklüklerinden bağımsız olarak herkesin ihtiyaçlarını karşılanması ve işlevselliğin arttırılması için evrensen tasarım 
çağrısında bulunulmuştur. Planlara ilk baştan tam erişimli tesislerinin dâhil edilmesi sonucunda maliyet %1 oranında 
artarken, tamamlanmış tesislere sonradan tam erişim sağlanması durumunda maliyet %5 oranında artmaktadır. 
Yardım programları, evrensel tasarım ilkelerinin yayılmasına yardımcı olmuştur. Endonezya’da Avustralya’nın 
desteğiyle inşa edilen okullar; erişilebilir tuvaletleri, korkulukları ve rampaları içeriyordu. Hükümet, yeni okullar için de 
benzer önlemler aldı.

Yardımcı teknoloji kapsayıcılığı veya dışlanmayı etkileyebilir. Yardımcı cihazlar; girdi teknolojisine (uyarlanmış 
klavyeler ve bilgisayar giriş kontrolleri, konuşma girişi, dikte yazılımı) ve çıktı teknolojisine (ekran okuyucular 
ve büyüteçler, üç boyutlu yazıcılar, Braille not alıcılar) işaret eder. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri 
konuşmanın yerini alır. Yardımcı dinleme sistemleri; ses netliğini artırır ve arka plan gürültüsünü azaltır. Bu tür 
teknolojiler mezuniyet oranlarını, benlik saygısını ve iyimserliği artırır. Öte yandan, bunlara çoğu zaman kaynak 
yetersizliği ya da öğretmen eğitimi yetersizliği nedeniyle erişilemez.

BÖLÜM

8 Öğrenciler, veliler ve topluluklar

Dışlanmış öğrencilerin deneyimlerini dikkate alın. Dezavantajlı öğrencilerin görüşlerini, onları ayrı ayrı 
değerlendirmeden belgelemek zordur. Kapsayıcılık tercihlerinin savunmasızlıklarına, devam ettikleri okul türüne, 
farklı okul türlerinde deneyime ve uzman destek düzeyine bağlı olduğu gösterilmiştir. Genel okullardaki savunmasız 
öğrenciler, dikkatlerin artması veya gürültünün azaltılması açısından için ayrı ortamları takdir edebilirler. Öğrencilerin 
engelli akranları ile eşleştirilmesi; kabul ve empati düzeyini artırabilir, ancak okul dışında kapsayıcılığı garanti etmez.

Çoğunluğu oluşturan nüfuslar; azınlıkları ve dışlanan öğrencileri kalıp yargılara göre değerlendirme eğilimindedir. 
Olumsuz tutumlar; hoşgörüsüzlüğe, izolasyona ve zorbalığa yol açar. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler; olumsuz 
kalıp yargıların, okulda zulme, damgalanmaya ve yabancılaşmaya yol açtığını düşünmektedirler. Kalıp yargılar, 
öğrencilerin beklentilerini ve öz saygılarını azaltabilir. İsviçre’de kızlar; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik 
alanlarına erkekler kadar uygun olmadıkları görüşünü içselleştirmiştir. Bu durum onların bu alanlarda eğitim 
almaktan vazgeçirmektedir. Öğretmenler; eğitimde ayrımcılıkla mücadele edebildikleri gibi ayrımcılığın devam 
etmesine de yol açabilirler. Brezilya, São Paulo’daki matematik öğretmenlerin beyaz öğrencileri dersten geçirme 
ihtimali, eşit düzeyde yetkinliğe ve olumlu davranışlara sahip siyahi akranlarına kıyasla daha yüksektir. Çin’deki 
öğretmenlerin kırsal bölgelerden göçmen öğrencilere ilişkin algıları, kentsel bölgelerdeki akranlarından kıyasla daha 
olumsuzdur.

Veliler kapsayıcı eğitimi destekleyebildikleri gibi aynı zamanda kapsayıcı eğitime direnç de gösterebilir. Aileler; 
toplumsal cinsiyet, engellilik, etnik köken, ırk veya din hakkında ayrımcı inançlara sahip olabilir. Almanya’da %15, 
Çin’de ise %59’u engelli çocukların diğer öğrencilerin eğitimini aksatmasından korkmaktadır. Seçim hakkı verilen 
veliler, savunmasız çocuklarını, çocukların esenliğini güvence altına alan okullara göndermek istiyorlar. Genel 
okulların, çocuklarının ihtiyaçlarına cevap vereceğine güven duymaya ihtiyaç duyuyorlar. Okullar, artan yaşla birlikte 
daha talepkar hale geldikçe, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynleri, bu çocukların ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılayan okullar aramak zorunda kalabilirler. Avustralya’nın Queensland eyaletinde özel okullardaki çocukların 
%37’si genel okullardan transfer edilmiştir.
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Ebeveynin okulu seçimi de kapsayıcılığı ve ayrımcılığı etkiler. Seçim şansına sahip aileler dezavantajlı yerel 
okullardan kaçınabilirler. Danimarka’nın şehirlerinde, göçmen öğrencilerin oranında yüzde yedilik bir artış, özel okula 
giden yerlilerin oranında yüzde bir oranındaki artışla ilişkilendirilmiştir. Lübnan’da, velilerin çoğunluğu; mezhep 
doğrultusunda özel okulları tercih etmiştir. Malezya’da özel okullar etnik kökene göre düzenlenmiştir ve kalite 
farkları, tabakalar arasından ayrışmaya neden olmuştur, hükümetin okullardaki ayrışmayı önleme tedbirlerine 
rağmen.  Uzaktan çevrimiçi genel eğitimin kapsayıcılık potansiyeli kayda değer olmakla birlikte, ailelerin kendilerini 
evde eğitim vasıtasıyla ayırma tercihi kapsayıcı eğitimin sınırlarını test etmektedir. 

Engelli çocukların velileri, genellikle kendilerini sıkıntılı bir durumda bulurlar. Aileler; çocuklarının uykusu, 
davranışları, konforu ve bakımının yönetimi erken teşhisi için desteğe ihtiyaç duyarlar. Erken müdahale programlar; 
kendilerine güvenmelerine yardım edebilir, diğer destek hizmetlerden yararlanmalarını sağlayabilir ve çocukları 
genel okullara kaydetmelerine yardımcı olabilir. Karşılıklı destek programları dayanışma, güven ve bilgi sağlayabilir. 
Engelli ebeveynlerin daha yoksul ve daha az eğitimli olma ihtimali daha yüksektir. Okula gelme veya öğretmenlerle 
çalışma konusunda da engellerle karşı karşıya kalırlar. Vietnam’da, engelli ebeveynlerin çocuklarının devam düzeyi 
%16 oranında daha düşüktü.

Sivil toplum, kapsayıcı eğitim hakkının savunucusu ve bekçisi olmuştur. Engelliler için kurulmuş kuruluşlar, 
engellilerin kuruluşları, aile birlikleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşları; devlet taahhütleri bağlamında kalkınma ve 
eğitim alanında ilerlemeleri izlemekte, hakların hayata geçirilmesi için kampanyalar yürütmekte ve kapsayıcı eğitim 
hakkı ihlallerine karşı savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Ermenistan’da bir STK kampanyası sonucunda, 
2025’e kadar ülkede kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması için yasal bir bütçe çerçevesi sağlanmıştır.

