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GİRİŞ
Bu rapor 2016/17 okul ve akademik yılında Avrupa ülkelerinde okul öncesinden yükseköğretime
kadar genel eğitimin yapısına odaklanmaktadır. Çalışmada AB Erasmus+ programında yer alan 38
ülkeyi de kapsayan 43 eğitim sistemi (28 Üye Ülke, Arnavutluk, Bosna Hersek, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Karadağ, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan ve Türkiye) yer
almıştır. Raporun ilk bölümünde okul öncesi ve zorunlu eğitimin temel organizasyon modelleri yer
almaktadır. İkinci bölüm ise diyagramları okumak için bir rehber niteliğindedir. Ulusal şematik
diyagramlar üçüncü bölümde gösterilmektedir.

Temel organizasyon modelleri
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB)
Avrupa ülkelerinde iki temel EÇEB formu mevcuttur (1): üniter ve ayrık.

Merkez tabanlı EÇEB organizasyonu, 2016/17

Üniter ortamlar
Ayrık
ortamlar

Not: EÇEB temel yapısına
ilişkin bilgiler İspanya, Birleşik
Krallık, Karadağ ve Sırbistan
için
gösterilmemektedir.
Ayrıntılı bilgi için Eurydice
'Erken Çocukluk Eğitimi ve
Bakımına İlişkin Politika Özeti
2014' ve 'Avrupa’da Erken
çocukluk eğitimi ve bakımı
sistemleri: Ulusal bilgi formları
–
2014/15'
belgelerine
bakınız.

Kaynak: Eurydice.



Üniter sistemde okul öncesi çağındaki tüm çocuklara EÇEB hizmeti tek bir aşamada
sağlanmaktadır ve bu tüm yaş gruplarını kapsamaktadır. Çocuklar ilkokula başlayana kadar
kurumlar arasında transfer söz konusu değildir. Eğitim Bakanlığı EÇEB yönetişimi, düzenlenmesi
ve finansmanından sorumludur. Küçük çocukların tüm bakım ve eğitimleri 'erken eğitim'
hizmetlerinin bir parçası sayılır ve eğitim kılavuzu tüm EÇEB aşamasını kapsar



Ayrık sistemde EÇEB hizmetleri çocukların yaşına göre sağlanır (genelde 3 yaş altı ve üstü).
EÇEB yönetişimi, düzenlenmesi ve mali sorumlulukları farklı yetkililer arasında bölünmüştür.
Eğitim kılavuzu normalde sadece büyük yaştaki çocuklara yöneliktir.

(1) EÇEB yapısıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Eurydice Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımına İlişkin Politikalar 2014:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:
Eurydice_Policy_Brief_Early_Childhood_Education_and_Care_2014 and
Avrupa’da Erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemleri: Ulusal bilgi formları – 2014/15:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:
Early_Childhood_Education_and_Care_Systems_in_Europe:_National_Information_Sheets_%E2%80%93_2014/15
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Temel eğitim
Diyagramlar Avrupa ülkelerinde temel eğitimdeki üç ana modeli göstermektedir:


Tekli yapı. Eğitim zorunlu eğitimin bitiminden itibaren ilk ve ortaöğretim arasında geçiş
olmaksızın sağlanır ve genelde tüm öğrenciler için genel eğitim verilir.



Çekirdek program. İlköğretimi başarıyla tamamladıktan sonra (ISCED 1), öğrencilerin tümü
çekirdek programa tabi olacakları ortaokula (ISCED 2) devam eder.



Farklılaştırılmış ortaöğretim. İlköğretimi başarıyla tamamladıktan sonra, öğrencilerin okul
türlerine ya da eğitim alanlarına göre ortaokulun başında ya da esnasında seçim yapmaları
gereklidir.

