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Daha fazla bilgiye proje web sitelerinden ulaşabilirsiniz: 

Ulusal:  IGLU 

http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Forschung/Gesamtliste-

Laufende-Projekte/IGLU-2021.html 

Uluslararası: PIRLS 

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2021/ 

Uluslararası İlkokul 

Okuma Araştırması 

Türkisch 

https://www.uni-giessen.de/studium/einstieg-mit-erfolg/eme2020ma_intern/logo/logobmbf/BMBF-CMYK-Gef-L-300dpi/view
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Okumak neden önemlidir? 
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IGLU'da okuma yeteneği modeli 
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Uluslararası İlkokul Okuma Araştırması (IGLU), dördüncü sınıfın sonunda çocu-

kların okuma becerisini inceleyen bir okul performansı karşılaştırma çalışmasıdır. 

IGLU böylece, okullar ve dersler hakkında ve bunların gelişimi için önemli bilgiler 

verir. 

Bu araştırma, uluslararası olarak PIRLS (Progress in International Reading Lite-

racy Study) adı ile bilinir ve 2001'den beri her beş yılda bir gerçekleştirilmektedir. 

Almanya 2021'de araştırmaya beşinci kez katılacak. Dünya çapında yaklaşık 60 

ülke ve bölge katılıyor. Böylece Almanya'dan gelen ilkokul çocuklarının okuma 

yeteneği, dünyanın diğer ülkelerinden ve bölgelerin-

den gelen çocukların okuma yeteneği ile karşılaştırıla-

bilir. 

IGLU nedir? 

• Dördüncü sınıftaki çocukların metinleri ne kadar iyi anlayabildiğini 

görmek 

 

• Okuma yeteneğinin yıllar içinde nasıl geliştiğine dair belgeleme 

 

• Okuma yeteneği uluslararası düzeyde karşılaştırmak 

 

• Okulun ve derslerin nasıl geliştirilebileceğine dair başlangıç nok-

talarını türetmek 

IGLU'nun hedefleri nelerdir? 
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IGLU standartlaştırılmış, bilimsel temelli bir performans testi ile okuma 

yeteneğini kaydeder. Bu test, kurgusal ve anlatı metinler hakkında kavrama 

sorularından oluşur. Bu metinler araştırma için özel olarak geliştirilmiş ve yaşa 

göre tasarlanmış ve görselleştirilmiştir. 

 

 

Performans testlerinin yanı sıra IGLU'da anketler 

de bulunmaktadır. Bunlar okuma tutumları, oku-

ma motivasyonu ve okuma davranışı ile ilgili 

soruları içerir. Ayrıca, okul ve aile ile ilgili sorular 

sorulur. 

Uluslararası karşılaştırma için verilen sorular, Al-

manya'da okul refahı ve öğretim kalitesi gibi 

diğer önemli konularla tamamlanmaktadır. 

Bu kapsamlı veriler, öğrenme ortamının orga-

nizasyonu ve kalitesi hakkında bilgi sağlar ve 

okuma yeteneğine bütünsel bir bakış sunar. 

 

 

 

Tüm veriler IGLU'da anonim olarak değerlendirilir. Ayrıca, sonuçlar bireysel 

olarak çocukları değil, daha büyük grupları (ör. kızlar ve erkekler olarak 

ayrılmış grupları) değerlendirmek içindir. 

IGLU'da ne araştırılıyor? 
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IGLU 2021 yılında beşinci kez Almanya'da gerçekleştirilecek. Böylece, dör-

düncü sınıfın sonunda öğrencilerin okuma performansındaki değişiklikler 20 

yıllık bir zaman dilimi boyunca tanımlanabilir olacak. 

Toplumun giderek artan dijitalleşmesi, okullar ve öğretim için de söz konusu-

dur. Bu nedenle, 2021 yılında, IGLU okuma yeteneği ilk kez dijital olarak 

ölçülecektir. Bunun için çocuklar test görevlerini bilgisayar üzerinden, dijital 

ortamda yerine getirirler. Buna ek olarak, anketlerde dijital medyanın ders içi 

ve ders dışı kullanımını kayıt edilir. Bu geniş bakış açısı, özellikle ilkokulda oku-

ma alanında, dijitalleşmenin öğrenme üzerindeki etkisi hakkında bilgi sağlar. 

Ayrıca Almanya ilk kez ePIRLS uluslararası genişletme etkinliğinde yer alıyor. 

ePIRLS çevrim içi ortamlarda okuma becerilerini araştırır. Bu bağlamda, 

öğrenciler metinleri okur ve simüle edilmiş internet sitelerinde görevler üzerin-

de çalışırlar. 

 

 

 

 

IGLU2021'de yenilikler neler? 