Sivil toplum grupları; devlet sözleşmesi veya kendi inisiyatifleri ile eğitim hizmeti vermektedir. Bu hizmetler, 
kamu hizmetlerine alternatif olabilir veya kamu hizmetlerinin erişemediği grupları (örneğin sokak çocukları) 
destekleyebilir.  Gana Kapsayıcı Eğitim Politikası kapsamında kaynakları seferber etmeleri, finansmanın arttırılmasını 
savunmaları, altyapının geliştirilmesine katkıda bulunmaları, izleme ve değerlendirme katılmaları için STK’lara çağrıda 
bulunulmaktadır. Afganistan hükümeti, yerel halk tarafından verilen toplum temelli eğitimi desteklemektedir. Yine 
de STK’ların belirli gruplara yönelik okulları eğitimde kapsayıcılığı teşvik yerine ayrıştırmaya yol açabilir. Bu okullar; 
politika ile uyumlu hale getirilmeli, mükerrer hizmetler sunmamalı ya da sınırlı fonlar için rekabet etmemelidir.
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Tavsiyeler

İSTİSNASIZ HERKES: ÖĞRENCİ ÇEŞİTLİLİĞİ KUTLANACAK BİR GÜÇTÜR 
Dünyanın kapsayıcı eğitim hedefine gösterdiği bağlılık şans eseri değildir. Aksine, kapsayıcı eğitim nitelikli bir eğitim 
sisteminin temelidir. Bu, tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlayan 
bir sistemdir. Eğitime katılım ve eğitim deneyimi bakımından cinsiyet, yaş, yer, yoksulluk, engellilik, etnik köken, 
yerlilik, dil, din, göçmenlik ve yerinden edilme statüsü, cinsel yönelim ve cinsel kimlik ifadesi, tutukluluk hali, inanç 
ve alışkanlıklar kesinlikle ayrımcılığa temel oluşturmamalıdır. Bunun için ön şart, öğrenci çeşitliliğinin sorun değil, 
fırsat olarak görülmesidir. Rahatsızlık verici bir durum olarak görülmesi halinde kapsayıcılık sağlanamaz. İnsanlar 
öğrencilerin kabiliyet düzeylerinin değişmez olduğu inancını taşıdığı sürece de kapsayıcılık sağlanamaz. Eğitim 
sistemlerinin tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir.

Aşağıdaki tavsiyeler, dünyanın kapsayıcılıkla ilgili 2030 hedeflerine ulaşma şansını tehlikeye düşüren engellerin derin 
köklerini ve kapsayıcılıkla ilgili geniş kapsamlı konuları dikkate almaktadır:

1 Kapsayıcı eğitim anlayışını genişletmek: Kimliği, geçmişi ve kabiliyetleri ne olursa olsun tüm öğrencileri 
kapsamalıdır. 

Kapsayıcı eğitim hakkı tüm öğrencileri kapsar. Bununla birlikte, pek çok devlet yasalarını, politikalarını ve 
uygulamalarını henüz bu ilke üzerine inşa etmemiştir. Çeşitliliği takdir eden, herkesin katacak bir değeri ve potansiyeli 
olduğuna ve saygıyla muamele görmesi gerektiğine inanan eğitim sistemleri sayesinde, tüm öğrenciler dünyanın 
sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için ihtiyaç duyduğu becerilerin sadece temellerini öğrenmekle kalmaz aynı 
zamanda daha geniş kapsamlı beceriler de edinirler. Bu, kapsayıcı bir eğitim departmanı kurmakla ilgili değildir. 
Daha ziyade, kimseye karşı ayrımcılık göstermemek ve kimseyi reddetmemek, farklı ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için makul tüm imkânları sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde çaba sarf edilmekle ilgilidir. Yaşam boyu 
öğrenmeyi kolaylaştırmak için yapılan müdahaleler erken çocukluktan yetişkinliğe kadar tüm dönemlerde tutarlı 
olmalıdır. Böylece eğitim sektörüne ait planların hazırlanmasında kapsayıcı bir bakış açısı benimsenmelidir.

2 Arkada bırakılanlar için hedefe yönelik finansman: Milyonlar eğitime erişim olanağı bulamazken 
kapsayıcılıktan söz edilemez.

Çocuk işçiliği, çocuk evliliği ve ergen hamileliği gibi, eğitime erişimin önündeki engellerin giderilmesine yönelik yasal 
araçlar tesis edildikten sonra, devletlerin eşzamanlı iki süreçten oluşan bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bu yaklaşımda 
tüm öğrenciler için kapsayıcı bir eğitim ortamı sağlanmasına yönelik genel kaynak tahsisinin yanı sıra, en geride 
kalanların mümkün olduğunca erken takip edilebilmesi için hedefe yönelik kaynak tahsisi yapılır.  Okula erişim 
sağlandıktan sonra, erken müdahalelerle, engellilik durumunun ilerleme ve öğrenme üzerindeki olası etkisi önemli 
ölçüde azaltılabilir.

3 Uzmanlığın ve kaynakların paylaşımı: Kapsayıcılığa geçiş sürecinin sürdürülebilmesinin tek yolu budur. 

Kapsayıcılık hedefine erişmek, pek çok bakımdan yönetim açısından güçlük teşkil eder. Çeşitliliğin sağlanması 
için ayrılabilecek insan kaynakları ve maddi kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynaklar geçmişten bugüne, bölünmüş bir 
yapıyla sunulan eğitimin mirası olarak birkaç yerde yoğunlaşmış olup eşit olmayan bir şekilde dağıtılmaktadır. 
Bunların esnek bir şekilde hareket ettirilmesini sağlayacak mekanizmalara ve teşviklere ihtiyaç vardır. Böylece alan 
uzmanlıklarının genel okullara ve yaygın eğitim ortamlarına destek vermesi sağlanabilir. 

4 Topluluklarla ve velilerle anlamlı bir istişare süreci gerçekleştirilmesi: Kapsayıcılık tepeden inme bir şekilde 
uygulanamaz. 

Toplulukların eğitimde kapsayıcılıkla ilgili politikaların hazırlanmasında eşit taraflar olarak tercihlerini dile 
getirebilmeleri için devletler alan açmalıdır. Okullar, okuldaki uygulamaların tasarımı ve uygulanışı konusunda hem 
okul duvarları içerisinde hem de dışında karşılıklı etkileşimi arttırmalıdır. Bunun için okul aile birliklerinden ve öğrenci 
eşleştirme sistemlerinden faydalanmalıdır. Herkesin görüşü dikkate alınmalıdır. 
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5 Devlet daireleri, sektörler ve kademeler arasında işbirliği sağlanması: Eğitimde kapsayıcılık, toplumsal 
kapsayıcılığın alt kümesidir.

Kapsayıcı eğitime ilişkin idari sorumluluğu paylaşan bakanlıklar ihtiyaçların tespiti, bilgi alışverişi ve programların 
hazırlanması konularında ortaklaşa çalışmalıdır. Yerel yönetimlerin açık bir şekilde tanımlanmış kapsayıcı eğitim 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, merkezî yönetimlerin insan kaynağı ve mali kaynak desteği sunması 
gerekir.

6 Mücadele etmeleri ve boşlukları doldurmaları için sivil toplum aktörlerine alan yaratılması: Bu aktörler aynı 
kapsayıcılık hedefine ulaşma yönünde çaba sarf ettiklerinden de emin olmalıdır.

Devletin STK’lere önderlik etmesi ve bu kuruluşlarla diyaloğu sürdürmesi gerekmektedir. Böylece, sunulan eğitim 
hizmetinin kapsayıcılığa erişmesi, standartları karşılaması ve ulusal politikalara uygun olması sağlanabilir. Ayrıca, 
devlet taahhütlerinin yerine getirildiğinin STK’ler tarafından izlenebilmesine ve eğitim dışı kalan bireylerin haklarının 
STK’ler tarafından savunulabilmesine olanak tanıyan koşullar da devlet tarafından sağlanmalıdır.

7 Evrensel tasarım uygulanması: Kapsayıcı sistemlerin, tüm öğrencilerin potansiyelini gerçekleştirmesini 
sağlayın.

Tüm çocuklar aynı esnek, geçerli ve erişilebilir müfredata göre eğitim görmelidir. Bu müfredat çeşitliliği tanımalı ve 
öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına karşılık vermelidir. Ders kitaplarında yer alan sözlü diller, işaret dilleri ve görsellerde 
herkes görünür kılınmalı ve kalıp yargılara yer verilmemelidir. Yapılan değerlendirmeler biçimlendirici (süreç 
değerlendirme) olmalı ve öğrencilerin öğrendiklerini çeşitli yollarla gösterebilmelerine imkân vermelidir. Okul altyapısı 
kimseyi dışarıda bırakmamalıdır. Teknolojinin sunduğu muazzam olanaklar sonuna kadar kullanılmalıdır. 

8 Eğitim çalışanlarının hazırlanması, güçlendirilmesi ve motive edilmesi: Tüm öğretmenler tüm öğrencilere 
eğitim verebilecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Kapsayıcı yaklaşımlara bir uzmanlık konusu gibi muamele edilmemelidir. Aksine, ister temel eğitim ister mesleki 
gelişim eğitimi olsun, bu yaklaşımlar öğretmenlerin eğitiminin temeli olarak görülmelidir. Bu gibi programlarda, 
bazı öğrencilerin yetersiz ve öğrenme kabiliyetinden yoksun olduğu gibi sabit görüşlerle mücadeleye odaklanılması 
gerekmektedir. Okul müdürleri, kapsayıcı bir okul sistemi uygulayacak ve bu yaklaşımı teşvik edecek şekilde 
hazırlanmalıdır. Eğitim çalışanlarının çeşitliliği de kapsayıcılığı destekler.