Avrupa’da ilk ve ortaöğretim temel modelleri (ISCED 1-2), 2016/17

Tekli yapı (ISCED 1 +
ISCED 2)
Çekirdek program (ISCED 2)
Farklılaştırılmış alanlar /akımlar
(ISCED 2)
Not: Çek Cumhuriyeti, Letonya,
Macaristan ve Slovakya’da temel
eğitim 14 - 16 yaşlarına kadar tekli
yapılanmaktadır.
Ancak, bu
ülkelerdeki
10-13
yaşları
arasındaki
öğrenciler
okul
kariyerlerinin belli aşamalarında
hem ortaokul hem lise eğitimi
sağlayan ayrı kuruluşlarda yer
alabilirler.
Kaynak: Eurydice.
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DİYAGRAMLARI OKUMA REHBERİ
Diyagramları okuma rehberi, diyagramların içeriğini anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak için
gerekli bilgileri sağlamaktadır. Grafik düzeni için kullanılan terminoloji, tanımlar, renk ve
sembollerin anlamları ve Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasının (ISCED 2011) kısa bir
tanımını içermektedir.

Genel bilgi
Diyagramlar, her ülkede temsili değeri en yüksek olan temel eğitim programlarını göstermektedir.
Bunlar; 1) Erken yaşlardan itibaren çocuklar için kamu tarafından sübvanse edilen ve akredite edilmiş
merkezlerde verilen eğitimler için Erken çocukluk eğitimi ve bakımı, 2) Temel eğitim süresi de dahil
olmak üzere ilk ve orta öğretim programları, 3) Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan
eğitim programları ve 4) lisans düzeyinde sunulan ana programlardır.
Diyagramlar yalnızca yetişkinlerin okula dönmesine veya eğitim programlarına dahil olan diğer
niteliklere kavuşmasına uygun kursları kapsar. Genellikle, bu dersler, orta öğretim düzeyinde yetkinlik
temelli yeterlilikler sağlayan veya yüksek öğrenime erişim imkânı sağlayan programlara (ikinci öğretim
sonrası yükseköğretim dışı eğitim düzeyi) dahil edilmiştir (2). Yalnızca düşük eğitim düzeyi ve / veya
düşük düzeyde temel becerilere sahip olan yetişkinlere yönelik sağlanan eğitim diyagramlarda
gösterilmez.
Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar ve gençler için genel eğitim dışında sağlanan hizmetler dahil
edilmemiştir. Yüksek öğrenimde, tıp ve mimarlık gibi özel düzenlenme gerektiren meslekler için
uzmanlaşmış çalışmaların yanı sıra doktora çalışmaları da hariç tutulmuştur.
Diyagramlar, ulusal eğitim sistemlerinin yapısındaki olası, mevcut ve / veya gelecek değişiklikleri de
göstermekte ve aşamalı olarak sonlandırılan programlara dikkat çekmektedir.
Diyagramların grafik düzeni iki kısma ayrılmıştır. İlk bölüm (sol yan çubuk), okul öncesi eğitim
programlarından ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan üçüncü düzey eğitim
programlarını göstermektedir. İkincisi ise (sağdaki yan çubuk) ana programları yükseköğrenim
düzeyinde açıklamaktadır.

Metinler
Tüm terimler, ülkenin resmi ulusal dilinde verilmiştir. Çoğu ülke için kurum türü belirtilmiştir. Aynı
eğitim programının farklı kurumlar tarafından sağlanabileceği diğer ülkeler için eğitim türü veya
programları belirtilmektedir. Tüm ülke notları İngilizce'dir.

Eğitim seviyeleri ve türleri
Diyagramların ana çubukları ulusal eğitim sistemlerini göstermektedir; farklı renkler farklı eğitim
seviyelerini ve eğitim türlerini temsil etmektedir. Seviyelerdeki küçük dikey çizgiler, ilk ve orta
öğrenimde döngülere veya ana aşama bölümlerini ve ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde
olmayan nitelikteki programların süresini göstermektedir. Renkli çizgili ikinci bir ince çubuk,
Uluslararası Eğitim Standardı Sınıflandırması (ISCED 2011) tarafından tanımlanan eğitim düzeyini
göstermektedir (aşağıdaki açıklamaya bakınız).

(2) Yetişkinlere yönelik temel eğitim türlerine ilişkin daha fazla bilgi için bkz European Commission/EACEA/Eurydice, 2015.
Adult
Education
and
Training
in
Europe:
Widening
Access
to
Learning
Opportunities.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Adult_Education_and_Training_in_Europe:_Wide
ning_Access_to_Learning_Opportunities
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Zorunlu iş deneyimi ve süresi
Diyagramlar, zorunlu iş deneyiminin bir sonraki eğitim seviyesine geçmek veya belirli bir yeterlilik
başlatmak ve uygun durumlarda asgari gerekli süreyi göstermek için gerekli olduğu ülkeleri
vurgulamaktadır.

Öğrenci yaşı ve program süresi ölçekleri
'Öğrenci yaşı' ölçeği, ilköğretimden itibaren öğrencilerin her bir eğitim seviyesine başlama (ISCED
0 - 4) yaşını gösterir. Bu yaşlar kavramsaldır ve çocukların erken çocukluk eğitimi ve bakımı veya
temel eğitime hangi yaşta resmi olarak başlayabileceğinin bir göstergesidir. Erken veya geç
başlangıçta, sınıfta kalma veya eğitimde almadaki diğer aksamalar ile yetişkin öğrenimi de dikkate
alınmamıştır.
'Program süresi' ölçeği, yükseköğrenim programları için geçerlidir ve tam zamanlı olarak farklı
aşamalardaki çalışmaların tamamlanması için gereken standart yıl sayısını ifade eder. Yarı zamanlı
çalışmaların veya bireyselleştirilmiş çalışma modellerinin süresi gösterilmemektedir.
'Program süresi' ölçeği, öğrencilerin yükseköğrenim programlarına ya da ortaöğretim sonrası
eğitime farklı yaşlarda devam edebileceklerini ve örneğin yarı zamanlı işlerde çalışıp, bu
programları farklı sürelerde tamamlayabileceklerini göz önünde bulundurarak yükseköğrenim
programlarını göstermektedir.

Anahtar
Eğitim seviyesi ve türü
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olmayan)
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olan)
İlköğretim
Tekli yapı
Ortaöğretim
Mesleki ortaöğretim
Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan
Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 2011 seviyelerinin dağılımı (aşağıda yer alan açıklamalara bakınız)
ISCED 0

ISCED 2

ISCED 4

ISCED 6

ISCED 1

ISCED 3

ISCED 5

ISCED 7

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan diğer durumlar
Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı zamanlı eğitim/öğretim
Birleşik okul ve işyeri dersleri
Olası ek yıl

Yurtdışında eğitim

Aşamalı olarak kaldırılan program (yıl)
Zorunlu iş deneyimi + süresi (yıl)
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Programlar arası ilişki
Diyagramlar aynı zamanda öğrencilerin ya bir seviyede ya da programın tamamlanmasıyla farklı
türde bir okul veya eğitime geçiş aşamalarını gösterir. Bu geçiş noktaları programlara bağlantılı
dikey çizgilerle gösterilmektedir. Ancak, bazı ülkelerde öğrencilerin sistemde ilerlemesiyle olası
geçiş yollarının sayısı arttığından, ortaokul / lise sonrası eğitimden yüksek öğretim programlarına
geçiş yolları gösterilmemektedir. Bu nedenle, otomatik olarak ilerleme durumunda bile,
yükseköğretime giriş koşulları gösterilmemektedir.