9 Kapsayıcılığa dair ve kapsayıcılığa yönelik verilerin dikkatli ve saygılı bir şekilde toplanması: Yaftalayıcı 
etiketlerden uzak durun.

Halk düzeyinde verilerin tutarlı bir şekilde toplanabilmesi ve böylece marjinalize grupların ne derece dezavantajlı 
olduğunun anlaşılabilmesi için, eğitim bakanlıkları başka bakanlıklarla ve istatistik kuruluşlarıyla ortak çalışmalıdır. 
Engellilik konusunda Washington Grubu Kısa Soru Seti ve Çocuk İşlev Modülü’ne öncelik verilmelidir. İdari 
sistemler, kapsayıcı eğitim hizmetlerinin sunumunda yardım planları ve bütçe hazırlama konusunda veri toplamayı 
amaçlamalıdır. Aynı zamanda kapsayıcılık deneyimine ilişkin veriler de toplamalıdır. Bununla birlikte, detaylı ve 
sağlam veri toplam isteği, hiçbir öğrencinin zarar görmemesi şartının önüne geçmemelidir.

10 Akranlardan öğrenme: Kapsayıcılığa geçiş kolay değildir.

Kapsayıcılık demek, ayrımcılıktan ve önyargılardan uzaklaşıp farklı koşullara ve gerçekliklere uyum sağlayabilecek 
bir geleceğe doğru yönelmek demektir. Bu geçiş sürecinin ne hızı ne de yönü dışarıdan dayatılabilir. Bununla birlikte, 
ortak deneyimlerden çok şey öğrenilebilir. Bunun için öğretmen ağlarından, ulusal forumlardan, bölgesel ve küresel 
platformlardan faydalanılabilir.
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Eğitim Profilleri

Ulusal eğitim yasalarını ve politikalarını sistematik izleme amaçlı yeni bir GEM 
(Küresel Eğitim İzleme) Raporu aracı

Bu aracın amacı, akran destekli eğitimi 
kolaylaştırmaktır. Ayrıca SKA 4 için merkezî 
önem taşıyan konular hakkında bölgesel politika 
diyaloğunu teşvik etmektir. Yetkili ülkelerin 
kullanıcıları içeriği geçerli ve güncel tutmak üzere 
metinde düzenleme yapabilmektedir. İçerik 
indirilebilir özelliktedir. 

Birinci basımda, kapsayıcılıkla ve eğitimle ilgili yedi 
alanda 160’ı aşkın ülkeye ait bilgiler derlenmiştir. 
Bu alanlar şöyledir: tanımlar, okul teşkilatı, yasalar 
ve politikalar, yönetişim, öğretim ortamları, 
öğretmenler ve destek personeli, izleme. 2021 GEM 
Raporu’yla birlikte, devlet dışı sağlayıcıları 
eşleştiren profiller ve devlet dışı aktörlere ilişkin 
düzenleyici mevzuat da hazırlanacaktır.

education-pprofiles.orgg

Eğitimde İlerleme”

SKA 4’e yönelik temel eğilimlerin paylaşımı için yeni ve etkileşimli bir GEM Raporu

Bu araç sayesinde, GEM Raporu okurları ilk kez SKA 4 temel 
izleme göstergelerine dair verilerle karşılaşmaktadır. 
2030 hedeflerine yönelik ilerlemeye ilişkin başlıca hikâyeler, 
beş tema (erişim, eşitlik, öğretim, nitelik ve finans) altında bir 
araya toplanmıştır.

Bu araç yedi dilde mevcuttur. Araçta çeşitli kaynaklardan, 
özellikle UNESCO İstatistik Enstitüsü’nden (UIS) alınan veriler bir 
araya getirilmiştir. Geçmiş GEM Raporları’ndan da faydalanan 
etkileşimli görseller, bölgesel ve küresel ortalamaları referans 
göstererek ülke karşılaştırması yapabilmeyi sağlar. Kullanıcılar 
çevrimiçi olarak veya sunumlarda daha fazla inceleme yapma, 
bunların çıktısını alma, indirme, paylaşma ve kullanma amacıyla 
resim ve veri dosyaları oluşturabilirler. 

education-pproggress.orgg
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Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinde Eğitimin İzlenmesi
SKA 4 izleme çerçevesinde kalkınma. 2019 yılında SKA Göstergeleri Kuruluşlararası ve Uzman Grubu (IAEG), izleme 
çerçevesine ve bu çerçevenin 232 küresel göstergesine ilişkin ilk değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen 
kalkınmalardan başlıca ikisi SKA 4 ile ilgili olmuştur.

İlk olarak, IAEG, UIS’nin hedef 4.1 kapsamında okul bitirme oranının ikinci küresel gösterge olarak kabul edilmesi 
teklifini onamıştır. Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda, zamanlama, dalgalanma ve birden çok kaynak gibi, hane halkı 
anketleriyle ilişkili tipik sorunların üstesinden gelinmesi için bir istatistik modeli önerilmiştir. Söz konusu teklifte 
göstergeye ilişkin tahminlerin bu modele göre gerçekleştirilmesi olasılığına açık kapı bırakılmaktadır. Bu modelin 
uygulanmasından elde edilen sonuçlar, raporun Eğitimde İlerleme isimli yeni online izleme web sitesinin bir özelliği 
olarak görüntülenebilmektedir. Böylece kullanıcılar eğilimleri gözlemlemek ve ulusal, bölgesel ve küresel ortalamaları 
kıyaslamak için verileri kullanabilmektedir. 

İkincisi, iki başarısız girişimden sonra IAEG, 4.7.1 sayılı küresel göstergenin, III. Basamak statüsünden (metodoloji 
belirlenmemiş statü) II. Basamak statüsüne (metodoloji belirlenmiş, ancak ülkelerin düzenli olarak veri 
hazırlamadığı katman) yükseltilmesi talebini onamıştır. Bu gösterge, eğitim sisteminde sürdürülebilir kalkınmayı 
ve dünya vatandaşlığını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarla ilgilidir. Bu göstergeyle ilgili hâlen önemli güçlükler 
yaşanmaktadır. Bununla birlikte revize edilen teklifle birtakım denetimler getirilmektedir. Bu denetimler özellikle, 
ülkelerin öznel müdahaleleri destekleyecek referans belgeler sunmasını kapsamaktadır.

Mart 2019 itibariyle IAEG, sorumlu kuruluşu UNICEF’in sunduğu bir planın ardından, 3 ila 5 yaşındaki çocukların 
gelişimiyle ilgili 4.2.1 sayılı küresel göstergeyi de III. Basamaktan II. Basamağa yükseltmişti. Dolayısıyla, SKA 4 küresel 
göstergeleri arasında III. Basamak gösterge kalmamıştır. Kalan göstergeler IAEG değerlendirmesinin sonunda 
düşürülmüş olacaktır. 12 küresel gösterge, 31 tematik göstergeyle tamamlanmaktadır. Tematik göstergelerin amacı, 
SKA 4’e yönelik ilerlemeye dair bakış açısının zenginleştirilmesidir. 2019 verilerinin açıklanmasından beri, UIS toplam 
43 küresel ve tematik göstergenin 33’ü hakkında rapor sunmaktadır.

Erivan’da Ağustos 2019’da düzenlenen Teknik İşbirliği Grup toplantısında elde edilen en önemli gelişme, yedi SKA 
4 göstergesi için, bir bölgedeki tüm ülkelerin erişmesi gereken asgari düzeyler için referans ölçütler belirlenmesi 
konusunda varılan anlaşma olmuştur. Eğitimde en geçerli örnek, AB ülkelerinin 2020 itibariyle ulaşması beklenen 
yedi eğitim göstergesine ilişkin Avrupa Komisyonu’nun referans ölçüt belirleme sürecidir. Bu süreç, 2030 itibariyle 
ulaşılması beklenen referans ölçütler için de tekrarlanmaktadır. SKA-Eğitim 2030 Yönlendirme Komitesi teklife yeşil 
ışık yakmıştır. SKA 4 bölgesel yönlendirme komiteleri teklifi 2020 içerisinde inceleyecektir.