Temel eğitim/öğretim
Tam zamanlı temel eğitim / öğretim, tüm öğrencilerin tam zamanlı eğitim / öğretime devam
etmesi gereken bir dönemi ifade etmektedir. Bu süre kanunla düzenlenir ve genellikle öğrencilerin
yaşına göre belirlenir. Genellikle tam zamanlı temel eğitim / öğretim resmi kurumlarda / okullarda
sağlanır. Ancak, bazı eğitim sistemlerinde, bazı temel eğitim / öğretim programları, yarı zamanlı
okul tabanlı ve yarı zamanlı işyeri kurslarını bir araya getirebilir. Bu gibi durumlarda, öğrenciler her
iki bölüm için de değerlendirilirler. Bazı ülkelerde belirli koşullar altında temel eğitim / öğretim evde
yapılabilir.
Zorunlu ek yarı zamanlı eğitim / öğretim, tam zamanlı temel eğitim / öğretim döneminin sona
ermesinden sonra ve belirli bir yaşa gelene kadar, tüm gençler için asgari formel gereksinim, yarı
zamanlı eğitim / öğretim programına katılmak olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED 2011)
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), uluslararası düzeyde eğitim istatistiklerini
derlemek için uygun bir araçtır. İki çapraz sınıflandırma değişkenini kapsar: genel / mesleki /
meslek öncesi yönlendirme ve eğitim-işgücü piyasası hedefinin tamamlayıcı boyutlarıyla eğitim
düzeyleri ve alanları. Son versiyon olan ISCED 2011 sekiz eğitim seviyesini birbirinden
ayırmaktadır. Deneysel olarak, ISCED, eğitim programlarının eğitim seviyelerine ayrılmasına
yardımcı olabilecek birkaç kriter bulunduğunu varsaymaktadır. İlgili eğitim düzeyine ve türüne bağlı
olarak, ana ve yan ölçütler arasında (giriş yeterliliği, asgari giriş şartı, asgari yaş, personel
nitelikleri, vb.) hiyerarşik bir sıralama sistemi kurulması ihtiyacı vardır.

ISCED 0: Erken Çocukluk Eğitimi
Çocukların erken bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve çocukları aile
ortamı dışında organize bir yapıyla tanıştırmak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmış
programlar.
ISCED 0, eğitim amacı bileşenine sahip erken çocukluk programlarını ifade eder.

ISCED 1: İlköğretim
Öğrencilerin okuma, yazma ve matematikte (yani okuryazarlık ve matematik bilgisi) temel
becerileri kazanması için ve kişisel ve sosyal gelişim ve orta öğretimin ilk kısmına hazırlık olması
amacıyla temel bilgi alanlarında sağlam bir temel oluşturmak amacıyla tasarlanmış programlar.
Yaş genellikle bu seviyedeki tek giriş şartıdır. Normal veya yasal giriş yaş genellikle 5 yaş öncesinde
veya 7 yaşın üstünde değildir. Bu seviye genellikle altı yıl sürmektedir, ancak süresi dört ila yedi yıl
arasında değişebilir.
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ISCED 2: Orta öğretim
ISCED 1. seviyesinde edinilen öğrenme çıktıları üzerine inşa edilen programlardır. ISCED 2
seviyesine öğrenciler genelde 10 ile 13 (çoğunlukla 12 yaşında) yaşları arasında başlarlar.

ISCED 3: Lise Eğitimi
Yüksekokul eğitimine hazırlayan veya istihdam için gerekli becerileri sağlayan (veya her ikisi de)
orta öğretimi tamamlamak için hazırlanmış programlar. Öğrenciler bu seviyeye genelde 14-16
yaşlarında başlarlar.

ISCED 4: Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
Bu seviye, ortaöğretim temelinde hem işgücü piyasasına hem de yükseköğrenime hazırlık olarak
öğrenme deneyimi sunar. ISCED 3 tamamlamış bireylere orta öğretim sonrası meslek yüksekokulu
seviyesinde ya
da
3. seviyede
kazanmış
oldukları
yeterlilikler istihdam
edilebilirliklerine imkân vermediğinde gerekli yeterlilikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmış
programlardır. ISCED 4’e giriş için ISCED 3 programının tamamlanması gereklidir.

ISCED 5: Kısa dönemli yüksekokul
Bireylere profesyonel bilgi, beceri ve yeterlilikleri sağlamak için tasarlanmış programlardır. Tipik
olarak bir mesleğe özel ve uygulamaya dayalı olup, öğrencileri iş piyasasına hazırlamaktadır.
Bununla birlikte programlar diğer yükseköğretim programları için bir yol da gösterebilir. ISCED 5
programlarına giriş için yükseköğrenime erişim sağlayan ISCED 3 veya 4 programının başarıyla
tamamlanması gereklidir.

ISCED 6: Lisans veya Dengi Seviye
Bireylere birinci derece veya denk yeterliliğe giden akademik ve/veya profesyonel bilgi, beceri ve
yeterlilikleri kazandırmak amacıyla tasarlanmış programlar. E programlarına giriş için
yükseköğrenime erişim sağlayan ISCED 3 veya 4 programının başarıyla tamamlanması gereklidir.
Giriş, ISCED 3 ve / veya 4'teki alan seçimi ve / veya notlara bağlı olabilir. Ayrıca, giriş sınavlarına
girmek ve başarılı olmak gerekebilir. ISCED seviye 6'ya giriş veya transfer bazen ISCED 5'in
başarıyla tamamlanmasından sonra gerçekleşir.

ISCED 7: Yükseklisans veya dengi seviye
Bireylere ikinci derece veya denk yeterliliğe giden ileri akademik ve/veya profesyonel bilgi, beceri
ve yeterlilikleri kazandırmak amacıyla tasarlanmış programlar.
Genellikle, bu seviyedeki programlar teoriktir, ancak pratik bileşenleri içerebilir ve en son teknoloji
araştırma ve / veya en iyi mesleki uygulamalara yer verir. Bunlar geleneksel olarak üniversiteler ve
diğer yüksek öğretim kurumları tarafından sunulmaktadır.
İkinci veya daha ileri bir dereceye hazırlıkta ISCED 7 programlarına giriş, normalde ISCED 6 veya 7
programının başarıyla tamamlanmasını gerektirir. Yüksek lisans derecesine denk gelen birinci
derece dengi uzun süreli programlar söz konusu olduğunda, giriş yükseköğrenime erişim sağlayan
ISCED 3. veya 4. seviye programın başarıyla tamamlanmasını gerektirir. Bu tür programlara giriş,
ISCED 3 ve / veya 4 seviyelerinde kazanılan alan seçimi ve / veya notlara bağlı olabilir. Ayrıca, giriş
sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekebilir.
ISCED seviyelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz:
UNESCO, Institute for Statistics, 2012. International Standard Classification of Education. ISCED
2011. http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf
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ŞEMATİK DİYAGRAMLAR
Belçika – Fransız Topluluğu

12

Polonya

23

Belçika – Almanca konuşan Topluluk

12

Portekiz

23

Belçika – Flaman Topluluğu

12

Romanya

24

Bulgaristan

13

Slovenya

24

Çek Cumhuriyeti

13

Slovakya

24

Danimarka

14

Finlandiya

25

Almanya

14

İsveç

25

Estonya

15

Birleşik Krallık – İngiltere

26

İrlanda

15

Birleşik Krallık – Galler

26

Yunanistan

16

Birleşik Krallık – Kuzey İrlanda

27

İspanya

16

Birleşik Krallık – İskoçya

27

Fransa

17

Arnavutluk

28

Hırvatistan

17

Bosna Hersek

28

İtalya

18

İsviçre

29

Kıbrıs

18

İzlanda

30

Letonya

19

Lihtenştayn

30

Litvanya

19

Karadağ

30

Lüksemburg

20

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

31

Macaristan

20

Norveç

31

Malta

21

Sırbistan

32

Hollanda

22

Türkiye

32

Avusturya

22

11

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Belçika – Almanca konuşan Topluluk
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

12

Belçika – Flaman Topluluğu
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
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Belçika – Fransız Topluluğu

Bulgaristan
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
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Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Çek Cumhuriyeti

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Almanya

14
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Danimarka

Estonya
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
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Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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İrlanda

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

16

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

İspanya
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Yunanistan

Fransa
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

17
Not:

İlköğretim başlangıcı (ISCED 1) çocuğun doğum tarihine bağlıdır. Ocak ile Nisan arasında doğan çocukların takvim yılında 6 yaşında olması, Nisan ile Aralık arasında doğanların ise 7 yaşında
olması gereklidir.

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Hırvatistan

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Kıbrıs

18

A v r u p a E ğ i t i m S i s t e m l e r i n i n Y a p ı s ı 2 0 1 6 / 1 7 : S c h e m a t i c Di y a g r a m s

İtalya

Letonya
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

19
Not:

Gimnazija ilköğretim programı (ISCED 1) ve temel eğitim programlarını kapsayabilir.
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

Tekli yapı
ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Litvanya

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Macaristan
Öğrenci yaşı

20
Not:

HÍD II 7. sınıfta başlayabilir; HÍD I 9. Sınıfta başlayabilir ancak iki durumda da teorik başlama yaşı 14’tür.