SKA 4 izlemesinde önemli veri açıkları. SKA 4 göstergelerine yönelik ilerlemenin izlenmesinde üç temel veri  
kaynağı mevcuttur. 

Hane halkı araştırmaları, küresel gösterge 4.5.1 parite endeksi tahmini için, tamamlanma oranı gibi eğitim 
göstergelerinin bireysel özelliklere göre ayrıştırılması noktasında temel teşkil etmektedir. Araştırmalar sık yapılmalı, 
sorular karşılaştırılabilir ve veriler halka açık olmalıdır. Bu koşulları ülkelerin %59’unda yerine getirilmektedir. Bu da 
nüfusun %87’sine tekabül etmektedir. Nüfus bakımından en düşük kapsayıcılık Kuzey Afrika ve Batı Asya’dadır (%46). 
Ülke açısından en düşük kapsayıcılık ise Okyanusya’nındır (%29). 

4.1.1 sayılı küresel göstergeye dair bilgilerin kaynağı, öğrenmeyi ölçen değerlendirmelerdir. Çoğu ülke, birden çok 
ulusun katıldığı değerlendirmelere katılımlarından elde edilen sonuçları bildirmeyi tercih etmektedir. Bununla birlikte, 
ulusal değerlendirmelerden de faydalanılmaktadır. Ülkelerin okuma becerilerine ilişkin verilerde Çin (ortaokul) 
ve Hindistan (ilkokul) gibi ülkeler buna örnektir. UIS veri bankasına göre, 2014’ten beri ilköğretimin ilk yıllarına ait 
okuma becerileri hakkında Afrika’daki ülkelerin %26’sının rapor verdiği anlaşılmaktadır. Bu oran, nüfusun %28’ine 
karşılık gelmektedir. Güney ve Doğu Afrika Eğitimin Kalitesini İzleme Konsorsiyumu’nun dördüncü toplantısından 
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bu yana bölgenin her yerinde, öğrenme ölçümlerine ilişkin ülke raporlarının yayınlanmasında ciddi gecikmeler 
yaşanmıştır. Ayrıca bu ölçümlerin sonuçlarının geçerliliğine dair şüpheler mevcuttur. UIS’nin koordine ettiği 
Küresel Veri Koalisyonu, bölgede öğrenme ölçümlerine yönelik bağışçı desteği hakkındaki bilgi açığını ve bağışçı 
inisiyatiflerindeki koordinasyon eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. 

İdari veriler 4.c.1 sayılı küresel gösterge, yani eğitimli öğretmen yüzdesi hakkında bilgi vermektedir. Sahraaltı 
Afrika’daki ülkeler arasında yaklaşık %58’i 2016’dan bu yana ilköğretim hakkında veri sunarken lise eğitimi hakkında 
veri sunan ülke oranı yalnızca %25’tir. Bölgede bulunan nüfusu en yüksek altı ülke arasından, 2015’ten sonra 
ilköğretimdeki öğretmen sayısını bildiren sadece Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti olmuştur. Verilere ilişkin yorumlarda 
eğitimli öğretmen tanımı muğlaktır. Bu da, 2019 UNESCO Genel Konferansı’nda onaylanan yeni bir süreç olan yeni 
uluslararası öğretmen sınıflandırma standardıyla birlikte UIS’nin ele alması gereken bir sorundur.

HEDEF 4.1  İLK VE ORTAÖRETİM
Okul bitirme oranları, ilköğretimde %85, ortaokulda %73, lisede ise %49’dur. Okul bitirme oranı, okula devamlılık 
oranından farklılık göstermektedir: İlki, 2000’den bu yana yavaş da olsa sabit bir şekilde artmaktadır. İkincisi ise 
2000’lerin ortalarından beri hız kaybetmiştir. Bu farklılığın daha detaylı araştırılması gerekmektedir. 2018 yılında en 
fazla okul dışı çocuk, ergen ve genç sayısı, Orta ve Güney Afrika’daki rakamları geçerek Sahraaltı Afrika’da olmuştur 
(Tablo 1). Bu eğilimin artması beklenmektedir. 2030 itibariyle okul çağındaki nüfusun %25’inin Sahraaltı Afrika’da 
olması beklenmektedir. Bu oran 1990’da %12 olmuştur. Yaşlarından küçük sınıflarına devam eden en çok örneğin 
görüldüğü yer de yine burası olmuştur.

2018 PISA verilerinde son 15 yılda yüksek gelirli ülkelerde hafif bir gerileme görülmektedir (beş öğrenciden biri asgari 
yeterlilik düzeyinin altındadır). Orta gelirli ülkelerdeki durağanlık ise (iki öğrenciden biri asgari yeterlilik düzeyinin 
altındadır) ilerleme olarak kabul edilmelidir. Zira Brezilya, Endonezya ve Uruguay gibi pek çok ülkede 15 yaş altı 
çocuklar arasında devamlılık artış göstermiştir. Bununla birlikte, ilerleme hızı SKA 4’e ulaşmak için gereken hızın 
altındadır. Öğrenim sonuçlarının dağılımının tabanına dikkat edilmelidir. Raporda “taban etkisi” hakkında yeni kanıtlar 
sunulmaktadır. Bu kanıtlar, çok uluslu değerlendirmelerde asgari yeterlilik seviyesinin üzerindeki öğrenci sayısının, 
bazı ülkelerde, olduğundan yüksek tahmin edilebileceğini ortaya koymaktadır. Zira çoktan seçmeli sorulara rasgele 
tahmin yoluyla verilen cevaplar performanstan ayırt edilememektedir.

TABLO 1: 
Okula katılım konusunda seçilen göstergelerin yaş grubuna göre dağılımı, 2018

Bölge

İlkokul Ortaokul Lise

Okul dışı çocuklar Okul dışı çocuklar Okul dışı çocuklar

(000) (%) (000) (%) (000) (%)

Dünya 59 141 8 61 478 16 137 796 35

Sahraaltı Afrika 32 214 19 28 251 37 37 026 58

Kuzey Afrika ve Batı Asya 5 032 9 3 998 14 8 084 30

Orta ve Güney Asya 12 588 7 16 829 15 64 745 45

Doğu ve Güneydoğu Asya 5 697 3 9 016 10 17 870 21

Latin Amerika ve Karayipler 2 267 4 2 544 7 7 159 23

Okyanusya 210 5 109 5 408 25

Avrupa ve Kuzey Amerika 1 133 2 731 2 2 503 7

Düşük gelir 20 797 19 21 243 39 26 176 61

Düşük orta gelir 30 444 9 30 706 17 87 730 44

Üst orta gelir 6 570 3 8 444 7 20 615 20

Yüksek gelir 1 330 2 1 085 3 3 275 8

Kaynak: UIS veri tabanı.
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HEDEF 4.2  ERKEN ÇOCUKLUK
Erken çocukluk eğitimine katılım hakkındaki verilerin yorumlanması çeşitli unsurlara göre değişir. Bu unsurlar, 
yaş grubu tanımlarını, farklı kurumsal düzenlemelerin yapılma şeklini ve okula erken başlama konusunda ülkeye 
özgü davranış kalıplarını kapsar. İlkokula başlama yaşından bir yaş daha küçük olan çocuklar arasında, örgün 
öğretime katılım 2018 yılında %67 oranında olmuştur (küresel gösterge 4.2.2; ülkelerin bu orandaki payları, 
Cibuti’de %9’dan, Küba ve Vietnam’da %100’e kadar değişen bir aralıkta farklılık göstermektedir). En hızlı ilerlemenin 
gözlemlendiği ülkelerden biri Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkede okul öncesi eğitime kayıt 
oranı 2011’de %38 iken 2018’de %67’ye yükselmiştir. Son MICS (Çok Göstergeli Küme Araştırmaları) verilerinin 
bulunduğu 17 ülkeden 9’unda, bu yaş grubundaki çocuklar arasında okul öncesi eğitime kıyasla ilköğretime devam 
eden çocuk sayısı daha fazla olmuştur. Okul öncesi eğitimin yaş aralığı ülkeler arasından bir yaşından dört yaşına 
kadar değişmektedir. Okul öncesi eğitime devam eden tüm yaş aralıklarındaki çocuklar arasında katılım 2018 yılında 
%52 olmuştur. Çok geniş bir aralıkta seyreden oranlar, örneğin Çad’da %1 iken Belçika ve Gana’da %115 olmuştur 
(Şekil 4)

Erken Çocukluk Gelişimi Endeksi’yle ilgili tahminlerde MICS verilerinden faydalanılmaktadır. Bu endeks, normal 
gelişim gösteren çocukların payını ölçmek için kullanılır (küresel gösterge 4.2.1). Mali ve Nijerya’da çocukların 
%60’ından biraz fazlası dört alandan en az üçünde normal gelişim göstermektedir. Bununla birlikte, en fazla bir 
alanda normal gelişim gösteren çocukların payı Mali’de %5, Nijerya’da %10 olmuştur. Bu da ikinci göstergede daha 
büyük bir eşitsizliği işaret etmektedir.