Program süresi (yıl)
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Lüksemburg

Malta
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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21
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

22

Avusturya
Öğrenci yaşı

Not:

Berufsbildende Höhere Schulen sürekli programlar sunar örn. 1.den 3. yıla kadar 4. ve 5.nin takip ettiği programlar.

Program süresi (yıl)
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Hollanda

Polonya
Öğrenci yaşı

Not:

Program süresi (yıl)

Eylül 2016 itibariyle, ilköğretimde temel eğitim 7 yaşında başlar. 6 yaşındakilerin ilköğretim birinci sınıfa başlamaları ailelerinin inisiyatifindedir.

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

23
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Portekiz

Öğrenci yaşı

Not:

Program süresi (yıl)

Ulusal Eğitim Yasası sayı 1/2011.madde 23(1), e), Invatamant postliceal üniversite derecesinde olmayan yükseköğretim olarak tanımlanır (învățământ terțiar non-universitar).
ISCED’e göre, Invatamant postliceal ISCED 4 seviye olarak tanımlanır.

Slovenya
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

24

Slovakya
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)
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Romanya

Finlandiya
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

İsveç
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

25
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Not: Öğrenciler ISCED 4 programlarına farklı yaşlarda katılabilir.

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Birleşik Krallık – Galler
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

26
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Birleşik Krallık – İngiltere

Birleşik Krallık – Kuzey İrlanda
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

27
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Birleşik Krallık – İskoçya

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

28

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Bosna Hersek
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Arnavutluk

İsviçre
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim

Ek yıl

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı

Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Yurtdışında eğitim

Zorunlu iş deneyimi + süresi

ISCED 5

ISCED 6
Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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29
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

Lihtenştayn
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

30
Not:

Meseleki eğitindeki ve yükseköğretimdeki öğrencilerin çoğu İsviçre’deki eğitim kurumlarına devam etmektedir.

Karadağ
Öğrenci yaşı

(*):

Program süresi (yıl)

Uzmanlık Çalışmaları - Öğrenciler 3 yıl (Lisans) lisans eğitimini tamamladıktan sonra lisansüstü uzmanlık eğitimlerine alınma hakkına sahiptir. Uzmanlık çalışmaları bir yıl sürmektedir. Uzmanlık eğitimini
tamamladıktan sonra, öğrenciler bir yıl süren yüksek lisans çalışmalarına kaydolma hakkına sahiptir. Uzmanlık eğitimi lisansüstü çalışmaların II1 (ikinci yarıyıl) döngüsü olarak ele alınabilirken, II2 (ikinci 2)
döngüsü yüksek lisans çalışmalarıyla ilgili olmaktadır.
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İzlanda

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
Öğrenci yaşı

: Temel eğitimden ayrılma yaşı, program türüne bağlı olarak 17 ila 19 yaş altı ay arasında değişebilir. En düşük bırakma yaşı (17), iki yıllık mesleki program strucno osposobuvanje'ye devam eden
öğrencilerde görülmektedir, 18 yaşının bitimi, üç yıllık mesleki program strucno obrazovanie za zanimanja katılanları için geçerlidir. 19 yaş 6 ay en yüksek çıkış yaşı genel orta öğretime (gimnazisko
obrazovanie) veya dört yıllık mesleki eğitim programına (chetirigodishno struchno obrazovanie) devam eden öğrencilerde görülmektedir.

Norveç
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

31
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7
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Not

Program süresi (yıl)

Öğrenci yaşı
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Sırbistan
Program süresi (yıl)

Türkiye
Öğrenci yaşı

Program süresi (yıl)

32
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmayan)

Mesleki ortaöğretim

Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)

Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim

Tekli yapı

İlköğretim
ISCED seviyeleri dağılımı:

ISCED 0

Zorunlu tam zamanlı eğitim/öğretim
Zorunlu yarı-zamanlı eğitim/öğretim

Ortaöğretim
ISCED 1

ISCED 2
Ek yıl

Yurtdışında eğitim

Yükseköğrenim (tam zamanlı)
ISCED 3

ISCED 4

ISCED 5

ISCED 6

Birleşik okul ve işyeri dersleri Zorunlu yarı
Zorunlu iş deneyimi + süresi

Yıl

Aşamalı olarak
kaldırılan program (yıl)

ISCED 7

TEŞEKKÜR

EĞİTİM, GÖRSEL-İŞİTSEL VE KÜLTÜR
İDARİ AJANSI
EĞİTİM VE GENÇLİK POLİTİKA ANALİZİ
Eğitim ve Gençlik Politika Analizi
Adres:
Avenue du Bourget 1 (J-70 – Unit A7)
BE-1049 Brussels
(http://ec.europa.eu/eurydice)

EURYDICE ULUSAL BİRİMLER
ARNAVUTLUK

BULGARISTAN

European Integration and Projects Department
Ministry of Education and Sport
Rruga e Durrësit, Nr. 23
1001 Tiranë

Eurydice Unit
Human
Resources
Development
Centre Education Research and
Planning Unit 15, Graf Ignatiev Str.
1000 Sofia

AVUSTURYA
Eurydice-Informationsstelle
Bundesministerium für Bildung
Abt. Bildungsentwicklung und -reform
Minoritenplatz 5
1010 Wien

BELÇIKA
Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des relations internationales
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/008
1080 Bruxelles
Eurydice Vlaanderen
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Hendrik Consciencegebouw 7C10
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Autonome Hochschule in der DG
Monschauer Strasse 57
4700 Eupen

HIRVATISTAN
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

KIBRIS
Eurydice Unit
Ministry of Education and Culture
Kimonos and Thoukydidou
1434 Nicosia

ÇEK CUMHURIYETI
Eurydice Unit
Centre for International Cooperation in Education
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

DANIMARKA
Eurydice Unit
The Agency for Higher Education
Bredgade 43
1260 København K

BOSNA HERSEK

ESTONYA

Ministry of Civil Affairs
Department for Education B&H
Trg BiH 3
71000 Sarajevo

Eurydice Unit
Analysis Department
Ministry of Education and Research
Munga 18
50088 Tartu
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FINLANDIYA

LETONYA

Eurydice Unit
Finnish National Board of Education
P.O. Box 380
00531 Helsinki

Eurydice Unit
State Education Development Agency
Vaļņu street 3
1050 Riga

ESKİ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURİYETİ

LIHTENŞTAYN

National Agency for European Educational Programmes
and Mobility
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Avrupa Eğitim Sistemlerinin Yapısı 2016/17: Şematik Diyagramlar
Bu rapor 2016/17 okul ve akademik yılında Avrupa ülkelerinde okul öncesinden
yükseköğretime kadar genel eğitimin yapısına ilişkin bilgi sağlamaktadır. Bu
bağlamda, raporda okul öncesi ve temel eğitimin organizasyon modellerini gösteren
Şematik Diyagramlar, açıklayıcı bir rehber ve haritalar yer almaktadır. Çalışmada AB
Erasmus+ programında yer alan 38 ülkeyi de kapsayan 43 eğitim sistemine dair
veriler sunulmaktadır.

Eurydice Ağı'nın görevi Avrupa'daki farklı eğitim sistemlerinin nasıl düzenlenip
çalıştığını anlamaktır. Bu Ağ, ulusal eğitim sistemlerinin tanımı, belli konularda
karşılaştırmalı çalışmalar, göstergeler ve istatistiki bilgi sağlar. Tüm Eurydice yayınları
Eurydice websitesinde ve istek üzerine basılı olarak ücretsiz mevcuttur. Bu çalışmayla
Eurydice, Avrupa ve uluslararası düzeyde anlayış, işbirliği, güven ve hareketliliği
anlayışını desteklemektedir. Ağ, Avrupa ülkelerinde yer alan ulusal birimlerden oluşur
ve AB Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajansı tarafından koordine edilir. Eurydice
ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. http://ec.europa.eu/eurydice.
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