HEDEF 4.3  TEKNİK, MESLEKİ VE YÜKSEKÖĞRETİM İLE YETİŞKİN EĞİTİMİ
Son yıllarda yükseköğretimde en hızlı genişlemenin görüldüğü ülkeler Kuzey Afrika ve Batı Asya olmuştur. Bununla 
birlikte ülkeler arasında büyük farklar mevcuttur. 2010 yılı civarında Fas ve Sudan’da yükseköğretime kayıt olan 
gençlerin oranı yaklaşık %15’ti. Sudan’da bu oranda büyük bir değişiklik gözlenmezken Fas’ta %36’lık hızlı bir artış 
olmuştur. Cezayir ve Suudi Arabistan ise kadın katılımını hızla arttırarak genç kadınların yaklaşık üçte ikisinin 
katılımını sağlamıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün veri tabanından elde edilen işgücü araştırmaları da 4.3.1 sayılı küresel göstergenin 
izlenmesi için veri kaynağı olarak alınmıştır. Bu gösterge, yetişkinlere yönelik öğretime ve teknik/mesleki eğitime 
katılımla ilgilidir. Bahsi geçen araştırmaların dahil edilmesiyle birlikte kapsam dahilindeki ülke sayısı 45’ten 106’ya 
çıkarılmış ve Avrupa dışındaki bölgelere de genişlemiştir. Yetişkinlerin devam ettiği öğretimin ve mesleki/teknik 
eğitimin tipiyle ilgili soruların standardize edilmemiş olması, ayrıca yaş aralıklarındaki farklılıklar ve referans 
dönemdeki sapmalar sorun teşkil etmeye devam etmektedir. İşgücü araştırmalarının çoğunda bir önceki ay referans 
alınmaktadır. Oysa küresel göstergede bir önceki yıl referans alınmaktadır. Eldeki deliller, üst-orta gelir ülkelerinde 
araştırma yapılmadan bir önceki ay süresince ortalama eğitime katılım oranının sadece %3 olduğu görülmektedir 
(Şekil 5). 2016 Yetişkin Eğitimi Araştırması, eğitime katılımla ilgili sorunlar hakkında bazı detaylı bilgiler sağlamıştır. 
Kişisel eğilimlerden kaynaklı engeller genel olarak daha az araştırılmaktadır. Oysa yetişkin eğitiminde diğer engellere 
kıyasla kişisel eğilimlerden kaynaklı engellerin etkisi muhtemelen çok daha fazladır: Araştırmaya katılanların %60’ı 
yetişkin eğitimine katılmaya ihtiyaç duymadıklarını söylemiştir. Danimarka hariç tüm ülkelerde, ailevi sorumlulukları 
nedeniyle yaşadıkları çelişkilerden bahsedenler, daha çok kadınlar olmuştur.

Ceza kurumlarında eğitim hakkına sahip yaklaşık 11 milyon insan vardır. Ancak mevcut programlar bu insanların 
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersizdir. Cezaevinde eğitimin pek çok faydası vardır: 2013 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yapılan bir çalışmada, ıslah amaçlı eğitime katılan tutukluların, katılmayanlara kıyasla suçta ısrar 
olasılığının yüzde 13 daha düşük olduğu bulunmuştur.

HEDEF 4.4  İŞ BECERİLERİ
Temel BİT becerileri hakkında mevcut veriler artmaktadır. Bununla birlikte, veriler ağırlıkla zengin ülkelere yöneliktir. 
4.4.1 sayılı küresel gösterge kapsamında dört temel BİT beceresi vardır. Yetişkinlerin en az yarısının bu becerilerden 
dördüne veya daha fazlasına sahip olduğu ülke sayısı, tüm ülkelerin üçte birinden azdır. Düşük ve orta gelirli ülkeler 
arasında ise yetişkinlerin yarısının bu becerilerden üçünden fazlasına sahip olduğunu bildiren hiç ülke yoktur. Bu yıl 
ülkeler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin önerilen ankette belirtilen becerilerle ilgili getirdiği değişiklikleri 
kabul edecektir. Gizlilikle ve güvenlikle ilgili olarak eklenen beceriler de bu değişikliklere dahildir.
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ŞEKİL 4: 
Yoksul ülkelerde okul öncesi eğitimden faydalanan kişi sayısı azdır.
Erken çocukluk dönemi eğitim gelişimiyle ve okul öncesi eğitimle ilgili brüt kayıt oranları, ülke gelir grubuna göre, 2018
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Avrupa BİT araştırmaları, dijital becerilerin kazanılması ve okulun, işin ve evin göreceli önemi hakkında veriler 
sunmaktadır. BİT becerilerinin iş dünyasındaki geçerliliğine rağmen, araştırmaya katılanların %10’u 2018 yılında işbaşı 
BİT eğitimlerine katılmıştır. %20’si ise bilgisayar, yazılım ve uygulama alanlarındaki uzmanlıklarını geliştirmek için en 
az bir genel etkinliğe katılmıştır. Özellikle gençler BİT becerilerini genellikle ücretsiz online eğitimler aracılığıyla veya 
kendi kendine çalışmak suretiyle geliştirmektedir. Bu seçenekler maliyet, zaman ve yerle ilgili sorunların üstesinden 
gelmeye yardımcı olmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet farklılıkları devam etmektedir.

Hedef 4.4 ayrıca, girişimcilik becerilerinin de geliştirilmesini öngörmektedir. Afrika’daki ve Arap Devletleri’ndeki 
girişimcilerin %90’ından fazlası, Asya ve Pasifik’tekilerin ise %80’inden fazlası kayıt dışı sektörde çalışmaktadır. 
Bu bölgelerdeki eğitim şartlarının, büyüme beklentisi sınırlı mikro girişimlere özel olarak düzenlenmesi 
gerekmektedir.

HEDEF 4.5  EŞİTLİK
Dünya genelinde okul öncesinden liseye kadar okula kayıtlarda toplumsal cinsiyet bakımından farklılıklar mevcuttur. 
Düşük gelirli ülkelerin en alt çeyreğinde yer alan ülkelerde her 100 erkek çocuğuna karşılık liseye kayıt olan kız 
çocuğu sayısı en fazla 60’tır. Düşük orta gelirli ülkelerde, toplumsal cinsiyete bağlı farklılıklar kız veya erkek 
çocuklarının aleyhine olabilmektedir: En üst çeyrekte yer alan ülkelerde her 100 kız çocuğuna karşılık 91 erkek çocuğu 
liseye kayıt olurken alt çeyrekte 100 erkek çocuğuna karşılık 92 kız çocuğu liseye kayıt olmaktadır. Bu raporda, 
karma eğitim vermeyen okulların dünyadaki yaygınlığıyla ilgili kanıtlar incelenmiştir.

Refah düzeyine göre eğitimde görülen farklılıklar, genellikle en alt %20’lik dilimde yer alan hanelerle en üst %20’de 
yer alan haneler arasında ortaya çıkmaktadır. Yoksul haneler daha fazla çocuk sahibi olma eğilimi göstermektedir. 
Bu nedenle, bir ülkede (örn. Afganistan) çocukların en yoksul %20’si ile başka bir ülkedeki (örn. Myanmar) en yoksul 
%25 kıyaslanması halinde ülkeler arası kıyaslamalardan çarpık sonuçlar elde edilmektedir.

Washington Grubu’nun Engellilikle İlgili Kısa Soru Kümesi’nin MICS’ye eklenmesi, eğitimde engellilikle ilgili boşluklar 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Soruların farklı farklı olması, 17 yaşına kadar olan çocuklar 
(Çocuk İşlev Modülü) ile 18 yaş ve üstü kişiler arasında engellilik yaygınlık oranlarıyla ilgili farklı sonuçlar alınasına 

ŞEKİL 5: 
Yetişkin eğitimine katılımla ilgili tahminler referans döneme göre değişiklik göstermektedir.
Örgün veya yaygın yetişkin eğitimine katılan yetişkin yüzdesi, referans döneme göre, 2018 veya en son yıl
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neden olmaktadır. Bu ikinci grupta oranlar %90 civarında düşüş gösterebilmektedir. Bu durum, gruplara yayılan (örn. 
17 ila 19 yaş) yaş aralıkları üzerinden hesaplanan eğitim göstergelerinin yorumlanışına zarar vermektedir.

Latin Amerika’da yerli halklarla ilgili karşılaştırılabilir veri bulunmamaktadır. Çoğu ülke kendi kendini tanımlama 
yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bazı ülkelerde nüfus sayımları ve araştırmalarına, resmî kimlik ve dil tanıma gibi, 
ilave kriterler uygulamaktadır. Demografik değişiklikler etnik sınırların kaybolmasına sebep olmuş ve yerli halkların 
kimliklerinin değişken/akışkan bir nitelik kazanmasına yol açmıştır.  

Dolayısıyla farklı kriterler farklı sonuçlar vermektedir. Eğitim göstergeleri de buna dahildir. Bolivya, Guatemala, 
Meksika ve Peru’da yapılan hane halkı araştırmalarında 15-17 yaş arası çocuklar arasında okula devamlılık oranı, 
kendisini yerli olarak tanımlayan kişilere kıyasla, yerli dil konuşan kişiler arasında yüzde 3 ila 20 puan daha düşüktür.

HEDEF 4.6  YETİŞKİN OKURYAZARLIĞI
Dünya genelinde yetişkinlerin %86’sı, gençlerin ise %92’si okuryazardır. Kadınların okuryazarlık oranı daha düşüktür, 
ancak genç nesillerde bu fark kapanmaktadır. Bu rakamlar 72 ülkeye ait yeni tahminleri de içermektedir. Geçmiş 
ulusal okuryazarlık oranlarına ilişkin verilerin 2010 yılı veya daha öncesine ait olduğu 21 ülke de buna dahildir. İlkokulu 
bitirmemiş yetişkinlerin sayısı, görece yavaş da olsa düşmeye devam edecektir. 2030 itibariyle hedeflenen dünya 
geneli ilkokul bitirme oranına ulaşılsa dahi bu oran Afrika’da 2050’lere kadar %10’un altında kalabilir. Bu, yetişkin 
okuryazarlığının sorun teşkil etmeye devam edeceği anlamına gelmektedir. Geçerli veriler sunan 25 ülkede herhangi 
bir engeli olan yetişkinlerin okuryazarlık oranı, diğer yetişkinlere kıyasla daha düşüktür. Bu konudaki farklılık geniş bir 
aralıkta seyretmekte olup Mali’de %5, Endonezya’da ise %41’dir. 

Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı’nın üçüncü dalgasından elde edilen sonuçlar, 4.6.1 sayılı küresel 
gösterge hakkında yeni kanıtlar sunmuştur. Meksika’da yetişkinlerin yaklaşık %51’i, Peru’da %71’i, Ekvador’da ise 
%72’si 2017 yılında asgari yeterliliğin altında kalmıştır. ABD’de 2012-14’te %27.6 olan matematikte asgari yeterliliğin 
altında kalma yüzdesi artarak 2017’de %29.2’ye yükselmiştir. 

HEDEF 4.7  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DÜNYA VATANDAŞLIĞI
1974 Tavsiyeleri’ne ilişkin 2016/17’de gerçekleştirilen altıncı istişareye verilen 83 yanıt incelenmiştir. Böylece küresel 
gösterge 4.7.1 hakkındaki tartışmalar için bir temel oluşturulmuştur. Ülkelerin sadece %12’si Tavsiyeler kapsamındaki 
kılavuz ilkeleri eğitim politikalarına, müfredata, hizmet içi öğretmen eğitimine ve öğrenci değerlendirmelerine 
yansıtıp dahil etmiştir. Politikalarının ve müfredat çerçevelerinin öngördüğü ve öğrenci değerlendirmelerine temel 
oluşturan sürdürülebilir kalkınma içeriği konusunda öğretmenlere eksiksiz eğitim veren ülke sayısı azdır. Burundi, 
Kolombiya ve Myanmar gibi bazı ülkelerde, öğretmenler hiç eğitim görmemesine rağmen öğrenciler ölçüme tabi 
tutulmaktadır (Şekil 6). Ülkelerin yaklaşık %93’ü toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi konusunda eğitim 
vermektedir. Şiddet içeren aşırılıkların önlenmesi hakkında eğitim veren ülke oranı %34, dünya vatandaşlığı hakkında 
eğitim verenlerin oranı ise %29’dur.

Müfredatın çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğini kapsayacak şekilde yavaş da olsa değiştiğine dair kanıtlar 
mevcuttur. Bununla birlikte, kavramlardan uygulamaya kadar kapsamlı “standart” bir müfredat reformunun 
süresi hakkında sistematik olarak uluslararası veri toplama çalışması yoktur. Bu reformun gerçekleşme süresi 
değişiklikler, istişareler, pilot çalışmalar ve doğrulamaların yoğunluğuna bağlı olmaktadır. Revizyonlar beş sene 
kadar sürebilmektedir. Siyasal olarak tartışmalıysa ve sürecin tüm aşamalarına gereken özen gösteriliyorsa daha 
uzun da sürebilmektedir. Önemli ölçüde daha hızlı gerçekleşen reformların aceleye getirilmiş olması muhtemeldir. 
Romanya’da azınlıkların tarihiyle ilgili ders kitapları iki yıl içinde müfredata sokulmuştur. Ne var ki öğretmenler bu 
konu hakkında eğitim görmeden derse girmişlerdir.

HEDEFT 4.A  EĞİTİM TESİSLERİ VE ÖĞRENME ORTAMLARI 
335 milyon kız çocuğunun regl dönemi için gerekli temel hijyen yönetiminin bulunmadığı ilk ve ortaokullarda 
okuduğu tahmin edilmektedir. Hijyen tesislerinde tekerlekli sandalye kullanan kişilerin erişebilmesi için gerekli 
olanaklar olmayabilmektedir. El Salvador, Fiji, Peru, Tacikistan ve Yemen’de okulların en az %80’i hijyen tesislerini 
geliştirmiştir. Ancak bunların %5’inden azı tekerlekli sandalye erişimine uygun hale getirilmiştir.
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29 ülkede aşırı sıcaklıklarının eğitim durumu 
üzerinde olumsuz etkisi vardır. Güneydoğu 
Asya’da standart sapmayla ortalamanın 
2 puan üzerinde sıcaklığa maruz kalan 
çocukların, ortalama sıcaklıklarda yaşayan 
çocuklara kıyasla okula 1,5 yıl daha az devam 
etmesi tahmin edilmektedir.

Şubat 2020 itibariyle 2015 Güvenli Okul 
Beyanı 102 ülke tarafından imzalanmıştır. 
Ancak, Afganistan’da 2018’in sonlarında 
yaşanan çatışma nedeniyle 1.000’den 
fazla okul kapanmıştır. Bu durum, yarım 
milyondan fazla çocuğun okul dışı kalmasına 
sebep olmuştur. 

Burkina Faso, Mali ve Nijer’de güvensizliğin 
artmasına bağlı olarak kapanan okul sayısı 
2017 ile 2019 yılları arasında iki katına 
çıkmıştır. Bu durum, 400.000’den fazla 
öğrencinin eğitiminin kesintiye uğramasına 
sebep olmuştur.

132 ülkede okullarda fiziksel ceza 
uygulamaları yasaklanmıştır. Okul 
yaşındaki tüm çocukların yarısı ise fiziksel 
cezanın tam olarak yasaklanmadığı 
ülkelerde yaşamaktadır. Ev içinde fiziksel 
cezalandırmaya yönelik güçlü muhalefet ile 
okullarda fiziksel ceza düzeylerinin düşük 
olması arasında pozitif korelasyon vardır. 
Hindistan ve Kore Cumhuriyeti’nde okullarda 
fiziksel ceza uygulamaları tahmin edilenden 
çok daha fazladır.

Her 1.000 kişiye ortalama 8 araç düşen düşük 
gelirli ülkelerde her 100.000 kişi içinde 5 ila 
14 yaş arası çocuklarda ölüm sayısı 6,2’dir. 
Yerleşik 1.000 kişi başına ortalama 528 araç 
düşen yüksek gelirli ülkelerde ise bu rakam 
1,7’dir. 60 ülkede yaklaşık 250.000 km’lik bir 
yol araştırmasında, trafik akışının 40 km/s’in 
üzerinde olduğu ve yayalar tarafından 
kullanılan yolların %80’inden fazlasında 
kaldırım olmadığı bulunmuştur.

HEDEF 4.B  BURS
Burs yardımları ve burs verilen 
öğrencilerden kaynaklı giderler 2018 yılında 
toplam 3,5 milyar ABD doları tutarında 
olmuştur. Her yükseköğretim öğrencisi başına ortalama burs yardımı büyük farklılıklar göstermektedir: Öğrenci 
popülasyonlarının benzer olduğu ülkelerde fark katsayısı 100 veya üzerindedir. Kişi başına en çok burs verilen ülkeler, 
gelişmekte olan küçük ada devletleridir. Bu devletlerin vatandaşları yurt dışında ancak uzmanlık bölümlerinde 
okuyabilmektedir. Bunlar arasında Karayip Adaları’nın aldığı kişi başı burs yardımı, Pasifik Adaları’na kıyasla çok daha 
azdır.

ŞEKİL 6: 
Bazı ülkelerde öğretmenler sürdürülebilir kalkınma 
eğitimi almamış olmasına rağmen öğrenciler ölçüme tabi 
tutulmaktadır.
1974 Tavsiyesi’nin uygulanma derecesi, alana ve örüntüye göre, 
2016/17

Andora, Kamerun, Çad, Fildişi Sahili, 
Mısır, Haiti, Honduras, İran, 

Irak, Myanmar, Güney Kore, Singapur

Bulgaristan, Kamboçya, Gürcistan, İrlanda, 
Morityus, Fas, Umman, Peru, Rusya 

Federasyonu, Sırbistan, İspanya, Türkiye

Bolivya, Almanya, Japonya, Kuveyt, 
Letonya, Kuzey Makedonya, 

Polonya,  İsveç, Zambiya

C.A.R, Mali, Malta, Moğolistan, 
Katar, Romanya, Senegal, Özbekistan

Ermenistan, Danimarka, 
Etiyopya, Yunanistan, Macaristan

El Salvador, Fas, Tuvalu

Maldivler, Portekiz

Cook Adaları, Tayland

Kolombiya, Namibya

Şili, Trinidad ve Tobago

Bosna Hersek, St Kitts/Nevis

Bangladeş, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Arnavutluk, Burundi
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GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig6
Not: Bu rakamlar özel müdahale örüntülerine sahip ülkeleri göstermez
Kaynak: UNESCO (2019). 
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Bu rapor için yapılan araştırma kapsamında yapılan tahminlere göre, 2019 yılında, en fazla burs veren 50 sağlayıcı 
tarafından Sahraaltı Afrikalı 30.000 öğrenciye burs verilmiştir. 200’ü aşkın sağlayıcının yer aldığı bir haritaya göre, 
tüm bursların yaklaşık %94’ü dünya genelinde bu öğrencilere tahsis edilmektedir. Bursların yaklaşık %56’sı lisans 
eğitimi için verilmiştir.

Sahraaltı Afrikalı öğrenciler için sağlanan burslarda devletin sağladığı teşvikler ön plandadır. Yılda 12.000’i aşkın 
burs imkânıyla en büyük burs sağlayıcı Çin’dir.  Dünya genelinde burs hacmi 2010’dan bu yana pek değişmemiştir. 
Bununla birlikte Sahraaltı Afrikalı öğrenciler için mevcut burs imkânlarının sayısı 2015’ten bu yana artmıştır. Gelecek 
beş yılda da artmaya devam etmesi muhtemeldir.

Genellikle, burs verenlerin kapsayıcılık bakımından program performansına ilişkin doğrulanabilir ölçütleri 
bulunmamaktadır. Bu rapor için bilgisine başvurulan 20 burs verenlerin çoğu, burs alan öğrencilerin cinsiyeti dışında 
kişisel özellikleriyle ilgili detaylı bilgi verememiştir. Bölge dışında eğitim gören Sahraaltı Afrikalı öğrenciler alışkın 
oldukları öğrenim ortamlarından çok farklı ortamlarda öğrenim ortamlarıyla karşılaşmaktadır. Burs başvurusu ve 
öğrenci seçme prosedürleri, bu öğrencilerin %60’ının ihtiyaçlarına uygun değildir. 

HEDEF 4.C  ÖĞRETMENLER
Dünya genelinde ilk ve ortaokul öğretmenlerinin %85’inin ulusal tanımlara göre eğitim gördükleri tahmin 
edilmektedir. Sahraaltı Afrika’da bu öğretmenlerin payı ilkokul için %64, ortaokul için %58’dir. Bölgedeki okul öncesi 
öğretmenlerinin yarısından azı (%49) eğitim görmüştür. Lisede ise bunların payı %43’tür. Öğretmen mevcudiyeti ile 
ilgili verilere dair yorumlar, öğretim asistanları hakkındaki bilgilere bağlı olarak değişmektedir. Düşük ve orta gelirli 
ülkelerle ilgili verilerde destek personelinin eğitime katılıp katılmadığı konusu genellikle açık değildir. OECD ülkeleriyle 
ilgili veriler daha açık ve anlaşılırdır. Bu veriler ayrıca, Şili ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin okul öncesi eğitimde öğretim 
asistanlarından çokça faydalandığını göstermektedir. Çalışma saatleriyle ilgili veriler incelendiğinde, öğretmenlerin 
çalışma süresi hakkında yeterli bilgi olmadığı ortaya çıkmaktadır. En az birkaç örnekte, çalışma ve öğretim süresiyle 
ilgili yasal düzenlemelerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmaktadır.

Dokuz OECD ülkesini kapsayan bir incelemede, okul öncesi öğretmenlerinin son derece nitelikli olsalar bile çocuklarla 
çalışmak için gerekli eğitime sahip olmayabildikleri bulunmuştur. Çocuklarla çalışmak için gerekli eğitime sahip 
öğretmenlerin payı İzlanda’da ancak %64’tür. Maaşlarla ilgili memnuniyetin düşük olmasına rağmen, personel 
işleriyle ilgili memnuniyetlerinin yüksek olduğunu bildirmiştir. Kore Cumhuriyeti’nde bu oran %79 iken İsrail’de 
%98’dir.

Diğer SKA’larda eğitim

Toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve ortaklık hedeflerinin hepsi, eğitimle son derece ilişkilidir. Ancak bu 
etkileşim henüz gerçekleşmemiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede etkili araçlarla ilgili yapılan bir incelemede, 
kız çocuklarının ve kadınların eğitimi ile aile planlaması, 80 çözüm arasında altıncı ve yedinci sırayı almıştır. 
Bu incelemede, GEM raporunda tahmin edilen yıllık 39 milyar Amerikan doları tutarındaki açığın kapatılmasının, 
2050 yılına kadar emisyonlarda 51 milyar tonluk azalma sağlayabileceği öngörülmüştür. Bu da “hesaplanamayacak 
kadar büyük” bir yatırım getirisi demektir. 52 tropik ve yarı tropik ülkede bulunan ormanlık arazilerde mevcut 
toplam karbonun %17’si buralarda yaşayan yerli halkların ve yerel toplulukların idaresindedir. Dolayısıyla bu 
halkların bilgilerinin korunması hayati önem taşımaktadır. 2017 yılı itibariyle UNESCO’ya üye 195 ülkeden 102’sinde, 
iklim değişikliğini azaltmaya yönelik eğitim verilmesine destek olmak amacıyla, İklim Güçlendirme Eylemi için 
görevlendirilmiş bir odak noktası (iletişim için) bulunmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet, kaynak sağlayan çok paydaşlı tüm ortaklıkların ortak önceliğidir. Bununla birlikte eğitim ve iklim 
değişikliği arasındaki bağlantılar daha zayıftır. 2015-16 yıllarında küresel iklim finansında, eğitim sistemlerinin ve 
kız çocuklarının eğitiminin geliştirilmesine, gıda atıkları ve beslenme konularındaki davranış değişikliklerine ve yerli 
halkların arazi kullanımı ve yönetimi ile ilgili yaklaşımlarına yönelik net bir hedef belirlenmemiştir. 
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Finans

2018 yılında dünya genelinde eğitime yapılan kamusal harcamaların ortalaması, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 
%4,4’ü, toplam devlet harcamalarının ise %13,8’ini oluşturmuştur. Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi’nde bu göstergeler 
için kabul edilen eşikler %4 ve %15’tir. Toplamda, verisi bulunan 141 ülkeden 47’si, diğer bir deyişle üçte biri iki referans 
göstergeye de ulaşamamıştır. Bu bakımdan ülke sayısı önceki yıla kıyasla 4 fazladır. Rapor veren ülke sayısında ise 
7 azalma olmuştur. Harcama verilerini bildiren ülkeler yıldan yıla değiştiği için, tutarlı zaman dizileri için veri ataması 
gereklidir. 2000-18 yıllarında eğitim harcamalarının GSYİH içerisindeki payı sabit kalmıştır. Ancak bu durum, bölgesel 
farklılıkları önemli ölçüde gizlemektedir. Latin Amerika ve Karayipler’in puanı yüzde 1,7 daha yüksek olurken, Kuzey 
Afrika ve Batı Asya’nın puanı yüzde 0,5 daha düşüktür.

2005’ten bu yana yardım seviyeleri, önemli miktarda bağış yapan ülkelerin brüt ulusal gelirinin %0,3’ü civarında sabit 
kalmıştır. Bu süre zarfında düşük gelirli ülkelerde yardımların GSYİH içindeki payı düşmüştür. Bu düşüşle 2014 yılında 
%7,9’a ulaşmış, 2018 yılında ise yeniden %9,1’e yükselmiştir. Eğitim yardımları 2018’de 15,6 milyar Amerikan dolarına 
ulaşmıştır. Bu tarihi bir zirvedir. Fakat bu tutarın en fazla %47’si, yani 7,4 milyar doları ilk ve ortaöğretime ve en çok 
ihtiyaç sahibi olan düşük ve düşük-orta gelirli 
ülkelere gitmektedir. Eğitime yapılan insani 
yardımlar 2012 ile 2019 yılları arasında beş katına 
çıkarak 705 milyon Amerikan dolarına ulaşmıştır.

OECD, yardım tanımını ve yardım hesaplama 
metodolojisini değiştirmektedir. Yeni Sürdürülebilir 
Kalkınma İçin Resmî Toplam Destek’in eğitim 
üzerinde birden çok etkisi olması beklenmektedir. 
Eğitim İçin Küresel Ortaklık gibi çok taraflı 
mekanizmalara yönelik yeni kurallara göre, önceden 
ülkelere tahsis edilmemiş eğitim yardımı oranı 
azaltılacaktır. İnsani yardım için sektör düzeyinde 
bilgilendirme sağlanacaktır. Küresel kamu malları, 
politika danışmanlık hizmetleri ve araştırma 
çalışmaları için sağlanan katkılar sayılmayacaktır. 
Sadece ayrıcalıklı kredilerin hibe kısmı yardımdan 
sayılacaktır.

Ülke ne kadar yoksulsa hane halkı eğitim 
harcamalarının payı o kadar büyük olmaktadır. 
Az sayıda ülkeden elde edilen veriler, bu ortalamanın 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da GSYİH’nin 
%0,5’i, Sahraaltı Afrika’da ise %1,9 olduğunu 
göstermektedir. Devletin harcama yetersizliği 
genellikle hane halkı harcamasıyla kapatılmaktadır: 
Hane halkının GSYİH’nin en az %2,5’ini eğitime 
harcadığı dokuz ülkenin altısında devletin eğitim 
harcaması %4’ün altındadır. Hane içerisinde erkek 
ve kız çocuklarına yapılan harcamalarda toplumsal 
cinsiyet yanlılığı gözlenebilmektedir. Ancak bu 
yanlılığın ölçüsü koşullara göre değişmektedir.

ŞEKİL 7:
Eğitim harcamalarında en yüksek artış Latin Amerika ve 
Karayipler’de kaydedilmiştir
Kamusal eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı,2000–17
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GEM StatLink: http://bit.ly/GEM2020_Summary_fig7
Kaynak: KEİ (GEM) Rapor ekibinin UIS veri bankasına dayalı analizi.
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2020 Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda, dezavantajlı çocuklara, gençlere 
ve yetişkinlere ayrımcılık uygulayarak bu kişileri eğitimin dışında tutan 
veya marjinalize eden toplumsal, ekonomik ve kültürel mekanizmaları ele 
alınmıştır. Kapsayıcı eğitim hakkını yerine getirme kararlılığıyla yola çıkan 
ülkeler, eğitimde kapsayıcılık vizyonlarını, çeşitliliği sistemlerinin merkezine 
yerleştirecek şekilde genişletmektedir. Yine de iyi niyetli yasalar ve politikalar 
sıklıkla sendelemektedir. 2030’a kadar olan on yıllık eylem süresinin 
başında ve temeldeki eşitsizlikleri şiddetlendiren Covid-19 krizinin ortasında 
yayınlanan raporda, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 
direncin, küresel eğitim hedeflerine ulaşmanın karşısında gerçek bir tehdit 
teşkil ettiği savunulmaktadır.

Kapsayıcılık ve eğitim: yönetişim ve finans alanlarındaki uygulamalar, 
müfredat, ders kitapları ve sınavlar, öğretmen eğitimi, okul altyapısı, ayrıca 
kapsayıcılık sürecinin önünü açabilecek şekilde öğrencilerle, velilerle ve 
topluluklarla kurulan ilişkilerin hepsi, İstisnasız Herkes ilkesine göre belirlenir. 
Öğrenci çeşitliliğini kutlanması gereken bir artıya, toplumsal uyuma dönük 
bir güce dönüştürecek politika tavsiyeleri sağlar.

Küresel Eğitim İzleme Raporu’nun dördüncü basımıyla birlikte iki yeni web 
sitesi yayına geçmiştir. PEER, ülkelerin kapsayıcılığa yaklaşımını açıklayarak 
politika diyalogları için bir kaynak görevi görmektedir. SCOPE ise verilerle 
çalışma ve seçilen SKA 4 göstergelerini inceleme imkânı sunmaktadır.

Yukarıdan dayatılan kapsayıcılık hiçbir zaman işe yaramaz. Demek ki, 2020 
GEM Raporu’nda siz okurlara sorulan soru şudur: Mevcut zihniyetle mücadele 
etmeye hazır mısınız? Herkesin –istisnasız herkesin- eğitim hakkı olduğunu 
savunmaya hazır mısınız? 
Sayın Helen Clark Başkan, GEM  
Raporu Danışma Kurulu

Kapsayıcılık hareketi tartışmaya kapalıdır. Kapsayıcılığı göz ardı etmek, daha 
iyi bir dünya kurmak için çabalayan herkesin mantığına aykırı bir tutumdur. 
Tam anlamıyla kapsayıcılığa ulaşamasak bile, eyleme geçmemek gibi bir 
seçeneğimiz yok.
Audrey Azoulay
UNESCO Genel Direktörü

Kapsayıcılık ve eğitim:
İ S T İ S N A S I Z  H E R K E S  İ Ç İ N

Okulda kabul gördüğümü 
bana hissettiren en önemli 
adım, benden daha yetkin 
meslektaşlarıma aynı öğrenim 
ortamına yerleştirilmem 
oldu. Herkesle birlikte beni 
de hoş karşılamışlardı ve 
cezalandırılmamıştım. Bu benim 
aşağılık kompleksimi ortadan 
kaldırdı.

Kikudi Marc 
CONEPT,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Çocuklara farklılıklara alışmayı 
öğretmemiz gerek. Olumsuz bir 
şey olarak değil. Aksine, daha iyi 
insanlar, daha iyi öğrenciler ve 
daha iyi vatandaşlar olabilmemiz 
için bize bir şeyler öğretecek bir 
değer olarak. 

Herminio Corrêa 
Kurul Üyesi,
Parents International Portekiz

Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amaçları

Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve

Kültür Örgütü

Sustainable 
Development
Goals

farklı bireylerin varlığı “sorunu”na 
karşı ayrımcılığın geçerli bir çözüm 
olduğu inancıyla yetiştirmeyi 
seçiyoruz demektir. 

Ariana Aboulafia
Öğrenci, Miami Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, ABD

Kapsayıcı eğitim, insan haklarının 
eğitim sistemi içerisindeki 
doğal ilerleyişidir. Gün, bunu 
gerektirmektedir.  

Percy Cardozo
Program Amiri ve Danışman, 
Hindistan
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